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قَـد سِمع اللَّه قَولَ الَِّتي تجاِدلُك ِفي زوِجها وتشتِكي ِإلَى اللَِّه واللَّه يسمع تحاوركُما ِإنَّ               + 

 ِصريب ِميعس 1اللَّه  
  قُولُونَ              الَِّذينلَي مهِإنو مهنلَدِإلَّا اللَّاِئي و مهاتهِإنْ أُم اِتِهمهأُم نا هاِئِهم مسن نونَ ِمنكُم مظَاِهري

         غَفُور فُولَع ِإنَّ اللَّها وورزِل والْقَو نا منكَر2م       ثُم اِئِهمسونَ ِمن نظَاِهري الَِّذينا قَـالُوا     وونَ ِلمودعي
              ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّهظُونَ ِبِه ووعت ا ذَِلكُماسمتِل أَن ين قَبٍة مقَبر ِريرح3فَت       امفَِصـي ِجـدي ن لَّمفَم 

تني ِمسِكينا ذَِلك ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه      شهريِن متتاِبعيِن ِمن قَبِل أَن يتماسا فَمن لَّم يستِطع فَِإطْعام سِ          
 أَِليم ذَابع ِللْكَاِفِريناللَِّه و وددح ِتلْك4و  

ِإنَّ الَِّذين يحادونَ اللَّه ورسولَه كُِبتوا كَما كُِبت الَِّذين ِمن قَبِلِهم وقَد أَنزلْنا آيـاٍت بينـاٍت                 
 يوم يبعثُهم اللَّه جِميعا فَينبئُهم ِبما عِملُوا أَحصاه اللَّه ونسوه واللَّه علَـى              5لْكَاِفِرين عذَاب مِهني    وِل

    ِهيدٍء شيكُونُ               6كُلِّ شا يِض ما ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم لَمعي أَنَّ اللَّه رت ى ثَلَاثٍَة ِإلَّا     أَلَموجِمن ن
                      وا ثُـما كَـانم نأَي مهعم وِإلَّا ه لَا أَكْثَرو ى ِمن ذَِلكنلَا أَدو مهاِدسس وٍة ِإلَّا هسملَا خو مهاِبعر وه

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ِة ِإنَّ اللَّهامالِْقي موِملُوا يا عم ِبمئُهبن7 ي  
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين نهوا عِن النجوى ثُم يعودونَ ِلما نهوا عنه ويتنـاجونَ ِبالْـِإثِْم والْعـدواِن                  

 يعذِّبنا اللَّه ِبما    ومعِصيِت الرسوِل وِإذَا جاؤوك حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه اللَّه ويقُولُونَ ِفي أَنفُِسِهم لَولَا             
       ِصريالْم ا فَِبئْسهنلَوصي منهج مهبسقُولُ حا ِبالْـِإثِْم            8نوـاجنتفَلَا ت متياجنوا ِإذَا تنآم ا الَِّذينها أَيي 

      اتى وقْوالتو ا ِبالِْبرواجنتوِل وسِت الرِصيعماِن وودالْعونَ      ورشحِه تالَِّذي ِإلَي ى   9قُوا اللَّهوجا النمِإن 
ِمن الشيطَاِن ِليحزنَ الَِّذين آمنوا ولَيس ِبضارِهم شيئًا ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَّـِل الْمؤِمنـونَ               

10  
يلَ لَكُم تفَسحوا ِفي الْمجاِلِس فَافْسحوا يفْسِح اللَّه لَكُم وِإذَا ِقيـلَ            يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قِ     

 ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّهاٍت وجرد وا الِْعلْمأُوت الَِّذينو وا ِمنكُمنآم الَِّذين فَِع اللَّهروا يزوا فَانشز11انش  
    ا الَِّذينها أَيي             رأَطْهو لَّكُم ريخ قَةً ذَِلكدص اكُموجن يدي نيوا بمولَ فَقَدسالر متياجوا ِإذَا ننآم

  ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهِجدت 12فَِإن لَّم    قَاٍت فَـِإذْ لَـمـدص اكُموجن يدي نيوا بمقَدأَن ت مفَقْتأَأَش 
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علُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَِطيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خِبري ِبما تعملُـونَ                تفْ
13  

              و مهلَا ِمنو نكُمم ما هِهم ملَيع اللَّه ا غَِضبما قَولَّووت ِإلَى الَِّذين رت لَى الْكَِذِب   أَلَمِلفُونَ عحي
 اتخذُوا أَيمانهم جنـةً     15 أَعد اللَّه لَهم عذَابا شِديدا ِإنهم ساء ما كَانوا يعملُونَ            14وهم يعلَمونَ   

        ِهنيم ذَابع مِبيِل اللَِّه فَلَهن سوا عدالُ 16فَصوأَم مهنع ِنيغئًا     لَن تـياللَّـِه ش ـنم مهلَادلَا أَوو مه
 يوم يبعثُهم اللَّه جِميعا فَيحِلفُونَ لَه كَما يحِلفُونَ لَكُـم           17أُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ       

 استحوذَ علَيِهم الشيطَانُ فَأَنساهم ِذكْر اللَّـِه        18ويحسبونَ أَنهم علَى شيٍء أَلَا ِإنهم هم الْكَاِذبونَ         
  19أُولَِئك ِحزب الشيطَاِن أَلَا ِإنَّ ِحزب الشيطَاِن هم الْخاِسرونَ 

         ِفي اَألذَلِّني لَِئكأُو ولَهسرو ونَ اللَّهادحي 20ِإنَّ الَِّذين   لَأَغِْلب اللَّه بكَت       ِلي ِإنَّ اللَّـهسرا وأَن ن
   ِزيزع وا                 21قَِويكَـان لَـوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوِم الْآِخِر يوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤا يمقَو ِجدلَا ت 

        بكَت لَِئكأُو مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهآب          ـهنوٍح مم ِبـرهـدأَيانَ والِْإمي ِفي قُلُوِبِهم 
                بِحـز لَِئكأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضيا رِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج مِخلُهديو

  _22اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ 
 ||     |     

مـع  . مع أحداث السرية يف اتمع املـدين       - ويف هذا اجلزء كله تقريبا     -  حنن يف هذه السورة   
الـذي  ،  بل بدورها الكوين  ،  وتعد للنهوض بدورها العاملي   ،  حيث ترىب وتقوم  ؛  اجلماعة املسلمة الناشئة  

ء تصور جديد كامل شـامل      وهو دور ضخم يبدأ من إنشا     . قدره اهللا هلا يف دورة هذا الكون ومقدراته       
مث حتمله هذه اجلماعـة  ، وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور    ،  يف نفوس هذه اجلماعة   ،  هلذه احلياة 

وهو دور ضـخم     . . إىل العامل كله لتنشئ للبشرية حياة إنسانية قائمة على أساس هذا التصور كذلك            
 . إذن يقتضي إعدادا كامال

منـهم  . ناسا مـن النـاس    ،  الذين يعدهم القدر هلذا الدور الضخم      ولقد كان أولئك املسلمون     
وخلصـت  ،  واكتمل تصورهم للعقيدة اجلديـدة    ،  السابقون من املهاجرين واألنصار الذين نضج إميام      

واندجمت حقيقتـهم   ؛  وصلوا إىل حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبري        . . ووصلوا،  نفوسهم هلا 
وال ، ال جيدون يف أنفسهم عوجـا عنـه  ؛ ذا طرفا من قدر اهللا يف الكون  فأصبحوا  ،  مع حقيقة الوجود  

كانوا كما جاء عنهم يف هذه       . . وال جيدون يف قلوم شيئا إال اهللا      ،  جيدون يف خطاهم ختلفا عن خطاه     
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ولو كانوا آباءهم أو    ،  ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله           :  " السورة
ويدخلهم جنات  ،  وأيدهم بروح منه  ،  أولئك كتب يف قلوم اإلميان    . بناءهم أو إخوام أو عشريم    أ

أال إن حزب اهللا    . أولئك حزب اهللا  . رضي اهللا عنهم ورضوا عنه    . جتري من حتتها األار خالدين فيها     
  . .  " هم املفلحون

وخباصة بعـد أن     - لمة املتزايدة العدد   ولكن هؤالء السابقني كانوا قلة بالقياس إىل اجلماعة املس        
ودخل فيه من مل يتلق من التربيـة اإلسـالمية القسـط        - حىت قبل الفتح   - أصبح اإلسالم قوة ترهب   

