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 +            ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض وا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السِللَِّه م حب1س      الَّـِذين جرالَِّذي أَخ وه 

أَوِل الْحشِر ما ظَننتم أَن يخرجوا وظَنوا أَنهم ماِنعتهم حصونهم          كَفَروا ِمن أَهِل الِْكتاِب ِمن ِدياِرِهم لِ      
من اللَِّه فَأَتاهم اللَّه ِمن حيثُ لَم يحتِسبوا وقَذَف ِفي قُلُوِبِهم الرعب يخِربونَ بيوتهم ِبأَيِديِهم وأَيِدي                

 ولَولَا أَن كَتب اللَّه علَيِهم الْجلَاء لَعذَّبهم ِفي الدنيا ولَهم ِفـي             2اعتِبروا يا أُوِلي الْأَبصاِر     الْمؤِمِنني فَ 
 مـا   4لِْعقَاِب   ذَِلك ِبأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاق اللَّه فَِإنَّ اللَّه شِديد ا            3الْآِخرِة عذَاب الناِر    

 الْفَاِسِقني ِزيخِليا فَِبِإذِْن اللَِّه ووِلهلَى أُصةً عا قَاِئموهمكْترت ٍة أَون لِّينم مت5قَطَع  
      ي اللَّه لَِكنلَا ِركَاٍب وٍل ويخ ِه ِمنلَيع مفْتجا أَوفَم مهوِلِه ِمنسلَى رع ا أَفَاء اللَّهمو  ـلَهسلِّطُ رس

         ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهاء وشن يلَى مـوِل            6عسِللرى فَِللَِّه وِل الْقُرأَه وِلِه ِمنسلَى رع ا أَفَاء اللَّهم 
أَغِْنياء ِمنكُم ومـا آتـاكُم      وِلِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْ           

 ِللْفُقَـراء الْمهـاِجِرين     7الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب             
ِه وِرضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَِئـك       الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم وأَمواِلِهم يبتغونَ فَضلًا من اللَّ        

 والَِّذين تبوؤوا الدار والِْإميانَ ِمن قَبِلِهم يِحبونَ من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجـدونَ ِفـي                8هم الصاِدقُونَ   
نفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌ ومن يـوق شـح نفِْسـِه            صدوِرِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤِثرونَ علَى أَ      

 والَِّذين جاؤوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننا الَّـِذين سـبقُونا              9فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ    
ا ِغللْ ِفي قُلُوِبنعجلَا تاِن وِبالِْإمي ِحيمر وفؤر كا ِإننبوا رنآم 10ا لِّلَِّذين  

               نجرخلَن متِرجأُخ اِب لَِئنِل الِْكتأَه وا ِمنكَفَر الَِّذين اِنِهموقُولُونَ ِلِإخافَقُوا ين ر ِإلَى الَِّذينت أَلَم
 لَِئن أُخِرجوا   11وِتلْتم لَننصرنكُم واللَّه يشهد ِإنهم لَكَاِذبونَ       معكُم ولَا نِطيع ِفيكُم أَحدا أَبدا وِإن قُ       

 لَـأَنتم   12لَا يخرجونَ معهم ولَِئن قُوِتلُوا لَا ينصرونهم ولَِئن نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لَا ينصرونَ               
   ةً ِفي صبهر دونَ         أَشفْقَهلَّا ي مقَو مهِبأَن اللَِّه ذَِلك نوِرِهم مى         13دا ِإلَّا ِفـي قُـرِميعج كُمقَاِتلُونلَا ي 

 محصنٍة أَو ِمن وراء جدٍر بأْسهم بينهم شِديد تحسبهم جِميعا وقُلُوبهم شتى ذَِلك ِبأَنهم قَـوم لَّـا                 
 كَمثَِل الشيطَاِن ِإذْ    15 كَمثَِل الَِّذين ِمن قَبِلِهم قَِريبا ذَاقُوا وبالَ أَمِرِهم ولَهم عذَاب أَِليم             14يعِقلُونَ  

               الَِمنيالْع بر اللَّه افي أَخِإن نكِريٌء مي بقَالَ ِإن ا كَفَرفَلَم اِن اكْفُرـا    16قَالَ ِللِْإنسمهتاِقبفَكَانَ ع 
         اء الظَّاِلِمنيزج ذَِلكا وِن ِفيهياِلداِر خا ِفي النمها          17أَنم فْسن نظُرلْتو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَِّذينها أَيي 
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ا تكُونوا كَالَِّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم        ولَ 18قَدمت ِلغٍد واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ          
 لَا يستِوي أَصحاب الناِر وأَصحاب الْجنِة أَصحاب الْجنِة هـم الْفَـاِئزونَ       19أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ    

20  
      هتأَيٍل لَّربلَى جآنَ عذَا الْقُرا هلْنأَنز ا          لَوهـِربضثَالُ نالْأَم ِتلْكِة اللَِّه ويشخ نا معدصتا ماِشعخ 

 هو اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو عاِلم الْغيِب والشهادِة هو الرحمن الـرِحيم               21ِللناِس لَعلَّهم يتفَكَّرونَ    
لَه ِإلَّا هو الْمِلك الْقُدوس السلَام الْمؤِمن الْمهيِمن الْعِزيز الْجبـار الْمتكَبـر              هو اللَّه الَِّذي لَا إِ     22

 هو اللَّه الْخاِلق الْباِرئ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنى يسبح لَه ما ِفـي      23سبحانَ اللَِّه عما يشِركُونَ     
الس ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض والْأَراِت واو24م_  

|     |     | 
. يف السنة الرابعة من اهلجرة     - حي من أحياء اليهود    -  نزلت هذه السورة يف حادث بين النضري      

ترويها بطريقة   . . وما كان يف أعقابه من تنظيمات يف اجلماعة اإلسالمية        ؟  وملاذا وقع ؟  تصف كيف وقع  
وتعقب على األحداث والتنظيمات بطريقة القرآن كذلك يف تربية تلك اجلماعة تربيـة             ،  ن اخلاصة القرآ

 . حية باألحداث والتوجيهات والتعقيبات
نعرض شيئا مما ذكرته الروايات عـن ذلـك         ،   وقبل أن نستعرض النصوص القرآنية يف السورة      

وبعد آماده وراء األحداث اليت تـترتل        ،لنرى ميزة العرض القرآين   ؛  احلادث الذي نزلت السورة بشأنه    
ومتتد وراءها وحوهلا يف جماالت أوسع وأمشل من مقتضيات         ،  فتفي مبقتضيات األحداث  ،  بشأا النصوص 

 . تلك األحداث احملدودة بالزمان واملكان
.  كانت وقعة بين النضري يف أوائل السنة الرابعة من اهلجرة بعد غزوة أحد وقبل غزوة األحـزاب                

 ي ذهب مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي           ع    يذكر عنها أن رسول اهللا     ومما
يطلب منهم املشاركة يف أداء دية قتيلني حبكم ما كان بينه وبينهم من عهد يف أول                ،  إىل حملة بين النضري   
بينمـا كـانوا    ،  فاستقبله يهود بين النضري بالبشر والترحاب ووعدوا بأداء ما عليهم         . مقدمه على املدينة  