كما دخل فيه من املنافقني من آثر املصلحة أو العافية          . ومل يتنفس يف اجلو اإلسالمي فترة طويلة      ،  الكايف
بذبة بني املعسكر اإلسالمي واملعسكرات القوية املناوئة لـه         وذ،  وتربص بالفرص ،  على دخل يف القلوب   

 ! سواء معسكرات املشركني أو اليهود. يف ذلك احلني
،  ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوين الكبري املقدر هلا يف األرض جهودا ضـخمة     

 بناء هائلة هذه اليت قام ا       كانت حركة  . . يف صغار األمور ويف كبارها    ،  وعالجا بطيئا ،  وصربا طويال 
، بناء النفوس اليت تنهض ببناء اتمع اإلسالمي والدولة اإلسـالمية  ع وقام ا رسول اإلسالم ،  اإلسالم

ال يف صحائف   ،  وتنقله إىل أطراف األرض يف صورة حية متحركة       ،  تفهمه وحتققه ،  وتقوم على منهج اهللا   
 . وكلمات

وطرفا من  ،  طرفا من تلك اجلهود الضخمة     - هذا اجلزء كله  ويف   -  وحنن نشهد يف هذه السورة    
كما نشـهد   ؛  ويف عالج األحداث والعادات والرتوات    ،  األسلوب القرآين كذلك يف بناء تلك النفوس      

 . جانبا من الصراع الطويل بني اإلسالم وخصومه املختلفني من مشركني ويهود ومنافقني
وهو يصنعها  ؛  ية من رعاية اهللا للجماعة الناشئة      ويف هذه السورة بصفة خاصة نشهد صورة موح       

 - سـبحانه  - ويبين يف ضمريها الشعور احلي بوجـوده      ،  ويشعرها برعايته ،  ويربيها مبنهجه ،  على عينه 
وحراسته هلا من كيـد أعـدائها خفيـه         ؛  وأخفى طواياها ،  وأصغر شؤوا ،  معها يف أخص خصائصها   

وتربية أخالقها وعاداا وتقاليدها تربية تليق      ؛  لوائه وظله وضمها إىل   ،  وأخذها يف محاه وكنفه   ؛  وظاهره
وترفع لواءه لتعرف بـه يف  ، وتؤلف حزبه يف األرض، وتنتسب إليه، باجلماعة اليت تنضوي إىل كنف اهللا   

 . األرض مجيعا
فترة اتصـال   .  ومن مث تبدأ السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة يف تاريخ البشرية             

ومشاركتها يف احلياة اليومية جلماعة من النـاس مشـاركة          ،   باألرض يف صورة مباشرة حمسوسة     السماء
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واهللا يسمع حتاوركمـا إن اهللا      ،  قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا          :  " ظاهرة
م اهللا يف   لتقرر حك ،  فنشهد السماء تتدخل يف شأن يومي ألسرة صغرية فقرية مغمورة          "  . . مسيع بصري 

ومل تكد تسمعها عائشة وهي قريبة      ،  للمرأة وهي حتاور رسول اهللا فيها      - سبحانه - وقد مسع ،  قضيتها
 . وهي صورة متأل القلب بوجود اهللا وقربه وعطفه ورعايته! منها

وهم أعداء اجلماعة املسلمة الـيت       -  يليها يف سياق السورة توكيد أن الذين حيادون اهللا ورسوله         
مـأخوذون  ، والعذاب املهني يف اآلخرة   ،  مكتوب عليهم الكبت والقهر يف األرض      -  كنف اهللا  تعيش يف 

  "  . . واهللا على كل شيء شهيد!  " ونسوه هم وهم فاعلوه، مبا عملوا مما أحصاه اهللا عليهم
حيسب أصحاا أم   ،  وشهوده لكل جنوى يف خلوة     - سبحانه -  مث توكيد وتذكري حبضور اهللا    

 "  . إن اهللا بكل شيء علـيم ، ينبئهم مبا عملوا يوم القيامة   مث:  " واهللا معهم أينما كانوا   .  ا منفردون
 . كما متلؤه برقابته واطالعه، وهي صورة متأل القلب كذلك بوجود اهللا وحضوره. 

وملء قلـوم   ،   وهذا التوكيد مقدمة لتهديد الذين يتناجون يف خلوام لتدبري املكايد للمسلمني          
وجنـواهم بـاإلمث    ،  وأن عني اهللا مطلعة علـيهم     ،  ديد بأن أمرهم مكشوف   . احلزن واهلم والتوجس  ب

وي للمسلمني عن التنـاجي     . وأن اهللا آخذهم ا ومعذم عليها     ،  والعدوان ومعصية الرسول مسجلة   
 . وتربية نفوسهم وتقوميها ذا اخلصوص، بغري الرب والتقوى

 فيأخذها بأدب السماحة وبالطاعة يف جملس رسول اهللا       ؛  نفوس املؤمنة  مث يستطرد يف تربية هذه ال     
واجلد يف هـذا األمـر      ع   كما يأخذها بأدب السؤال واحلديث مع الرسول      . وجمالس العلم والذكر  ع  

 . والتوقري
ويتـآمرون  ؛   أما بقية السورة بعد هذا فتنصرف إىل احلديث عن املنافقني الذين يتولون اليهـود             

وتصورهم يف اآلخرة كذلك حالفـني      . ن تآمرهم بالكذب واحللف للرسول وللمؤمنني     ويدارو،  معهم
كما كانوا يتقون مـا يف الـدنيا مـا          ،  يتقون باحللف والكذب ما يواجههم من عذاب اهللا       ؛  كذابني

مع توكيد أن الذين حيادون اهللا ورسوله كتب اهللا عليهم أم           ! يواجههم من غضب رسول اهللا واملؤمنني     
الذي كـان   ،  وذلك وينا لشأم  . كما كتب أنه ورسله هم الغالبون     . ذلني وأم هم األخسرون   يف األ 

وال يـدرك   ،  فيحافظ على مودته معهـم    ،  يستعظمه - وبعض املسلمني  - بعض املنتسبني إىل اإلسالم   
 حراسـته   واالطمئنان إىل ،  واالعتزاز برعاية اهللا وحده   ،  ضرورة متيز الصف املسلم حتت راية اهللا وحدها       

 . ويهيئها لدورها الكوين املرسوم، الساهرة للفئة اليت يصنعها على عينه
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هذه الصورة اليت كان ميثلها بالفعـل       .  ويف ختام السورة جتيء تلك الصورة الوضيئة حلزب اهللا        
واليت كانت اآلية الكرمية تشري هلا كي ينتهي إليهـا أولئـك            . أولئك السابقون من املهاجرين واألنصار    

 ! لذين ما زالوا بعد يف الطريقا
 . . . اخل اآليـة   "  . . ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله            " 

 . كما وردت يف أول هذا التقدمي
|     |     | 

إن اهللا ، واهللا يسـمع حتاوركمـا  ، قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا     " 
وإـم  ،  إن أمهام إال الالئي ولدم    ،  الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهام       . صريمسيع ب 

والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملـا        . وإن اهللا لعفو غفور   ،  ليقولون منكرا من القول وزورا    
جيد فصـيام   فمن مل   . واهللا مبا تعملون خبري   ،  ذلكم توعظون به  ،  قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا      

. ذلك لتؤمنوا باهللا ورسوله   ،  فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا     ،  شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا     
  "  . . وللكافرين عذاب أليم، وتلك حدود اهللا

وال ،  فتحرم عليـه  . أنت علي كظهر أمي   : كان الرجل يف اجلاهلية يغضب ألمر من امرأته فيقول        
وال هي مطلقة منه فتجـد هلـا       ؛   حل له فتقوم بينهما الصالت الزوجية      ال هي ،  وتبقى هكذا . تطلق منه 

 . وكان هذا طرفا من العنت الذي تالقيه املرأة يف اجلاهلية. طريقا آخر
ومل يكن قد شـرع حكـم       ،   فلما كان اإلسالم وقعت هذه احلادثة اليت تشري إليها هذه اآليات          

، حدثنا حممد بن إسـحاق    ،  حدثنا أيب : قاال،   ويعقوب حدثنا سعد بن إبراهيم   : قال اإلمام أمحد  . للظهار
يف : قالـت . عن خويلة بنت ثعلبة   ،  عن يوسف بن عبداهللا بن سالم     ،  حدثين معمر ابن عبداهللا بن حنظلة     

وكان شيخا كبريا قد ساء     ،  كنت عنده : قالت. واهللا ويف أوس بن الصامت أنزل اهللا صدر سورة اادلة         
مث خـرج   : قالت. أنت علي كظهر أمي   : فقال،  راجعته بشيء فغضب  فدخل علي يوما ف   : قالت،  خلقه

كال والذي نفـس  : قلت: قالت، فإذا هو يريدين عن نفسي ،  مث دخل علي  ،  فجلس يف نادي قومه ساعة    
، فـواثبين : قالـت . ال ختلص إيل وقد قلت ما قلت حىت حيكم اهللا ورسوله فينا حبكمـه             ،  خويلة بيده 

مث خرجت إىل بعض جـارايت  : قالت. فألقيته عين، ه املرأة الشيخ الضعيففامتنعت منه فغلبته مبا تغلب ب     
، فذكرت له ما لقيت منه    ،  فجلست بني يديه   ع   مث خرجت حىت جئت رسول اهللا     ،  فاستعرت منها ثيابا  

يا خويلة ابن عمـك  :  " يقول ع  فجعل رسول اهللا  : قالت. وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه       
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مـا كـان     ع   فتغشى رسول اهللا  ؛  فواهللا ما برحت حىت نزل يف قرآن      : قالت "  فيه شيخ كبري فاتقي اهللا   
 :  - مث قرأ علي   "  . . يا خويلة قد أنزل اهللا فيك ويف صاحبك قرآنا        :  " فقال يل ،  مث سري عنه  ،  يتغشاه

 بصريواهللا يسمع حتاوركما إن اهللا مسيع       ،  قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا          " 
مريه فليعتق  :  "  ع   فقال يل رسول اهللا   : قالت "  . . وللكافرين عذاب أليم  :  " إىل قوله تعاىل  "  . . 

: قالـت  " . فليصم شهرين متتـابعني   :  " قال. يا رسول اهللا ما عنده ما يعتق      : فقلت: قالت " . رقبة
: فقلـت : قالت " . قا من متر  فليطعم ستني مسكينا وس   :  " قال. واهللا إنه لشيخ ما له من صيام      : فقلت

: قالـت  " . فإنا سنعينه بعرق من متر    :  "  ع   فقال رسول اهللا  : قالت. واهللا يا رسول اهللا ما ذاك عنده      
مث ،  قد أصبت وأحسنت فاذهيب فتصدقي به عنـه       :  " قال. فقلت يا رسول اهللا وأنا سأعينه بعرق آخر       

 . )1(ففعلت : قالت " . استوصي بابن عمك خريا
واملرأة اليت جاءت جتادلـه      ع    هو الشأن الذي مسع اهللا ما دار فيه من حوار بني رسول اهللا              فهذا

ويـريح  ،  ليعطي هذه املرأة حقها   ،  وهذا هو الشأن الذي أنزل اهللا فيه حكمه من فوق سبع مساوات           . فيه
 ! ويرسم للمسلمني الطريق يف مثل هذه املشكلة العائلية اليومية، باهلا وبال زوجها

الذي تتجاوب جنبات   ،  كتاب اهللا اخلالد  : ذا هو الشأن الذي تفتتح به سورة من سور القرآن          وه
قد مسع اهللا   :  " تفتتح مبثل هذا اإلعالن    . . وهي تترتل من املأل األعلى    ،  الوجود بكل كلمة من كلماته    

ال ،  مة املسـلمني  فإذا اهللا حاضر هذا الشأن الفردي المرأة من عا         . . .  " قول اليت جتادلك يف زوجها    
وال يشغله عن احلكم فيه شـأن مـن شـؤون           ؛  يشغله عن مساعه تدبريه مللكوت السماوات واألرض      

 ! السماوات واألرض
وأن تشعر مجاعة مـن النـاس أن اهللا         ؛  إنه ألمر أن يقع مثل هذا احلادث العجيب        . .  وإنه ألمر 

 . . مستجيب ألزماا العاديـة   ،  اليوميةمعين مبشكالا   ،  جليلها وصغريها ،  حاضر شؤوا ،  هكذا معها 
الذي له ملك السماوات واألرض وهو الغـين   ،  القهار املتكرب ،  العظيم اجلليل ،  الكبري املتعال  . . وهو اهللا 
 . احلميد

                                                 
 . والعرق ستون صاعاً. .  رواه أبو داود يف كتاب الطالق من سننه من طريقني عن حممد بن اسحاق بن يسار )1(
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لقد جاءت اادلة خولة إىل رسول      . احلمد هللا الذي وسع مسعه األصوات      : ل  تقول عائشة 
قد مسع اهللا قول الـيت جتادلـك يف   :  " فأنزل اهللا عز وجل   . ا تقول ما أمسع م  ،  يف جانب البيت   ع   اهللا

 . )1( " اآلية . . . زوجها وتشتكي إىل اهللا
وذهاـا إىل  ، وتصرفها هـي فيـه    ،  للحادث - أو خويلة للتصغري والتدليل    -  ويف رواية خولة  

اة تلك اجلماعة الفريدة    يف هذا كله صورة من حي      . . ونزول القرآن باحلكم  ،  وجمادلتها له  ع   رسول اهللا 
وانتظارها التوجيه من السماء يف كل شأن مـن         ،  وشعورها بتلك الصلة املباشرة   . يف تلك الفترة العجيبة   

هو يرعاها وهي تتطلع     - عيال اهللا  - الذي جيعل اجلماعة كلها   ،  شؤوا واستجابة السماء هلذا االنتظار    
 ! إليه تطلع الطفل الصغري ألبيه وراعيه

فنجد عناصر التأثري واإلحياء والتربية والتوجيه تسـري        ،  يف رواية احلادث يف النص القرآين      وننظر  
 : كما هو أسلوب القرآن الفريد، جنبا إىل جنب مع احلكم وتتخلله وتعقب عليه

إن اهللا ، واهللا يسـمع حتاوركمـا  ، قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا     " 
. لقد كان اهللا معكما    . . إنكما مل تكونا وحدكما    . . وهو مطلع ذو إيقاع عجيب    .  "  . مسيع بصري 

. وعلم القصة كلها  . مسعها جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا      . لقد مسع قول املرأة   . وكان يسمع لكما  
هذا شأنه وهذه صـورة     . يسمع ويرى .  " إن اهللا مسيع بصري    . .  " وهو يعلم حتاوركما وما كان فيه     

  . . منه يف احلادث الذي كان اهللا ثالثكما فيه
  . .  وكلها إيقاعات وملسات ز القلوب

 : وحقيقة الوضع فيها،  مث يقرر أصل القضية
وإـم  . إن أمهام إال الالئي ولـدم     . الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهام        " 

 "  . .  وإن اهللا لعفو غفور، ليقولون منكرا من القول وزورا
فالزوجة ليست أمـا حـىت   . إن هذا الظهار قائم على غري أصل.  فهو عالج للقضية من أساسها 

إـا كلمـة    . وال ميكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة تقال       . فاألم هي اليت ولدت   . تكون حمرمة كاألم  
، لى احلق والواقـع   واألمور يف احلياة جيب أن تقوم ع      . وكلمة مزورة ينكرها احلق   . منكرة ينكرها الواقع  

                                                 
 .  أخرجه البخاري والنسائي)1(
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 وإن اهللا لعفو غفور    . .  " وال تضطرب هذا االضطراب   ،  فال ختتلط ذلك االختالط   ،  يف وضوح وحتديد  
 . فيما سلف من هذه األمور" 

.  "  وبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو احملدد الواضح جييء احلكم القضائي يف املوضـوع              
، ذلكم توعظون به  .  قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا       والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا      

  "  . . واهللا مبا تعملون خبري
وسيلة من وسائل التحرير للرقاب اليت أوقعهـا نظـام          ،   وقد جعل اهللا العتق يف كفارات متنوعة      

 مث:  " وهناك أقوال كـثرية يف معـىن    . ينتهي بوسائل شىت هذه واحدة منها     ،  احلروب يف الرق إىل أجل    
فهـذا  . خنتار منها أم يعودون إىل الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهـار           "  . . يعودون ملا قالوا  

  " ذلكم توعظون بـه :  " مث التعقيب . . فتحرير رقبة من قبل العودة إىل حله   . أقرب ما يناسب السياق   
واهللا مبـا    " ال معـروف  فالكفارة مذكر وواعظ بعدم العودة إىل الظهار الذي ال يقوم على حق و            . . 