فقـال بعضـهم    . جالسا إىل جدار من بيوم     ع   وكان. ومن معه  ع   يدبرون أمرا الغتيال رسول اهللا    
فيلقـي عليـه    ،  فمن رجل منكم يعلو هذا البيـت      . إنكم لن جتدوا الرجل على مثل حاله هذه       : لبعض
ليلقـي عليـه    فصعد  . أنا لذلك : فقال. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب      ؟  فريحينا منه ،  صخرة
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فلمـا غـاب    . فقام كأمنا ليقضي أمرا   . ما يبيت اليهود من غدر     ع   فأهلم رسول اهللا  . صخرة كما قال  
 . فعلموا أنه دخل املدينة، فخرجوا من احمللة يسألون عنه، استبطأه من معه

ونقض عهد األمان الذي بينه     ،  بالتهيؤ حلرب بين النضري لظهور اخليانة منهم       ع    وأمر رسول اهللا  
 ع  يف هجـاء رسـول اهللا      - من بين النضري   - وكان قد سبق هذا إقذاع كعب بن األشرف       . وبينهم

وما قيل من أن كعبا ورهطا من بين النضري اتصلوا بكفار قـريش اتصـال تـآمر                 . وتأليبه األعداء عليه  
 بـن   يأذن حملمـد   ع   مما جعل رسول اهللا   . مع قيام ذلك العهد بينهم وبينه      ع   وحتالف وكيد ضد النيب   

 . فقتله. مسلمة يف قتل كعب بن األشرف
وفـق  .  فلما كان التبييت للغدر برسول اهللا يف حملة بين النضري مل يبق مفر من نبذ عهدهم إليهم                

 "  . . وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اهللا ال حيب اخلـائنني              :  " القاعدة اإلسالمية 
ليفـارقوا جـواره     - وقيل عشرة  - وأمهلهم ثالثة أيام  ،  بين النضري وحاصر حملة    ع   فتجهز رسول اهللا  

ولكن املنافقني  . ويقيموا وكالء عنهم على بساتينهم ومزارعهم     ،  وجيلوا عن احمللة على أن يأخذوا أمواهلم      
أرسلوا إليهم حيرضوم على الـرفض   - وعلى رأسهم عبداهللا بن أيب بن سلول رأس النفاق      - يف املدينة 
وإن أخرجتم خرجنـا  ، وإن قوتلتم قاتلنا معكم. أن اثبتوا ومتنعوا فإنا لن نسلمكم     : وقالوا هلم ،  مةواملقاو
 . معكم

أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخوام الذين كفروا مـن أهـل           :  "  ويف هذا يقول اهللا تعاىل    
صرنكم واهللا يشهد   وإن قوتلتم لنن  ،  لئن أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحدا أبدا        : الكتاب

ولـئن نصـروهم ليـولن    ، ولئن قوتلوا ال ينصروم،  لئن أخرجوا ال خيرجون معهم    . إم لكاذبون 
  " .  . . . ذلك بأم قوم ال يفقهون، ألنتم أشد رهبة يف صدورهم من اهللا. األدبار مث ال ينصرون

أن يـا   : فنـادوه . فيهابقطع خنيلهم والتحريق     ع   فأمر رسول اهللا  ؛   فتحصن اليهود يف احلصون   
ويف الرد عليهم   ؟  فما بال قطع النخيل وحتريقها    : حممد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه         

  " ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا وليخزي الفاسـقني        :  " نزل قوله تعاىل  
 . . 

وقـذف اهللا يف    ،  من صدق وعد املنافقني هلـم     يئس اليهود   ،   وملا بلغ احلصار ستا وعشرين ليلة     
وقد  - كما سبق جالء بين قينقاع    ،  أن جيليهم ويكف عن دمائهم     ع   فسألوا رسول اهللا  ،  قلوم الرعب 
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على أن هلم ما محلـت       - )1(ذكرنا سببه وظروفه يف تفسري سورة األحزاب يف اجلزء احلادي والعشرين            
فكـان  . فاحتملوا من أمواهلم ما استقلت به اإلبل       ع   سول اهللا فأجام ر . اإلبل من أمواهلم إال السالح    

؛ أو خيربه حىت ال يقع يف أيدي املسلمني       ؛  الرجل منهم يهدم بيته عن خشبة بابه فيحمله على ظهر بعريه          
 . وكان املسلمون قد هدموا وخربوا بعض اجلدران اليت اختذت حصونا يف أيام احلصار

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتـاب مـن           :  " رة ويف هذا يقول اهللا يف هذه السو      
فأتاهم اهللا من حيث    ،  ديارهم ألول احلشر ما ظننتم أن خيرجوا وظنوا أم مانعتهم حصوم من اهللا            

فـاعتربوا يـا أويل     ،  خيربون بيوم بأيديهم وأيدي املـؤمنني     ،  وقذف يف قلوم الرعب   ،  مل حيتسبوا 
ذلك بـأم  . عليهم اجلالء لعذم يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب النار       ولوال أن كتب اهللا     . األبصار

  . .  " شاقوا اهللا ورسوله ومن يشاق اهللا فإن اهللا شديد العقاب
وكان من أشرافهم ممن سار إىل خيرب       . ومنهم من سار إىل الشام    ،   وكان منهم من سار إىل خيرب     

ممن ورد ذكرهم بعد ذلـك يف  ، وحي بن أخطب،  احلقيقوكنانة بن الربيع بن أيب  ،  سالم بن أيب احلقيق   
وكـان   " يف سـورة األحـزاب     " تأليب املشركني على املسلمني يف غزوة األحزاب ووقعة بين قريظة         

  " . يف سورة الفتح " لبعضهم كذلك ذكر يف فتح خيرب
. وال مجـال  مل يوجف املسلمون عليه خبيل      ؛   وكانت أموال بين النضري فيئا خالصا هللا وللرسول       

على املهاجرين خاصة دون األنصار عدا رجلني من األنصار فقريين مها سهل بن              ع   فقسمها رسول اهللا  
وذلك أن املهاجرين مل يكن هلم مال بعد الذي تركـوه يف مكـة              . وأبو دجانة مساك بن خرشة    ،  حنيف

وأخوة ،  يف أرحيية عالية  وكان األنصار قد أنزلوهم دورهم وشاركوهم ماهلم        . وجتردوا منه كله لعقيدم   
إلقامة األوضاع الطبيعية يف اتمع      ع   فلما واتت هذه الفرصة سارع رسول اهللا      . وإيثار عجيب ،  صادقة

ومل يعـط   . وكي ال يكون املال متداوال يف األغنياء وحدهم       ،  كي يكون للفقراء مال خاص    ،  اإلسالمي
  . . من األنصار إال الفقريين اللذين يستحقان لفقرمها

ومـا  :  " فقال تعاىل  - والراجح أم من املنافقني    -  وتكلم يف أموال بين النضري بعض من تكلم       
ولكن اهللا يسلط رسله على مـن       ،  أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب           

  . .  " يشاء واهللا على كل شيء قدير

                                                 
 . 2846 ص )1(
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ـ     :  " لألنصار ع    وقال رسول اهللا   اجرين مـن أمـوالكم وديـاركم       إن شئتم قسـمتم للمه
ومل يقسم لكم شـيء مـن       ،  وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم     . وشاركتموهم يف هذه الغنيمة   

 . بل نقسم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة وال نشاركهم فيها: فقالت األنصار " الغنيمة
 ديارهم وأمـواهلم يبتغـون      للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من    :  "  ويف هذا نزل قوله تعاىل    

والذين تبوؤوا الدار واإلميان    . أولئك هم الصادقون  ،  وينصرون اهللا ورسوله  ،  فضال من اهللا ورضوانا   
ويؤثرون على أنفسهم ولو    ،  من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا            

  . " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون. كان م خصاصة
|     |     | 

مبا يف ذلك خامتة السورة     ،  وتعلقت به نصوصها  ،   فهذا هو احلادث الذي نزلت فيه هذه السورة       
على طريقة القرآن   . اليت يتوجه فيها اخلطاب للذين آمنوا ممن شهدوا هذا احلادث وممن يعرفونه بعد ذلك             

مث اإليقاع األخـري يف      . . لية الكبرية وربطها باحلقائق الك  ،  يف تربية النفوس باألحداث وبالتعقيب عليها     
وهي صفات ذات فاعلية وأثـر  . السورة بذكر صفات اهللا الذي يدعو الذين آمنوا وخياطبهم ذا القرآن 

 . وعلى أساس تصور حقيقتها يقوم اإلميان الواعي املدرك البصري؛ يف هذا الكون
فيتناسق .  واألرض وهو العزيز احلكيم     وتبدأ السورة وختتتم بتسبيح اهللا الذي له ما يف السماوات         

 . ومع دعوة املؤمنني للتقوى واخلشوع والتفكر يف تدبري اهللا احلكيم، البدء واخلتام مع موضوع السورة
وكيف تـريب النفـوس ـذه       ،   واآلن نسري مع النصوص القرآنية لنرى كيف تصور األحداث        

  . . األحداث
|     |     | 

  . .  " وهو العزيز احلكيم، ات وما يف األرضسبح هللا ما يف السماو " 
حقيقة تسبيح كل شيء يف السماوات وكل شـيء  .  ذه احلقيقة اليت وقعت وكانت يف الوجود   

تفتتح السورة اليت تقص قصة إخراج اهللا للذين كفروا          . . واجتاهها إليه بالترتيه والتمجيد   ،  يف األرض هللا  
 . .  " للمؤمنني به املسبحني حبمده املمجدين ألمسائه احلسـىن       وإعطائها  ،  من أهل الكتاب من ديارهم    

 . احلكيم يف تدبريه وتقديره . . القوي القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه . .  " وهو العزيز احلكيم
|     |     | 
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 :  مث يقص نبأ احلادث الذي نزلت فيه السورة
مـا ظننـتم أن     . ديارهم ألول احلشر  هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من           " 

وقـذف يف قلـوم     ،  فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا     ؛  وظنوا أم مانعتهم حصوم من اهللا     ،  خيرجوا
ولوال أن كتب اهللا عليهم     . فاعتربوا يا أويل األبصار   ،  خيربون بيتهم بأيديهم وأيدي املؤمنني    ،  الرعب

ومن يشاق اهللا   ،  ذلك بأم شاقوا اهللا ورسوله    . اب النار وهلم يف اآلخرة عذ   ،  اجلالء لعذم يف الدنيا   
 .  " فإن اهللا شديد العقاب

 ومن هذه اآليات نعلم أن اهللا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديـارهم ألول                  
توقع يف احلس   ،  ولكن صيغة التعبري تقرر هذه احلقيقة يف صورة مباشرة        . واهللا هو فاعل كل شيء    . احلشر

وساق املخرجني لـألرض الـيت منـها        ! ن اهللا توىل هذا اإلخراج من غري ستار لقدرته من فعل البشر           أ
 . فلم تعد هلم عودة إىل األرض اليت أخرجوا منها، حيشرون

 :  ويؤكد فعل اهللا املباشر يف إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية يف اآلية
  . .  " م من اهللاوظنوا أم مانعتهم حصو، ما ظننتم أن خيرجوا " 

فقد كانوا من القـوة  !  فال أنتم كنتم تتوقعون خروجهم وال هم كانوا يسلمون يف تصور وقوعه    
وحبيث غرم هـذه املنعـة      . واملنعة يف حصوم حبيث ال تتوقعون أنتم أن خترجوهم منها كما أخرجوا           

 ! حىت نسوا قوة اهللا اليت ال تردها احلصون
 .  " وقذف يف قلوم الرعب. مل حيتسبوافأتاهم اهللا من حيث  " 

ففتحـوا  ، أتاهم من قلوم فقذف فيها الرعب! ال من داخل حصوم!  أتاهم من داخل أنفسهم  
وال ميتنعون على اهللا بـإرادم      ،  وال حيكمون قلوم  ،  وأراهم أم ال ميلكون ذوام    ! حصوم بأيديهم 

وقد كانوا حيسبون حساب كل شيء إال أن        . م وحصوم فضال على أن ميتنعوا عليه ببنيا     ! وتصميمهم
وهكذا حني يشـاء اهللا     . فهم مل حيتسبوا هذه اجلهة اليت أتاهم اهللا منها        . يأتيهم اهلجوم من داخل كيام    

فـال  . وهو على كل شيء قـدير     ،  وهو يعلم كل شيء   ،  يأيت له من حيث يعلم ومن حيث يقدر       . أمرا
. فالسبب حاضر دائما والوسيلة مهيـأة     . مما يعرفه الناس ويقدرونه   ،  ةحاجة إذن إىل سبب وال إىل وسيل      

ولن يعز عليه   ،  ولن ميتنع عليه سبب وال نتيجة     ؛  والوسيلة والغاية من خلقه   ،  والسبب والنتيجة من صنعه   
  . . وهو العزيز احلكيم . . . وسيلة وال غاية
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 من حيث مل حيتسبوا وقـذف يف         ولقد حتصن الذين كفروا من أهل الكتاب حبصوم فأتاهم اهللا         
، ولقد امتنعوا بدورهم وبيوم فسلطهم اهللا على هذه الدور والبيوت خيربوا بأيـديهم            . قلوم الرعب 

 : وميكنون املؤمنني من إخراا
  . .  " خيربون بيوم بأيديهم وأيدي املؤمنني " 

وهذه احلركة  ،  ك الصورة املوحية  يف تل ،   وذا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب         
مث يزيـدون فيخربوـا     ؛  يأتيهم من وراء احلصون فتسقط بفعلهم هم       - سبحانه - واهللا . . املصورة

 . بأيديهم وأيدي املؤمنني
 : وعلى إيقاع هذه احلركة،  هنا جييء أول تعقيب يف ظل هذه الصورة

  . .  " فاعتربوا يا أويل األبصار " 
 . والقلوب متهيئة للعظة متفتحة لالعتبار. يف مكانه ويف أوانه وهو هتاف جييء 