 . وخبري بنيتكم فيه، وخبري بوقوعه، خبري حبقيقته "  . . تعملون خبري
وتنبيهها إىل قيام اهللا علـى      ،  وتربية النفوس ،  وهذا التعقيب جييء قبل إمتام احلكم إليقاظ القلوب       

 : مث يتابع بيان احلكم فيه. األمر خبربته وعلمه بظاهره وخافيه
 فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا     . م شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا      فمن مل جيد فصيا    " 
 . . .  " 

 :  مث التعقيب للبيان والتوجيه
وهذه الكفارات وما   ،  ولكن هذا البيان   . . وهم مؤمنون  "  . . . ذلك لتؤمنوا باهللا ورسوله    " 

وجيعل لـه سـلطانا     ؛  ويربط به احلياة   ،ذلك مما حيقق اإلميان    . . فيها من ربط أحواهلم بأمر اهللا وقضائه      
وهو يغضـب   . أقامها ليقف الناس عندها ال يتعدوا      "  . . وتلك حدود اهللا  .  " بارزا يف واقع احلياة   

بتعديهم وحتديهم وعدم إميـام   "  . . وللكافرين عذاب أليم:  " على من ال يرعاها وال يتحرج دوا   
 . .  وعدم وقوفهم عند حدود اهللا كاملؤمنني

|     |     | 
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وهـي يف   ،  تناسب ختام اآلية السابقة    . .  " وللكافرين عذاب أليم  :  "  وتلك العبارة األخرية  
علـى طريقـة   . الوقت ذاته قنطرة تربط بينها وبني اآلية الالحقة اليت تتحدث عمن حيادون اهللا ورسوله         

 : القرآن يف االنتقال من حديث حلديث يف تسلسل عجيب
وقد أنزلنا آيات بينـات     ،  ن حيادون اهللا ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم         إن الذي  " 

واهللا على كـل    ،  فينبئهم مبا عملوا أحصاه اهللا ونسوه     ،  يوم يبعثهم اهللا مجيعا   . وللكافرين عذاب مهني  
  "  . . شيء شهيد

وهذا املقطع  . لمة إن املقطع األول يف السورة كان صورة من صور الرعاية والعناية باجلماعة املس            
أي الـذين   ،  فريق الذين حيـادون اهللا ورسـوله      . الثاين صورة من صور احلرب والنكاية للفريق اآلخر       

. وذكر احملادة مبناسبة ذكره قبلها حلدود اهللا      ! يأخذون هلم موقفا عند احلد اآلخر يف مواجهة اهللا ورسوله         
، وهو متثيل للمتخاصمني املتنازعني   ! ر املواجه بل عند احلد اآلخ   ،  فهؤالء ال يقفون عند حد اهللا ورسوله      

ويقف يف تبجح عنـد     ،  وساء موقف خملوق يتحدى فيه خالقه ورازقه      . لتفظيع عملهم وتقبيح موقفهم   
 ! احلد املواجه حلده

واألرجـح أن    "  . . كبتوا كما كبت الذين من قبلهم     :  "  هؤالء احملادون املشاقون املتبجحون   
والكبت القهـر   . فهو املريد وهو الفعال ملا يريد     . حكم - سبحانه - اء من اهللا  والدع. هذا دعاء عليهم  

والذين من قبلهم إما أن يكونوا هم الغابرين من األقوام الذين أخذهم اهللا بنكاله وإما أن يكونوا                 . والذل
 . الكما حدث يف غزوة بدر مث، الذين قهرهم املسلمون يف بعض املواقع اليت تقدمت نزول هذه اآلية

  "  . . وقد أنزلنا آيات بينات " 
لتقرير  . .  تفصل هذه العبارة بني مصري الذين حيادون اهللا ورسوله يف الدنيا ومصريهم يف اآلخرة             

وكذلك لتقرير أم يالقون هذه املصائر ال عن جهـل          . أن هذا املصري وذاك تكفلت ببيانه هذه اآليات       
 .  وعلموها ذه اآليات البيناتفقد وضحت هلم، وال عن غموض يف احلقيقة

 :  مث يعرض مصريهم يف اآلخرة مع التعقيب املوحي املوقظ املريب للنفوس
واهللا . فينبئهم مبا عملوا أحصاه اهللا ونسـوه      ،  يوم يبعثهم اهللا مجيعا   . وللكافرين عذاب مهني   " 

  "  . . على كل شيء شهيد
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وهو عذاب  . مهانة على رؤوس اجلموع   .  مجيعا وهي مهانة يوم يبعثهم اهللا    . واملهانة جزاء التبجح  
وال ،  إن كانوا هم قد نسوه فإن اهللا أحصاه بعلمه الذي ال يند عنه شيء             . يقوم على حق وبيان ملا عملوا     

  "  . . واهللا على كل شيء شهيد:  " يغيب عنه خاف
وشـهوده  ،  يف علـم اهللا واطالعـه     ،  بصورة احلرب والنكايـة   ،   وتلتقي صورة الرعاية والعناية   

فليطمئن حبضـوره   . وهو شاهد حاضر للحرب والنكاية    ؛  فهو شاهد حاضر للعون والرعاية    . وحضوره
 ! وليحذر من حضوره وشهوده الكافرون. وشهوده املؤمنون

|     |     | 
إىل رسم صورة حيـة      "  . . واهللا على كل شيء شهيد    :  "  ويستطرد السياق من تقرير حقيقة    

 :  أوتار القلوبمتس، من هذا الشهود
، ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم       ،  أمل تر أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض           " 

مث ينبـئهم مبـا     ،  أينما كانوا ،  وال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهم        ،  وال مخسة إال هو سادسهم    
  "  . . إن اهللا بكل شيء عليم، عملوا يوم القيامة

فتدع القلب يرود   ،  قرير علم اهللا الشامل ملا يف السماوات وما يف األرض على إطالقه            تبدأ اآلية بت  
من صغري  . آفاق السماوات وأرجاء األرض مع علم اهللا احمليط بكل شيء يف هذا املدى الوسيع املتطاول              

  . . ومعلوم وجمهول، وخاف وظاهر، وكبري
ب حىت تلمس ذوات املخاطبني ومتـس       وتزحف وتقر ،   مث تتدرج من هذه اآلفاق وتلك األرجاء      
 : قلوم بصورة من ذلك العلم اإلهلي ز القلوب

وال أدىن من ذلك وال     ،  وال مخسة إال هو سادسهم    ،  ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم        " 
  "  . . أكثر إال هو معهم أينما كانوا

صورة تترك القلوب وجلـة     . ريولكنها خترج يف صورة لفظية عميقة التأث      ،   وهي حقيقة يف ذاا   
وحيثما اختلى ثالثة تلفتوا ليشعروا     . وهي مأخوذة مبحضر اهللا اجلليل املأنوس     ،  وتأنس مرة ،  ترتعش مرة 
! وحيثما كان اثنان يتناجيان فاهللا هناك     . وحيثما اجتمع مخسة تلفتوا ليشعروا باهللا سادسهم      . باهللا رابعهم 

 ! وحيثما كانوا أكثر فاهللا هناك
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وهو حمضـر    . . . وال يقوى على مواجهتها إال وهو يرتعش ويهتز       ؛  حالة ال يثبت هلا قلب     إا  
  "  . . هو معهم أينما كانوا:  " حمضر اهللا. ولكنه كذلك جليل رهيب . . مأنوس نعم
  "  . . مث ينبئهم مبا عملوا يوم القيامة " 

فكيف إذا كان هلذا    .  أمر هائل  إن جمرد حضور اهللا ومساعه     . .  وهذه ملسة أخرى ترجف وتزلزل    
وكيف إذا كان ما يسره املتنـاجون وينعزلـون بـه           ؟  احلضور والسماع ما بعده من حساب وعقاب      