 واآلية التالية تقرر أن إرادة اهللا يف النكاية م ما كانت لتعفيهم بأية حالة من نكال يصـيبهم يف                   
 : الدنيا غري ما ينتظرهم يف اآلخرة

  . .  " اب الناروهلم يف اآلخرة عذ، ولوال أن كتب اهللا عليهم اجلالء لعذم يف الدنيا " 
ولـوال أن  . ذه الصورة اليت وقعت أو بصورة أخـرى      .  فهو أمر مقرر أن يناهلم النكال من اهللا       

فقد استحقوا عـذاب اهللا     . غري عذاب النار الذي ينتظرهم هناك     . اختار اهللا جالءهم لعذم عذابا آخر     
 ! يف صورة من صوره على كل حال

  . .  " ومن يشاق اهللا فإن اهللا شديد العقاب. ذلك بأم شاقوا اهللا ورسوله " 
وقد جعل اهللا جانبه هـو جانـب       . وجانبا غري جانبه  ،   واملشاقة أن يأخذوا هلم شقا غري شق اهللا       

فاكتفى يف عجزها مبشاقة اهللا وحده فهـي        . رسوله حني وصف علة استحقاقهم للعذاب يف صدر اآلية        
وهو موقـف فيـه      - سبحانه - قون يف ناحية أمام اهللا    مث ليقف املشا  . تشمل مشاقة الرسول وتتضمنها   

وهذه املخاليق الضئيلة   ،  وموقف كذلك رعيب  ! حني يقف املخاليق يف وجه اخلالق يشاقونه      ،  تبجح قبيح 
 . وهو شديد العقاب. اهلزيلة تتعرض لغضب اهللا وعقابه

مـن خـالل     . وهكذا تستقر يف القلوب حقيقة مصائر املشاقني هللا يف كل أرض ويف كل وقت             
 . وما استحقوا به هذا العقاب، مصري الذين كفروا من أهل الكتاب



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

9

 " الذين كفروا من أهل الكتـاب      "  وال يفوتنا أن نلحظ تسمية القرآن ليهود بين النضري بأم         
 ع  فهي حقيقة ألم كفروا بدين اهللا يف صورته العليا اليت جاء ا حممد            . وتكرار هذه الصفة يف السورة    

؛ وذكر هذه الصفة يف الوقت نفسه حيمل بيانا بسبب التنكيل م          . ان اليهود ينتظروا ويتوقعوا   وقد ك 
وفيما حل م من    ،  كما أنه يعبئ شعور املسلمني جتاههم تعبئة روحية تطمئن هلا قلوم فيما فعلوا معهم             

 ! فذكر هذه احلقيقة هنا مقصود ملحوظ. نكال وعذاب على أيديهم
     |     || 

 مث يطمئن املؤمنني على صواب ما أوقعوه ؤالء الذين كفروا وشاقوا اهللا ورسوله مـن تقطيـع                 
وقد دخل نفوس بعض املسلمني شيء مـن  . وبيان حكم اهللا فيه، أو تركه كذلك قائما، خنيلهم وحتريقه 

 : هذا
 . .  " نيوليخـزي الفاسـق   ،  ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا           " 

وقد قطع املسـلمون بعـض خنـل        . أو نوع جيد منه معروف للعرب إذ ذاك       ،  واللينة اجليدة من النخل   
وكانوا منهيني قبل هذا احلادث وبعده      . فتحرجت صدورهم من الفعل ومن الترك     . وأبقوا بعضه ،  اليهود

. يطمـئن القلـوب   ،  اصفاحتاج هذا االستثناء إىل بيان خ     . عن مثل هذا االجتاه يف التخريب والتحريق      
، وأراد فيها مـا أراد    ؛  فهو الذي توىل بيده هذه املوقعة     . فجاءهم هذا البيان يربط الفعل والترك بإذن اهللا       

وقطع النخيل خيزيهم   . أراد به أن خيزي الفاسقني    . وكان كل ما وقع من هذا بإذنه      ،  وأنفذ فيها ما قدره   
 . وإرادة اهللا وراء هذا وذاك على السواء. تهوتركه خيزيهم باحلسرة على فو؛ باحلسرة على قطعه

وتطمئن إىل أن اهللا هو     ،  وتشفى صدورهم مما حاك فيها    ،   بذلك تستقر قلوب املؤمنني املتحرجة    
 . وما كانوا هم إال أداة إلنفاذ ما يريد. واهللا فعال ملا يريد. الذي أراد وهو الذي فعل

|     |     | 
فيقرر حكم الفيء الذي أفاءه اهللا على رسوله يف هذه الوقعة وفيما            فأما املقطع الثاين يف السورة       
أي الوقائع اليت تولتها يد اهللا جهـرة ومباشـرة           . . مما مل يتكلف فيه املسلمون غزوا وال قتاال       ،  مياثلها

 : وبدون ستار من اخللق كهذه الوقعة
ولكـن اهللا يسـلط     . بوما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركا             " 

ما أفاء اهللا على رسوله مـن أهـل القـرى فللـه           . واهللا على كل شيء قدير    ،  رسله على من يشاء   
وما . كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم      . وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل      
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للفقراء املهـاجرين  . يد العقابإن اهللا شد  ،  وما اكم عنه فانتهوا واتقوا اهللا     . آتاكم الرسول فخذوه  
أولئـك  ، وينصرون اهللا ورسوله، يبتغون فضال من اهللا ورضوانا، الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم 

وال جيـدون يف    ،  والذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هـاجر إلـيهم           . هم الصادقون 
ومن يـوق شـح نفسـه       .  خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م     ،  صدورهم حاجة مما أوتوا   

ربنا اغفر لنا وإلخواننـا الـذين سـبقونا     : والذين جاءوا من بعدهم يقولون    . فأولئك هم املفلحون  
  . .  " ربنا إنك رؤوف رحيم. وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا، باإلميان

 وصـفا ألحـوال     حتوي يف الوقت ذاته   ،   وهذه اآليات اليت تبني حكم اهللا يف هذا الفيء وأمثاله         
وخصائصها املميزة الـيت    ،  كما تقرر طبيعة األمة املسلمة على توايل العصور       ؛  اجلماعة املسلمة يف حينها   

وال نفس عـن  ، وال قوم عن قوم، ال ينفصل فيها جيل عن جيل، تترابط ا وتتماسك على مدار الزمان    
وهي حقيقة ضخمة كبرية ينبغـي      . ألرضيف الزمن املتطاول بني أجياهلا املتعاقبة يف مجيع بقاع ا         ،  نفس

  . . الوقوف أمامها طويال يف تدبر عميق
ولكـن اهللا يسـلط     ،  وما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب             " 

 .  " واهللا على كل شيء قدير، رسله على من يشاء
لمني أن هذا الفيء الـذي      واآلية تذكر املس  . اجلمال: والركاب. الركض واإلسراع :  واإلجياف

فحكمه ليس حكم الغنيمـة  ، ومل يسرعوا إليه ركبا، خلفه وراءهم بنو النضري مل يركضوا هم عليه خيال    
واستبقى مخسها فقط هللا والرسول ولذي القرىب واليتـامى واملسـاكني   ،  اليت أعطاهم اهللا أربعة أمخاسها    