 ! ؟ سيعرض على األشهاد يوم القيامة وينبئهم اهللا به يف املأل األعلى يف ذلك اليوم املشهود، ليخفوه
 :  وتنتهي اآلية بصورة عامة كما بدأت

 .  " شيء عليمإن اهللا بكل  " 
ذه األساليب املنوعـة يف عرضـها يف اآليـة          ،   وهكذا تستقر حقيقة العلم اإلهلي يف القلوب      

وهي تدخل ا عليه من شـىت املسـالك   ، األساليب اليت تعمق هذه احلقيقة يف القلب البشري    . الواحدة
 ! والدروب

|     |     | 
 تلك الصورة املؤثرة املرهوبة متهـد لتهديـد          ذلك التقرير العميق حلقيقة حضور اهللا وشهوده يف       

مع . وضد اجلماعة املسلمة باملدينة    ع   الذين كانوا يتناجون فيما بينهم باملؤامرات ضد الرسول       ،  املنافقني
 : التعجيب من موقفهم املريب

عصية ويتناجون باإلمث والعدوان وم   ،  أمل تر إىل الذين وا عن النجوى مث يعودون ملا وا عنه            " 
! لوال يعذبنا اهللا مبـا نقـول      : ويقولون يف أنفسهم  ،  وإذا جاءوك حيوك مبا مل حييك به اهللا       ،  الرسول

 .  " حسبهم جهنم يصلوا فبئس املصري
مع املنافقني يف أول األمر كانت هي النصح هلم باالستقامة           ع    واآلية توحي بأن خطة رسول اهللا     

. ات اليت يدبروا باالتفاق مع اليهود يف املدنيـة وبـوحيهم          ويهم عن الدسائس واملؤامر   ،  واإلخالص
ويف التدبري السـيء للجماعـة      ،  ويف دسائسهم اخلفية  ،  وأم بعد هذا كانوا يلجون يف خطتهم اللئيمة       

ويفسدون عليـه أمـره وأمـر     ع ويف اختيار الطرق والوسائل اليت يعصون ا أوامر الرسول        ،  املسلمة
 . املسلمني املخلصني
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وإذا :  " ما أا توحي بأن بعضهم كان يلتوي يف صيغة التحية فيحورها إىل معىن سيء خفي               ك
وهـم  . السام علـيكم   - كما كان اليهود يقولون    - كأن يقولوا .  " جاؤوك حيوك مبا مل حييك به اهللا      

غة أخـرى   أو أية صي  ! مبعىن املوت لكم أو مبعىن تسامون يف دينكم       . السالم عليكم : يومهون أم يقولون  
أي يف  . لو كان نبيا حقا لعاقبنا اهللا على قولنا هذا        : وهم يقولون يف أنفسهم   ! ظاهرها بريء وباطنها لئيم   

 . أو يف جمالسهم اليت يتناجون فيها ويدبرون الدسائس واملؤامرات، حتيتهم
، سـهم مبا كانوا يقولونه يف أنف ع  وظاهر من سياق السورة من مطلعها أن اهللا قد أخرب الرسول   

وأنه ما يكـون مـن      ؛  فقد سبق يف السورة إعالن أن اهللا قد مسع للمرأة اادلة          . ومبجالسهم ومؤامرام 
مما يوحي بأنه أطلع رسوله على مؤامرات أولئك املنـافقني وهـو            . اخل . . جنوى ثالثة إال هو رابعهم    

 . ومبا يقولونه كذلك يف أنفسهم! حاضر جمالسهم
 : ىل مث رد عليهم بقوله تعا

 .  " حسبهم جهنم يصلوا فبئس املصري " 
وكذلك فضح  ،  وإفشاء جنواهم اليت عادوا إليها بعدما وا عنها       ،   وكشف هذه املؤامرات اخلفية   

هذا كله هو تصديق وتطبيق حلقيقـة        . .  " لوال يعذبنا اهللا مبا نقول    :  " ما كانوا بقولونه يف أنفسهم    
وهو يوقـع يف    . وشهوده لكل اجتماع  ،  وحضوره لكل جنوى  ،   األرض علم اهللا مبا يف السماوات وما يف      
 . كما يوحي للمؤمنني باالطمئنان والوثوق، نفوس املنافقني أن أمرهم مفضوح

|     |     | 
لينهاهم عن التناجي    " يا أيها الذين آمنوا   :  " خياطبهم ذا النداء  ،   وهنا يلتفت إىل الذين آمنوا    

ويبني هلم أن النجوى    ،  ويذكرهم تقوى اهللا  ،  ن من اإلمث والعدوان ومعصية الرسول     مبا يتناجى به املنافقو   
 : فليست تليق باملؤمنني، على هذا النحو هي من إحياء الشيطان ليحزن الذين آمنوا

وتناجوا بالرب  ،  يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فال تتناجوا باإلمث والعدوان ومعصية الرسول            " 
إمنا النجوى من الشيطان ليحزن الـذين آمنـوا ولـيس           . ا اهللا الذي إليه حتشرون    واتقو،  والتقوى

  . .  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون، بضارهم شيئا إال بإذن اهللا
كانوا يتجمعـون   ،   ويبدو أن بعض املسلمني ممن مل تنطبع نفوسهم بعد حباسة التنظيم اإلسالمي           

األمر الذي ال تقره طبيعة اجلماعة      .  ويتشاوروا بعيدا عن قيادم    ليتناجوا فيما بينهم  ،  عندما حتزب األمور  
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اليت تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيـادة  ،  وروح التنظيم اإلسالمي  ،  اإلسالمية
كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قـد  . وعدم التجمعات اجلانبية يف اجلماعة    ،  ابتداء

 - ولو مل يكن قصد اإليذاء قائما يف نفـوس املتنـاجني         - وما يؤذي اجلماعة املسلمة   ،  لةيؤدي إىل البلب  
وإىل عـدم   ،  قد يؤدي إىل اإليذاء   ،  ولكن جمرد إثارم للمسائل اجلارية وإبداء اآلراء فيها على غري علم          

 . الطاعة
  " يا أيها الذين آمنـوا     :  "وجتعل للنداء وقعه وتأثريه   ،   وهنا يناديهم اهللا بصفتهم اليت تربطهم به      

ويبني هلم ما يليق ـم مـن   . باإلمث والعدوان ومعصية الرسول  - إذا تناجوا  - لينهاهم عن التناجي  . . 
لتـدبري وسـائلهما وحتقيـق       . .  " وتناجوا بالرب والتقوى  :  " املوضوعات اليت يتناجى ا املؤمنون    

ويذكرهم . وهي ال توحي إال باخلري    ،  لرقابة هللا سبحانه  اليقظة وا : والتقوى. اخلري عامة : والرب. مدلوهلما
 . مهما ستروه وأخفوه. وهو شاهده وحمصيه. فيحاسبهم مبا كسبوا، مبخافة اهللا الذي حيشرون إليه

: قـال ،  عن صفوان بن حمرز   ،  عن قتادة ،  أخربنا مهام : قاال،  حدثنا ز وعفان  :  قال اإلمام أمحد  
يقول يف النجوى يـوم      ع   كيف مسعت رسول اهللا   : فقال،  ه رجل إذ عرض ل  ،  كنت آخذا بيد ابن عمر    

، ويستره من النـاس ، فيضع عليه كنفه، إن اهللا يدين املؤمن:  " يقول ع مسعت رسول اهللا : قال؟  القيامة
حـىت إذا قـرره     ؟  أتعرف ذنب كذا  ؟  أتعرف ذنب كذا  ؟  أتعرف ذنب كذا  : ويقول له ،  ويقرره بذنوبه 

مث يعطى  . فإين قد سترا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم         : د هلك قال  ورأى يف نفسه أنه ق    ،  بذنوبه
أال لعنة اهللا علـى     ،  وأما الكفار واملنافقون فيقول األشهاد هؤالء الذين كذبوا على رم         . كتاب حسناته 

 . )1( " الظاملني
، اليت هم منـها   ،   مث ينفرهم من التناجي واملسارة والتدسس بالقول يف خفية عن اجلماعة املسلمة           

إن رؤيـة   : فيقول هلم . وينبغي أال يشعروا باالنفصال عنها يف شأن من الشئون        ،  ومصلحتهم مصلحتها 
وختلق جوا من عـدم     ،  املسلمني للوسوسة واهلمس واالنعزال باحلديث تبث يف قلوم احلزن والتوجس         