ا حكم هذا الفيء أنه كله هللا والرسـول ولـذي          إمن. كما حكم اهللا يف غنائم بدر الكربى      ،  وابن السبيل 
وذو . هو الذي يتصرف فيه كله يف هذه الوجـوه    ع   والرسول. القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل    

فلـيس هلـم يف     ،  أن كانت الصدقات ال حتل هلم      ع   القرىب املذكورون يف اآليتني هم قرابة رسول اهللا       
 الـذين ال    )1(وفيهم الفقراء   . فليس لذوي قرابته من ماله شيء     وأن كان النيب ال يورث      ،  الزكاة نصيب 

فأمـا بقيـة    . كما جعل هلم من هذا الفيء وأمثاله نصيبا       ،  فجعل هلم من مخس الغنائم نصيبا     . مورد هلم 
 . هو املتصرف فيها ع والرسول. الطوائف واملصارف فأمرها معروف

                                                 
هم والـراجح   هم املستحقون أم مجيع– صلى اهللا عليه وسلم –هل الفقراء من قرابة الرسول     .  هناك خالف فقهي   )1(

 . مجيعهم
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إمنا تفتح القلوب   . لى احلكم وعلته القريبة   ولكنها ال تقتصر ع   .  هذا هو حكم الفيء تبينه اآليات     
وهم طـرف   . فهو قدر اهللا   . .  " ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء      :  " على حقيقة أخرى كبرية   

  . .  " واهللا على كل شيء قدير.  " من هذا القدر يسلطه على من يشاء
 - ويتبني أم . لقدر الدوار ويتحدد مكام يف دوالب ا    ؛   ذا يتصل شأن الرسل بقدر اهللا املباشر      

جيعل هلم دورا معينا يف حتقيق قـدر اهللا يف          ،  متصلون بإرادة اهللا ومشيئته اتصاال خاصا      - ولو أم بشر  
ومـا يغـزون أو     . وما يأخذون أو يدعون حلسام    ،  فما يتحركون واهم  . بإذن اهللا وتقديره  ،  األرض
نب من قدر اهللا يف األرض منوط م وبتصـرفام          إال لتحقيق جا  ،  وما خياصمون أو يصاحلون   ،  يقعدون

  . . وهو على كل شيء قدير. واهللا هو الفاعل من وراء ذلك كله. وحتركام يف هذه األرض
ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتـامى واملسـاكني                 " 

وما اكم عنـه  . وما آتاكم الرسول فخذوه  . كمكي ال يكون دولة بني األغنياء من       . . وابن السبيل 
  . .  " واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب. فانتهوا

مث تعلل هذه القسمة فتضع قاعدة كربى من قواعد         .  وتبني هذه اآلية احلكم الذي أسلفنا تفصيال      
 . .  " ياء مـنكم كي ال يكون دولة بني األغن  :  " التنظيم اإلقتصادي واإلجتماعي يف اتمع اإلسالمي     

وما آتاكم الرسول فخذوه وما     :  " كما تضع قاعدة كربى يف التشريع الدستوري للمجتمع اإلسالمي        
إال أما تتجاوزان   ،  ولو أن هاتني القاعدتني جاءتا مبناسبة هذا الفيء وتوزيعه         . .  " اكم عنه فانتهوا  

 . اعي اإلسالميهذا احلادث الواقع إىل آماد كثرية يف أسس النظام االجتم
متثل جانبا كبريا من أسس النظرية االقتصـادية يف         ،  قاعدة التنظيم االقتصادي  ،   والقاعدة األوىل 

قاعدة أال يكون املـال  . ولكنها حمددة ذه القاعدة. فامللكية الفردية معترف ا يف هذا النظرية   . اإلسالم
ل وضع ينتهي إىل أن يكون املال دولة بني اإلغنياء          فك. ممنوعا من التداول بني الفقراء    ،  دولة بني األغنياء  

وحدهم هو وضع خيالف النظرية االقتصادية اإلسالمية كما خيالف هدفا من أهداف التنظيم االجتماعي              
ومجيع االرتباطات واملعامالت يف اتمع اإلسالمي جيب أن تنظم حبيث ال ختلق مثل هذا الوضـع                . كله

 . أو تبقي عليه إن وجد
وجعل حصـيلتها يف    . ففرض الزكاة . د أقام اإلسالم بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة         ولق

وعشرة أو مخسـة يف املئـة مـن مجيـع           ،  العام اثنني ونصفا يف املئة من أصل رؤوس األموال النقدية         
وجعل احلصيلة يف الركاز وهو كنوز األرض مثلـها يف املـال            . وما يعادل ذلك يف األنعام    . احلاصالت
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مث جعل أربعة أمخاس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفـيء            . وهي نسب كبرية  . لنقديا
أي املشاركة يف احملصول الناتج بني       - )1(وجعل نظامه املختار يف إجيار األرض هو املزارعة         . كله للفقراء 

. فريدها على الفقـراء   وجعل لإلمام احلق يف أن يأخذ فضول أموال األغنياء          . صاحب األرض وزارعها  
ومهـا الوسـيلتان    . وحظر الربـا  . وحرم االحتكار . وأن يوظف يف أموال األغنياء عند خلو بيت املال        

 . الرئيسيتان جلعل املال دولة بني األغنياء
 وعلى اجلملة أقام نظامه االقتصادي كله حبيث حيقق تلك القاعدة الكربى اليت تعد قيدا أصـيال                

 . )2(دية جبانب القيود األخرى على حق امللكية الفر
كمـا أن   ،  ولكنه ليس هو النظام الرأمسايل    ،   ومن مث فالنظام اإلسالمي نظام يبيح امللكية الفردية       

إمنـا هـو    ،  فما يقوم النظام الرأمسايل إطالقا بدون ربا وبدون احتكار        ،  النظام الرأمسايل ليس منقوال عنه    
نظامـا فريـدا    . وبقي حىت اليوم وحـده    ،  ار وحده وس. نشأ وحده . نظام خاص من لدن حكيم خبري     

مذ كان صدوره عن خـالق      . متناسقا تناسق الكون كله   ،  متعادل احلقوق والواجبات  ،  متوازن اجلوانب 
 ! والكون متناسق موزون. الكون

وما آتاكم الرسول فخذوه وما     :  " قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد      -  فأما القاعدة الثانية  
فسلطان القانون يف اإلسـالم     . فهي كذلك متثل النظرية الدستورية اإلسالمية      . .  " انتهوااكم عنه ف  

واألمة كلها واإلمام معهـا ال متلـك أن         . قرآنا أو سنة   ع   مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول       
سند األول  ألنه فقد ال  ،  فإذا شرعت ما خيالفه مل يكن لتشريعها هذا سلطان        . ختالف عما جاء به الرسول    
مبا فيها تلك الـيت     ،  وهذه النظرية ختالف مجيع النظريات البشرية الوضعية       . . الذي يستمد منه السلطان   