ويطمـئن  . ليها الوساوس واهلموم  وأن الشيطان يغري املتناجني ليحزنوا نفوس إخوام ويدخلوا إ        ؛  الثقة
 : املؤمنني بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد

 - إال بـإذن اهللا    - وليس بضارهم شـيئا   ،  إمنا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا       " 
  . .  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون

                                                 
 .  البخاري ومسلم أخرجه)1(
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اهللا من يتوكل عليه    وليس من دون    ،  فليس وراء ذلك توكل   .  فاملؤمنون ال يتوكلون إال على اهللا     
 ! املؤمنون

 وقد وردت األحاديث النبوية الكرمية بالنهي عن التناجي يف احلاالت اليت توقع الريبة وتزعـزع               
 : الثقة وتبعث التوجس

قـال  : قال ا عن عبداهللا بن مسعود    - بإسناده -  جاء يف الصحيحني من حديث األعمش     
 . نان دون صاحبهما فإن ذلك حيزنهإذا كنتم ثالثة فال يتناجى اث:  ع رسول اهللا

فأما حيث تكـون هنـاك      . كما أنه حتفظ حكيم إلبعاد كل الريب والشكوك       ،  وهو أدب رفيع  
. فال مانع من التشاور يف سـر وتكـتم        ،  يف شأن عام أو خاص    ،  أو ستر عورة  ،  مصلحة يف كتمان سر   

 جتمعا جانبيا بعيدا عـن علـم        وال جيوز أن يكون   . وهذا يكون عادة بني القادة املسئولني عن اجلماعة       
وهذا هو الذي يفتت اجلماعة أو يوقـع يف         . فهذا هو الذي ى عنه القرآن وى عنه الرسول        . اجلماعة

ووعد اهللا قاطع يف أن     . وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا       . صفوفها الشك وفقدان الثقة   
وهو شاهد حاضر   ؛  ألن اهللا حارسها وكالئها   ،  عة املؤمنة الشيطان لن يبلغ ذه الوسيلة ما يريد يف اجلما        

إال بـإذن    . .  " ولن يضر الشيطان املؤمنني   . وعامل مبا يدور فيها من كيد ودس وتآمر       ،  يف كل مناجاة  
لتبقـى  ،  وهو استثناء حتفظي لتقرير طالقة املشيئة يف كل موطن من مواطن الوعد واجلـزم              . .  " اهللا

  . . د واجلزماملشيئة حرة وراء الوع
وهـو العلـيم    ،  وهو القوي العزيز  ،  فهو احلارس احلامي   . .  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون    " 

. وقد وعد حبراسة املؤمنني   . وال يكون يف الكون إال ما يريد      . وهو الشاهد احلاضر الذي ال يغيب     . اخلبري
 ؟ فأي طمأنينة بعد هذا وأي يقني

|     |     | 
 : منوا بأدب آخر من آداب اجلماعة مث يأخذ الذين آ

: وإذا قيل . تفسحوا يف االس فافسحوا يفسح اهللا لكم      : يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم       " 
 .  " واهللا مبا تعملون خبري   . يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات        ،  انشزوا فانشزوا 

 . 
مما جيعل  ،  ول اآلية أن هلا عالقة واقعية باملنافقني       ويظهر من بعض الروايات اليت حكت سبب نز       
 . بينها وبني اآليات قبلها أكثر من ارتباط واحد يف السياق



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

16

وذلك أم كانوا إذا رأوا أحدهم مقـبال ضـنوا          ،  نزلت هذه اآلية يف جمالس الذكر     :  قال قتادة 
 . فأمرهم اهللا تعاىل أن يفسح بعضهم لبعض ع مبجالسهم عند رسول اهللا

ويف ،  يومئذ يف الصفة   ع   وكان رسول اهللا  . أنزلت هذه اآلية يوم اجلمعة    : وقال مقاتل بن حيان    
فجاء ناس من أهل بدر وقـد سـبقوا إىل          . وكان يكرم أهل بدر من املهاجرين واألنصار      . املكان ضيق 

 ع  فرد الـنيب  ،  السالم عليكم أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته      : فقالوا ع   االس فقاموا حيال رسول اهللا    
فعـرف  . مث سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع هلم   . عليهم
فقال ملن حوله من املهـاجرين       ع   فشق ذلك على النيب   . فلم يفسح هلم  ،  ما حيملهم على القيام    ع   النيب

هم بعدة النفر الذين هم قيام بـني        فلم يزل يقيم  . وأنت يا فالن  . قم يا فالن  : واألنصار من غري أهل بدر    
الكراهة يف   ع   وعرف النيب ،  فشق ذلك على من أقيم من جملسه      . يديه من املهاجرين واألنصار أهل بدر     

واهللا ما رأيناه قد عـدل      ؟  ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بني الناس       : فقال املنافقون . وجوههم
فبلغنا  . . فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه    ،  ب من نبيهم  إن قوما أخذوا جمالسهم وأحبوا القر     ! على هؤالء 

فيفسح ،  فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا     "  . . رحم اهللا رجال يفسح ألخيه    :  " قال ع   أن رسول اهللا  
 . ونزلت هذه اآلية يوم اجلمعة. القوم إلخوام

 يقـيم الرجـل      وإذا صحت هذه الرواية فإا ال تتناىف مع األحاديث األخرى اليت تنهى عن أن             
، ال يقيم الرجل الرجل من جملسه فيجلس فيه       :  " كما جاء يف الصحيحني   . الرجل من مكانه ليجلس فيه    

فال . وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به الس           "  . . ولكن تفسحوا وتوسعوا  
 ! يتخطى رقاب الناس ليأخذ مكانا يف الصدر

كما حتض على إطاعة األمر إذا قيل جلالس أن يرفـع           ،  لقادم ليجلس  فاآلية حتض على اإلفساح ل    
 . ال من القادم. وهذا األمر جييء من القائد املسئول عن تنظيم اجلماعة. فريفع

ومىت رحب القلـب اتسـع      .  والغرض هو إجياد الفسحة يف النفس قبل إجياد الفسحة يف املكان          
فأما إذا  . فأفسح هلم يف املكان عن رضى وارتياح      ،  حةواستقبل اجلالس إخوانه باحلب والسما    ،  وتسامح

رأى القائد أن هناك اعتبارا من االعتبارات يقتضي إخالء املكان فالطاعة جيب أن ترعى عـن طواعيـة                  
من عدم ختطـي الرقـاب أو       ،  مع بقاء القواعد الكلية مرعية كذلك     . نفس ورضى خاطر وطمأنينة بال    
واألدب الواجب يف كل    . إمنا هي السماحة والنظام يقررمها اإلسالم     و. إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه    

 . حال
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فإنه يعـد املفسـحني يف اـالس        ،   وعلى طريقة القرآن يف استجاشة الشعور عند كل تكليف        
ويعد الناشزين الذين يرفعون من املكان       . .  " فافسحوا يفسح اهللا لكم   :  " بفسحة من اهللا هلم وسعة    

وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع اهللا الـذين آمنـوا          :  " ألمر الرسول برفعة يف املقام    وخيلونه عن طاعة    
 . وذلك جزاء تواضعهم وقيامهم عند تلقي األمر بالقيام . .  " منكم والذين أوتوا العلم درجات

أن اإلميان  : فاآلية تعلمهم . لتلقي العلم يف جملسه    ع    وقد كانت املناسبة مناسبة قرب من الرسول      
يؤديان إىل الرفعة   ؛  والعلم الذي يهذب القلب فيتسع ويطيع     ،  الذي يدفع إىل فسحة الصدر وطاعة األمر      

  ع   ويف هذا مقابل لرفعة املكان الذي تطوعوا بتركه ورفعوا عنه العتبار رآه الرسول            . عند اهللا درجات  
ومبا وراءه من شـعور     ،  ملونفهو جيزي به عن علم ومعرفة حبقيقة ما تع         . .  " واهللا مبا تعملون خبري   " 

 . مكنون
وتعليمها الفسحة والسماحة والطاعـة بأسـلوب       ،   وهكذا يتوىل القرآن تربية النفوس وذيبها     