وكل مـا تشـرعه فهـو ذو        ،  مبعىن أن لألمة أن تشرع لنفسها ما تشاء       ،  جتعل األمة مصدر السلطات   
ألمة تقوم على هـذه     وا ع   فمصدر السلطات يف اإلسالم هو شرع اهللا الذي جاء به الرسول          . سلطان

فليس هلا  . ويف هذا تنحصر حقوق األمة     - واإلمام نائب عن األمة يف هذا      - الشريعة وحترسها وتنفذها  
 . أن ختالف عما آتاها الرسول يف أي تشريع

 فأما حني ال توجد نصوص فيما جاء به الرسول خبصوص أمر يعرض لألمة فسبيلها أن تشرع له                 
. إمنا هـو فـرع عنـها   ، وهذا ال ينقض تلك النظرية. ل ما جاء به الرسول    مبا ال خيالف أصال من أصو     

                                                 
 .  يوجد خالف فقهي ولكن الراجح الظاهر هو الذي أثبتناه)1(
 " دار الشروق " .  " العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم :  "  يراجع فصل سياسة املال يف كتاب)2(
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وأال خيالف أصال من أصـوله      . فاملرجع يف أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص              
وهو نظـام فريـد ال      . يف هذه احلدود   - واإلمام النائب عنها   - وتنحصر سلطة األمة  . فيما ال نص فيه   

. وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله       . خر مما عرفته البشرية من نظم وضعية      مياثله نظام آ  
كي ال يصـطدم    . وينسق بني ناموس الكون الذي وضعه اهللا له والقانون الذي حيكم البشر وهو من اهللا              

 ! فيشقى اإلنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح، قانون البشر بناموس الكون
فتـدعوهم إىل    . . وهو اهللا  . . اآلية هاتني القاعدتني يف قلوب املؤمنني مبصدرمها األول        وتربط  

وهذا هو الضمان األكرب الـذي   . .  " واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب:  " التقوى وختوفهم عقاب اهللا  
وإليـه  ، باألعمـال خبري  ،  فقد علم املؤمنون أن اهللا مطلع على السرائر       . وال هروب منه  ،  ال احتيال عليه  
وأن يأخذوا  ،  وعلموا أم مكلفون أال يكون املال دولة بينهم       . وعلموا أنه شديد العقاب   . املرجع واملآب 

وأن ينتهوا عما اهم عنه يف غري ترخص وال تساهل وأمامهم يوم            ،  ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة     
  . . عصيب

على املهاجرين وحدهم عـدا رجلـني مـن          - يفء بين النضري   -  ولقد كان توزيع ذلك الفيء    
فأمـا   . .  " كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم      :  " حتقيقا لقاعدة ،  األنصار إجراء خاصا ذا الفيء    

. من املهاجرين ومن األنصار وممن يأيت بعدهم من األجيـال         . فهو أن يكون للفقراء عامة    ،  احلكم العام 
 . وهذا ما تضمنته اآليات التالية يف السياق

ومن . إمنا يوردها يف جو حي يتجاوب فيه األحياء       ،   ولكن القرآن ال يذكر األحكام جافة جمردة      
وتقرر ؛  مث أحاط كل طائفة من هذه الطوائف الثالث بصفاا الواقعية احلية اليت تصور طبيعتها وحقيقتها              

 : ءاحلكم حيا يتعامل مع هؤالء األحيا
، للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال مـن اهللا ورضـوانا              " 

  . .  " أولئك هم الصادقون، وينصرون اهللا ورسوله
أخرجوا إخراجا من ديـارهم      . .  وهي صورة صادقة تربز فيها أهم املالمح املميزة للمهاجرين        

ال لذنب إال   . طهاد والتنكر من قرابتهم وعشريم يف مكة      أكرههم على اخلروج األذى واالض    . وأمواهلم
 " يبتغون فضـال مـن اهللا ورضـوانا        " وقد خرجوا تاركني ديارهم وأمواهلم     . . . أن يقولوا ربنا اهللا   

وهم مـع أـم      . . وال جناب هلم إال محاه    ،  ال ملجأ هلم سواه   . اعتمادهم على اهللا يف فضله ورضوانه     
.  بقلوم وسيوفهم يف أحرج الساعات وأضيق األوقات       . .  " ون اهللا ورسوله  ينصر " مطاردون قليلون 
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وكانوا صـادقني  . وصدقوها بعملهم، الذين قالوا كلمة اإلميان بألسنتهم     . .  " أولئك هم الصادقون  " 
نه وصادقني مع احلق يف أم كانوا صورة م       . وصادقني مع رسوله يف أم اتبعوه     . مع اهللا يف أم اختاروه    

 ! تدب على األرض ويراها الناس
وال جيدون يف صـدورهم     ،  حيبون من هاجر إليهم   ،  والذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم      " 

ومن يوق شح نفسه فأولئـك هـم        . ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة      ،  حاجة مما أوتوا  
  . .  " املفلحون

هذه اموعة اليت تفـردت  .  املميزة لألنصار وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تربز أهم املالمح 
حلسبها الناس أحالما طائرة ورؤى جمنحة ومثال عليا        ،  لوال أا وقعت بالفعل   ،  وبلغت إىل آفاق  ،  بصفات

  . . قد صاغها خيال حملق
وقـد   ع يثرب مدينة الرسول. أي دار اهلجرة . .  " والذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم   " 
وهو . وهو تعبري ذو ظالل   . وكأنه مرتل هلم ودار   . كما تبوأوا فيها اإلميان   . نصار قبل املهاجرين  تبوأها األ 

، لقد كان دارهم ونزهلم ووطنهم الذي تعيش فيـه قلـوم  . أقرب ما يصور موقف األنصار من اإلميان     
  .كما يثوب املرء ويطمئن إىل الدار، ويثوبون إليه ويطمئنون له، وتسكن إليه أرواحهم

ومل يعـرف تـاريخ      . .  " حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا           " 
وـذا البـذل    . ذا احلب الكـرمي   . البشرية كله حادثا مجاعيا كحادث استقبال األنصار للمهاجرين       

 مل يـرتل    حىت لريوى أنـه   . وذا التسابق إىل اإليواء واحتمال األعباء     . وذه املشاركة الرضية  . السخي
!  ألن عدد الراغبني يف اإليواء املتزامحني عليه أكثر من عدد املهاجرين          . مهاجر يف دار أنصاري إال بقرعة     

، مما يناله املهاجرون من مقام مفضل يف بعض املواضع         . .  " وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا      " 
. حسدا وال ضـيقا   : وال يقول . من هذا فال جيدون يف أنفسهم شيئا      ،  ومن مال خيتصون به كهذا الفيء     

فال جتد شـيئا    ،  مما يلقي ظالل النظافة الكاملة لصدورهم والرباءة املطلقة لقلوم        .  " شيئا:  " إمنا يقول 
 . أصال

واإليثار على النفس مع احلاجـة قمـة         . .  " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة       " 
وكانوا كذلك يف كل مرة ويف كـل حالـة          . شهد البشرية له نظريا   وقد بلغ إليها األنصار مبا مل ت      . عليا

 . بصورة خارقة ملألوف البشر قدميا وحديثا
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هو املعوق عـن    . شح النفس . فهذا الشح  . .  " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون       " 
وبـذل  . هدوبذل يف اجل. وبذل يف العاطفة. بذل يف املال. ألن اخلري بذل يف صورة من الصور     . كل خري 

. وما ميكن أن يصنع اخلري شحيح يهم دائما أن يأخذ وال يهم مـرة أن يعطـي                . يف احلياة عند االقتضاء   
وهذا هو الفالح يف    . فانطلق إليه معطيا باذال كرميا    ،  فقد وقي هذا املعوق عن اخلري     ،  ومن يوق شح نفسه   

 . حقيقة معناه
وال جتعل  ،  ا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان    ربنا اغفر لن  : يقولون،  والذين جاءوا من بعدهم    " 

  . .  " ربنا إنك رؤوف رحيم. يف قلوبنا غال للذين آمنوا
كما تـربز أخـص     . وهي تربز أهم مالمح التابعني    .  وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية     

 . خصائص األمة املسلمة على اإلطالق يف مجيع األوطان واألزمان
ومل يكونوا قد جاءوا بعد عند نـزول اآليـة يف     -  جييئون بعد املهاجرين واألنصار     هؤالء الذين 

 إمنا كانوا قد جاءوا يف علم اهللا ويف احلقيقة القائمة يف هذا العلم املطلق من حدود الزمان واملكان                 ،  املدينة
؛ لذين سبقوا باإلميان  ال لذاا ولكن كذلك لسلفها ا     ،  مسة نفوسهم أا تتوجه إىل را يف طلب املغفرة         -

مـع  . ممن يربطهم معهم رباط اإلميان    ،  ويف طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه اإلطالق          
  . .  " ربنا إنك رؤوف رحيم:  " وتلك الرأفة، ودعائه ذه الرمحة، ورمحته، الشعور برأفة اهللا

. ا الوضيئة يف هـذا الوجـود       وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه األمة املسلمة وصور         
يف تضامن وتكافل وتواد    ،  وآخرها بأوهلا ،  تتجلى اآلصرة القوية الوثيقة اليت تربط أول هذه األمة بآخرها         

وتتفرد وحدها  ؛  وشعور بوشيجة القرىب العميقة اليت تتخطى الزمان واملكان واجلنس والنسب         . وتعاطف
كمـا  ، فيذكر املؤمن أخاه املؤمن بعد القرون املتطاولة     ،  ةحترك املشاعر خالل القرون الطويل    ،  يف القلوب 

وميضي اخللـف   . وحيسب السلف حساب اخللف   . يف إعزاز وكرامة وحب   ،  أو أشد ،  يذكر أخاه احلي  
حتت راية اهللا تغـذ     ،  صفا واحدا وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختالف األوطان        . على آثار السلف  

 . طلعة إىل را الواحد الرؤوف الرحيممت، السري صعدا إىل األفق الكرمي
. كما متثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كـرمي         ؛  متثل حقيقة قائمة  ،   إا صورة باهرة  

صورة تبدو كرامتها ووضاءا على أمتها حني تقرن مثال إىل صورة احلقد الذميم واهلدم اللئيم اليت متثلها                 
، وينخر يف الضـمري   ،  صورة احلقد الذي ينغل يف الصدور     . اركسوتبشر ا الشيوعية يف إجنيل كارل م      
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. وعلى أممها احلاضرة اليت ال تعتنق احلقد الطبقي الـذميم         ،  وعلى أجيال البشرية السابقة   ،  على الطبقات 
 ! وعلى اإلميان واملؤمنني من كل أمة وكل دين

 ترفـع البشـرية إىل أعلـى        صورة. وال ملسة وال ظل   ،   صورتان ال التقاء بينهما يف حملة وال مسة       
صورة متثل األجيال من وراء الزمـان واملكـان واجلـنس           . وصورة بط ا إىل أدىن دركاا     ؛  مراقيها

بريئـة  ، والوطن والعشرية والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة يف طريقهـا إىل اهللا        
 البشرية أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضـا        وصورة متثل ،  طاهرة القلوب من احلقد   ،  الصدور من الغل  

فالصالة ليسـت  . حىت وهم يف املعبد يقيمون الصالة. باحلقد والدخل والدغل والغش واخلداع وااللتواء     
 ! والدين كله ليس إال فخا ينصبه رأس املال للكادحني، سوى أحبولة

ربنـا  . قلوبنا غال للذين آمنوا   وال جتعل يف    ،  ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان       " 
  . .  " إنك رؤوف رحيم

 . وإنه لدعاء كرمي. وإا لقافلة كرمية. وهذا هو دعاء اإلميان. هذه هي قافلة اإلميان
|     |     | 

يعود إىل  . ورفعها على األفق يف إطار النور     ،   وحني ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضيئة       
 : فريق املنافقني. لريسم صورة لفريق آخر ممن اشتركوا فيها، لسورةاحلادث الذي نزلت فيه ا

لـئن أخـرجتم    : أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخوام الذين كفروا من أهل الكتـاب             " 
لـئن  . واهللا يشهد إم لكاذبون   ،  وإن قوتلتم لننصرنكم  ،  وال نطيع فيكم أحدا أبدا    ،  لنخرجن معكم 

. مث ال ينصرون  ،  ولئن نصروهم ليولن األدبار   ،  لئن قوتلوا ال ينصروم   و،  أخرجوا ال خيرجون معهم   
ال يقاتلونكم مجيعـا إال يف قـرى        . ذلك بأم قوم ال يفقهون    ،  ألنتم أشد رهبة يف صدورهم من اهللا      

ذلـك بـأم قـوم ال       ،  حتسبهم مجيعا وقلوم شىت   ،  بأسهم بينهم شديد  ،  حمصنة أو من وراء جدر    
كمثل الشيطان إذ قـال     . وهلم عذاب أليم  ،  من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم     كمثل الذين   . يعقلون

فكان عاقبتهما أما يف    . إين أخاف اهللا رب العاملني    ،  إين بريء منك  : فلما كفر قال  . اكفر: لإلنسان
  "  . . وذلك جزاء الظاملني، النار خالدين فيها

حىت أتاهم اهللا من    ،  وخذلوهم فيه ،  مث مل يفوا به   ،   وهي حكاية ملا قاله املنافقون ليهود بين النضري       
، ومتـس قلبـا   ،  ولكن يف كل مجلة قرآنية لفتة تقرر حقيقة       . حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوم الرعب      

 . وتقر مقوما من مقومات التربية واملعرفة واإلميان العميق، وتبعث انفعاال



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

17

أمل تـر إىل الـذين   :  " روا من أهل الكتاب وأول لفتة هي تقرير القرابة بني املنافقني والذين كف       
واملنـافقون  . فأهل الكتاب هؤالء كفـروا    .  " نافقوا يقولون إلخوام الذين كفروا من أهل الكتاب       

 ! إخوام ولو أم يلبسون رداء اإلسالم
لئن أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيـع       :  "  مث هذا التوكيد الشديد يف وعد املنافقني إلخوام       