 . وحساسية يف الضمري  ،  ولكنه حتول يف الشعور   ،  فالدين ليس بالتكاليف احلرفية   . التشويق واالستجاشة 
 . 

|     |     | 
فيبدو أنه كان هناك تـزاحم علـى         ع    عالقتهم برسول اهللا    كذلك يعلمهم القرآن أدبا آخر يف     

أو ليستمتع باالنفراد به    ؛  ويأخذ فيه توجيهه ورأيه   ؛  ليحدثه كل فرد يف شأن خيصه      ع   اخللوة برسول اهللا  
وأـا ال   ،  وجبدية اخللوة بـه   ،  وعدم الشعور بقيمة وقته   ؛  اجلماعية ع   مع عدم التقدير ملهام رسول اهللا     

فشاء اهللا أن يشعرهم ذه املعاين بتقرير ضريبة للجماعة من مال الذي يريد أن              .  بال تكون إال ألمر ذي   
يف صورة صدقة يقدمها قبل أن يطلب       . ويقتطع من وقته الذي هو من حق اجلماعة        ع   خيلو برسول اهللا  
 : املناجاة واخللوة

ذلك خـري لكـم     . يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة            " 
  . .  " فإن مل جتدوا فإن اهللا غفور رحيم. وأطهر

دينـار   - كمـا روي عنـه     - فكان معه  - كرم اهللا وجهه   -  وقد عمل ذه اآلية اإلمام علي     
ولكن األمـر شـق علـى       ! ألمر تصدق بدرهم   ع   وكان كلما أراد خلوة برسول اهللا     . فصرفه دراهم 

فخفف . وأشعرهم بقيمة اخللوة اليت يطلبوا    ،  ألمر قد أدى غايته   وكان ا . وعلم اهللا ذلك منهم   . املسلمني
 : وتوجيههم إىل العبادات والطاعات املصلحة للقلوب؛ اهللا عنهم ونزلت اآلية التالية برفع هذا التكليف
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فإذ مل تفعلوا وتاب اهللا علـيكم فـأقيموا         ؟  أأشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقات       " 
  . .  " واهللا خبري مبا تعملون.  وأطيعوا اهللا ورسولهالصالة وآتوا الزكاة

 ويف هاتني اآليتني والروايات اليت ذكرت أسباب نزوهلما جند لونا من ألوان اجلهـود التربويـة                
 . إلعداد هذه اجلماعة املسلمة يف الصغري والكبري من شئون الشعور والسلوك

|     |     | 
ويتوعـدهم  ،  فيصور بعض أحواهلم ومواقفهم   ،  ين يتولون اليهود   مث يعود السياق إىل املنافقني الذ     

 : وانتصار الدعوة اإلسالمية وأصحاا على الرغم من كل تدبريام، وسوء مصريهم، بافتضاح أمرهم
وحيلفـون علـى    ،  ما هم منكم وال منـهم     ؟  أمل تر إىل الذين تولوا قوما غضب اهللا عليهم         " 

اختذوا أميـام جنـة     . إم ساء ما كانوا يعملون    ،  عذابا شديدا أعد اهللا هلم    . الكذب وهم يعلمون  
أولئـك  . لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئا        . فلهم عذاب مهني  ،  فصدوا عن سبيل اهللا   

يوم يبعثهم اهللا مجيعا فيحلفون له كما حيلفون لكم وحيسبون أـم            . أصحاب النار هم فيها خالدون    
أولئـك حـزب    ،  إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكـر اهللا      .  الكاذبون أال إم هم  . على شيء 

  . .  " أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون، الشيطان
تـدل   - وهم اليهود  -  وهذه احلملة القوية على املنافقني الذين يتولون قوما غضب اهللا عليهم          

كما تدل على أن سلطة     ؛  هم عليهم ويتآمرون مع ألد أعدائ   ،  على أم كانوا ميعنون يف الكيد للمسلمني      
 ع  عنـدما يـواجههم رسـول اهللا       - فيضطرون،  حبيث خيافها املنافقون  ،  اإلسالم كانت قد عظمت   

إىل احللف بالكذب إلنكار ما ينسب إلـيهم مـن           - واملؤمنون مبا يكشفه اهللا من تدبريام ومؤامرام      
إمنا هم يتقون بأميام ما يتوقعونـه مـن         . وهم يعلمون أم كاذبون يف هذه األميان      ؛  مؤامرات وأقوال 

وبذلك يستمرون يف دسائسهم    . أي وقاية  " اختذوا أميام جنة  :  " مؤاخذم مبا ينكشف من دسائسهم    
 ! للصد عن سبيل اهللا

إم ساء ما كـانوا     . أعد اهللا هلم عذابا شديدا    :  "  واهللا يتوعدهم مرات يف خالل هذه اآليات      
. لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم مـن اهللا شـيئا           . .  "  " هم عذاب مهني  فل . .  "  " يعملون

  . .  " أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
:  " وهم حيلفون هللا كما كانوا حيلفون للناس      ،   ويصور مشهدهم يوم القيامة يف وضع مزر مهني       

، شري إىل أن النفاق قد تأصل يف كيام       مما ي  . .  " يوم يبعثهم اهللا مجيعا فيحلفون له كما حيلفون لكم        
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!  الذي يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور     . ويف حضرة اهللا ذي اجلالل    . حىت ليصاحبهم إىل يوم القيامة    
 ! أي شيء. وهم على هواء ال يستندون إىل شيء . .  " وحيسبون أم على شيء" 

  . .  " أال إم هم الكاذبون " :  ويدمغهم بالكذب األصيل الثابت
 . .  " فأنساهم ذكـر اهللا    " فقد استوىل عليهم الشيطان كلية    .  مث يكشف عن علة حاهلم هذه     

اخلالص للشيطان   . .  " أولئك حزب الشيطان   " : والقلب الذي ينسى ذكر اهللا يفسد ويتمحض للشر       
 اخلسـران   وهو الشر اخلالص الـذي ينتـهي إىل       . وينفذ غاياته ،  ويعمل بامسه ،  الذي يقف حتت لوائه   

  . .  " أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون:  " اخلالص
 وهي محلة شديدة عنيفة تناسب الشر واألذى والفتنة اليت يدبروا للمسـلمني مـع أعـدائهم                

يتوىل عنـهم احلملـة علـى أعـدائهم          - سبحانه وتعاىل  - واهللا. وتطمئن قلوب املسلمني  . املاكرين
 ! املستورين

|     |     | 
ويطلبـون  . ا كان أولئك املنافقون يأوون إىل اليهود شعورا منهم بأم قوة ختشى وترجـى              ومل

وكتب لنفسه  ،  ويقرر أنه كتب على أعدائه الذلة واهلزمية      ،  فإن اهللا ييئسهم منهم   . عندهم العون واملشورة  
 : ولرسوله الغلبة والتمكني

إن اهللا قوي   . اهللا ألغلنب أنا ورسلي   كتب  . إن الذين حيادون اهللا ورسوله أولئك يف األذلني        " 
وهذا وعد اهللا الصادق الذي كان والذي ال بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحيانا من                   . .  " عزيز

 . الظاهر الذي خيالف هذا الوعد الصادق
 واستقرت العقيدة يف اهللا يف    .  فالذي وقع بالفعل أن اإلميان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك          

وبعد الصراع  ،  ودانت هلا البشرية بعد كل ما وقف يف طريقها من عقبات الشرك والوثنية            ؛  هذه األرض 
وإذا كانت هناك فترات عاد فيها اإلحلاد أو الشرك إىل الظهـور يف     . الطويل مع الكفر والشرك واإلحلاد    

 اهللا ظلت هي املسيطرة     فإن العقيدة يف   - كما يقع اآلن يف الدول امللحدة والوثنية       - بعض بقاع األرض  
والبشـرية  . ألا غري صاحلة للبقـاء ، فضال على أن فترات اإلحلاد والوثنية إىل زوال مؤكد. بصفة عامة 

 . تدي يف كل يوم إىل أدلة جديدة دي إىل االعتقاد يف اهللا والتمكني لعقيدة اإلميان والتوحيد
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فإذا كان الواقع الصغري يف جيل حمـدود أو         . اقعة واملؤمن يتعامل مع وعد اهللا على أنه احلقيقة الو        
الذي يوجد فترة يف األرض حلكمة      . فهذا الواقع هو الباطل الزائل    ،  يف رقعة حمدودة خيالف تلك احلقيقة     

 . لعلها استجاشة اإلميان وإهاجته لتحقيق وعد اهللا يف وقته املرسوم. خاصة
 شنها أعداء اإلميان على أهل اإلميان يف صـورها   وحني ينظر اإلنسان اليوم إىل احلرب اهلائلة اليت      

بلغ يف بعضها من عنف     ،  من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد يف عهود متطاولة           ،  املتنوعة
مث . احلملة على املؤمنني أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت عليهم مجيع أنواع النكايـة              

وحيمي شعوم كلها من ضياع شخصيتها وذوباا       ،  هم من االيار  حيمي،  بقي اإلميان يف قلوب املؤمنني    
حـني ينظـر     . . ومن خضوعها للطغيان الغاشم إال ريثما تنقض عليه وحتطمه        ،  يف األمم اهلامجة عليها   

جيده يف هذا الواقع ذاتـه بـدون        . اإلنسان إىل هذا الواقع يف املدى املتطاول جيد مصداق قول اهللا تعاىل           
 ! ! نتظار الطويلحاجة إىل اال

 وعلى أية حال فال خياجل املؤمن شك يف أن وعد اهللا هو احلقيقة الكائنة اليت ال بد أن تظهـر يف                     
وأن هذا هو الكـائن  . وأن اهللا ورسله هم الغالبون، وأن الذين حيادون اهللا ورسوله هم األذلون      ،  الوجود

 ! ولتكن الظواهر غري هذا ما تكون. والذي ال بد أن يكون
|     |     | 
:  " أو امليزان الدقيق لإلميان يف النفوس     ،   ويف النهاية جتيء القاعدة الثابتة اليت يقف عليها املؤمنون        

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو      ،  ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله           
ويدخلهم جنات جتري مـن     ،   وأيدهم بروح منه   أولئك كتب يف قلوم اإلميان    . إخوام أو عشريم  

أال إن حـزب اهللا هـم       . أولئك حزب اهللا  . رضي اهللا عنهم ورضوا عنه    . حتتها األار خالدين فيها   
  . .  " املفلحون

والتجـرد  ،  واالحنياز النهائي للصف املتميز   ،   إا املفاضلة الكاملة بني حزب اهللا وحزب الشيطان       
 . الرتباط يف العروة الواحدة باحلبل الواحدوا، من كل عائق وكل جاذب

  . .  " ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله " 
ودا هللا ورسـوله    : وما جيمع إنسان يف قلب واحد ودين      ،   فما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه       

 . ا معا فال جيتمعانأما مه. فإما إميان أو ال إميان! وودا ألعداء اهللا ورسوله
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  . .  " ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشريم " 
إا ميكن أن ترعى إذا مل تكن هنـاك حمـادة          .  فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد اإلميان       

 ا حني ال    والصحبة باملعروف للوالدين املشركني مأمور    . لواء اهللا ولواء الشيطان   : وخصومة بني اللوائني  
فأما إذا كانت احملادة واملشاقة واحلرب واخلصـومة        . تكون هناك حرب بني حزب اهللا وحزب الشيطان       

ولقد قتل أبو عبيدة أبـاه يف       . فقد تقطعت تلك األواصر اليت ال ترتبط بالعروة الواحدة وباحلبل الواحد          
. ن عمري أخاه عبيد بـن عمـري    وقتل مصعب ب  . وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرمحن       . يوم بدر 

متجردين من عالئق الـدم والقرابـة إىل        . وقتل عمر ومحزة وعلي وعبيدة واحلارث أقرباءهم وعشريم       
 . وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم يف ميزان اهللا. آصرة الدين والعقيدة

  . .  " أولئك كتب يف قلوم اإلميان " 
   وال ،  فال زوال له وال انـدثار     . م بيد اهللا مكتوب يف صدورهم بيمني الرمحن        فهو مثبت يف قلو

 ! انطماس فيه وال غموض
  . .  " وأيدهم بروح منه " 

وما ميكن أن تشرق قلوم ذا النور إال ذا         .  وما ميكن أن يعزموا هذه العزمة إال بروح من اهللا         
 . در القوة واإلشراقويصلهم مبص، الروح الذي ميدهم بالقوة واإلشراق

  . .  " ويدخلهم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها " 
ونفضوا عن قلوم كل عرض من أعراضـها        ؛   جزاء ما جتردوا يف األرض من كل رابطة وآصرة        

 . الفانية
  . .  " رضي اهللا عنهم ورضوا عنه " 

ويف جـو  . يف مقام عال رفيـع    ،  ءترسم حالة املؤمنني هؤال   ،   وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة    
؛ انقطعوا عن كل شيء ووصلوا أنفسهم بـه       . رم راض عنهم وهم راضون عن رم       . . راض وديع 

رضيت نفوسهم هذا القرب وأنست     . فرضوا. وأشعرهم برضاه ،  وأفسح هلم يف جنابه   ،  فتقبلهم يف كنفه  
  . . به واطمأنت إليه

  . .  " أولئك حزب اهللا " 
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الفاعلـة يف   . احملققة ملنهجه . املهتدية ديه . املتحركة بقيادته . املتجمعة حتت لوائه   . فهم مجاعته 
 . فهي قدر من قدر اهللا. األرض ما قدره وقضاه

 .  " أال إن حزب اهللا هم املفلحون " 
 ؟  ومن يفلح إذن إذا مل يفلح أنصار اهللا املختارون

رايـة  : وإىل رايتني اثنتني  .  وحزب الشيطان  حزب اهللا :  وهكذا تنقسم البشرية إىل حزبني اثنني     
وإما أن يكـون مـن   ، فإما أن يكون الفرد من حزب اهللا فهو واقف حتت راية احلق. احلق وراية الباطل 

 ! ! ومها صفان متميزان ال خيتلطان وال يتميعان . . حزب الشيطان فهو واقف حتت راية الباطل
أمنا هي   . . وال عصبية وال قومية   ،  وطن وال جنس  وال  ،  وال أهل وال قرابة   ،   ال نسب وال صهر   

فمن احناز إىل حزب اهللا ووقف حتت راية احلق فهو ومجيع الـواقفني حتـت           . والعقيدة وحدها ،  العقيدة
ولكنـهم  ،  وختتلف عشائرهم وختتلف أسرهم   ،  ختتلف ألوام وختتلف أوطام   . هذه الراية إخوة يف اهللا    

ومن استحوذ عليه   . فتذوب الفوارق كلها حتت الراية الواحدة     ،  ب اهللا يلتقون يف الرابطة اليت تؤلف حز     
، وال من جـنس   ،  ال من أرض  . فلن تربطه بأحد من حزب اهللا رابطة      ،  الشيطان فوقف حتت راية الباطل    

لقد أنبتت الوشـيجة األوىل      . . وال من عشرية وال من نسب وال من صهر        ،  وال من وطن وال من لون     
  . .  الوشائج فأنبتت هذه الوشائج مجيعااليت تقوم عليها هذه

|     |     | 
 ومع إحياء هذه اآلية بأنه كان هناك يف اجلماعة املسلمة من تشده أواصر الدم والقرابة وجواذب                

، وهي تضع ميزان اإلميان ـذا احلسـم اجلـازم         ،  مما تعاجله هذه اآلية يف النفوس     ،  املصلحة والصداقة 
ال أا يف الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمـة كـذلك يف اجلماعـة                إ . . واملفاضلة القاطعة 

 . ممن جتردوا وخلصوا ووصلوا إىل ذلك املقام، املسلمة
 وهذه الصورة هي أنسب ختام للسورة اليت بدأت بتصوير رعاية اهللا وعنايته ذه األمة يف واقعة                

 ! يف شأا وشأن زوجها  عاملرأة الفقرية اليت مسع اهللا هلا وهي جتادل رسوله
واملفاضـلة بـني    .  فاالنقطاع هللا الذي يرعى هذه األمة مثل هذه الرعاية هو االستجابة الطبيعية           

حزب اهللا وحزب الشيطان هي األمر الذي ال ينبغي غريه لألمة اليت اختارها اهللا للدور الكـوين الـذي              
 . كلفها إياه
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 عتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   ب دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت       دعوة إىل  |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             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   وة إىل اللحاق بركب    ودع |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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