  . .  " وإن قوتلتم لننصرنكم،  أحدا أبدافيكم
واهللا يشـهد إـم   :  " ويؤكد غري مـا يؤكـدون  ،  واهللا اخلبري حبقيقتهم يقرر غري ما يقررون      

مث . ولئن نصروهم ليولن األدبار   ،  ولئن قوتلوا ال ينصروم   ،  لئن أخرجوا ال خيرجون معهم    . لكاذبون
  . .  " ال ينصرون

 ! ذب ما أعلنوه إلخوام وقرروهوك.  وكان ما شهد به اهللا
ألنتم أشـد   :  "  مث يقرر حقيقة قائمة يف نفوس املنافقني وإخوام الذين كفروا من أهل الكتاب            

 .  " ذلك بأم قوم ال يفقهون. رهبة يف صدورهم من اهللا
ـ . ولو خافوا اهللا ما خافوا أحدا من عباده       .  فهم يرهبون املؤمنني أشد مما يرهبون اهللا       ا هـو   فإمن

، فالعزة هللا مجيعا  . وال جيتمع يف قلب خوف من اهللا وخوف من شيء سواه          . خوف واحد ورهبة واحدة   
فمم خياف إذن ذلـك الـذي    " ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها " ،    وكل قوى الكون خاضعة ألمره    

ذلك بـأم    . .  " ولكن الذين ال يفقهون هذه احلقيقة خيافون عباد اهللا أشد مما خيافون اهللا            ؟  خياف اهللا 
  . .  " قوم ال يفقهون

وميضي يقرر . ويقرر يف الوقت ذاته تلك احلقيقة اردة     .  وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة     
ورهبتـهم  ،  تنشأ من حقيقتهم السـابقة    ،  حالة قائمة يف نفوس املنافقني والذين كفروا من أهل الكتاب         

 . للمؤمنني أشد من رهبتهم هللا
حتسبهم مجيعا  . بأسهم بينهم شديد  . قاتلونكم مجيعا إال يف قرى حمصنة أو من وراء جدر         ال ي  " 

  . .  " ذلك بأم قوم ال يعقلون. وقلوم شىت
حالة املنافقني وأهل الكتـاب حيثمـا        " تشخيص "  وما تزال األيام تكشف حقيقة اإلعجاز يف      

ولقد شهدت االشتباكات األخرية    . ضح للعيان بشكل وا . التقى املؤمنون م يف أي زمان ويف أي مكان        
فمـا كـانوا    . يف األرض املقدسة بني املؤمنني الفدائيني وبني اليهود مصداق هذا اخلرب بصورة عجيبـة             
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فإذا انكشفوا حلظـة واحـدة ولـوا األدبـار          . يقاتلوم إال يف املستعمرات احملصنة يف أرض فلسطني       
 ! وسبحان العليم اخلبري. م ابتداءحىت لكأن هذه اآلية نزلت فيه. كاجلرذان

 " حتسبهم مجيعا وقلوم شـىت     . .  "  " بأسهم بينهم شديد   "  وتبقى املالمح النفسية األخرى   
، وجتمعهم آصرة اإلميان من وراء فواصل الزمان واملكـان        ،  على خالف املؤمنني الذين تتضامن أجياهلم     

  . .  "  يعقلونذلك بأم قوم ال . .  " واجلنس والوطن والعشرية
ونـرى عصـبيتهم    ،   واملظاهر قد ختدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم           

ولكن اخلرب الصادق من السماء يأتينا      . كما نرى جتمع املنافقني أحيانا يف معسكر واحد       ،  بعضهم لبعض 
ني ينكشف هذا الستار    وبني احلني واحل  . إمنا هو مظهر خارجي خادع    ؛  بأم ليسوا كذلك يف حقيقتهم    

وينكشف احلال عن نزاع يف داخل املعسكر       ،  فيبدو من ورائه صدق اخلرب يف دنيا الواقع املنظور        . اخلداع
، وما صـدق املؤمنـون مـرة      . وتصادم االجتاهات ،  قائم على اختالف املصاحل وتفرق األهواء     ،  الواحد

امهم عن هذه االختالفات وهذا التضارب      وجتمعت قلوم على اهللا حقا إال وانكشف املعسكر اآلخر أم         
وما صرب املؤمنون وثبتوا إال وشهدوا مظهر التماسك بني أهـل           . وهذا الرياء الذي ال ميثل حقيقة احلال      

 ! وينكشف عن اخلالف احلاد والشقاق والكيد والدس يف القلوب الشتيتة املتفرقة، الباطل يتفسخ وينهار
عندما تتفـرق قلـوب      . . من املسلمني  . . ا من أهل الكتاب    إمنا ينال املنافقون والذين كفرو    

فأما يف  . فال يعودون ميثلون حقيقة املؤمنني اليت عرضتها اآلية يف املقطع السابق يف هذه السورة             ،  املسلمني
وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو األهواء واملصاحل         ،  غري هذه احلالة فاملنافقون أضعف وأعجز     

  . .  " حتسبهم مجيعا وقلوم شىت . .  "  " بأسهم بينهم شديد  "والقلوب
ويرفع منـها هيبـة     ؛  ليهون فيها من شأن أعدائهم    ،   والقرآن يقر هذه احلقيقة يف قلوب املؤمنني      

ومىت أخـذ   . وتعبئة روحية ترتكن إىل حق ثابت     ؛  فهو إحياء قائم على حقيقة    . هؤالء األعداء ورهبتهم  
فلم ،  وجتمعت قلوم يف الصف الواحد    ،  ذ اجلد هان عليهم أمر عدوهم وعدو اهللا       املسلمون قرآم مأخ  
 . تقف هلم قوة يف احلياة

والقرآن . فهذا نصف املعركة  .  واملؤمنون باهللا ينبغي هلم أن يدركوا حقيقة حاهلم وحال أعدائهم         
شرح ما وراءه مـن     و،  ويف سياق التعقيب عليه   ،  يطلعهم على هذه احلقيقة يف سياق وصفه حلادث وقع        

وأراد ،  ويتدبره كل من جاء بعـدهم     ،  شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك احلادث بعينه       ،  حقائق ودالئل 
 ! أن يعرف احلقيقة من العامل باحلقيقة
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فقد سبقه حادث بين قينقاع الذي تشري إليـه         ،   ومل يكن حادث بين النضري هو األول من نوعه        
 : اآلية بعد ذلك غالبا

  . .  " لذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وهلم عذاب أليمكمثل ا " 
. عهد ع   وكان بينهم وبني رسول اهللا    .  ووقعة بين قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد         

وحقدوا على املسلمني أن ينـالوا هـذا        ،  فلما انتصر املسلمون على املشركني يف بدر كره اليهود ذلك         
ا أن يؤثر هذا على موقفهم يف املدينة فيضعف من مركزهم بقدر ما يقوي مـن                وخافو،  االنتصار العظيم 
فـذكرهم العهـد    ،  ما يتهامسون به وما يفكرون فيه من الشـر         ع   وبلغ رسول اهللا  . مركز املسلمني 

ال ! إنك لترى أنا قومـك    . يا حممد : قالوا. فردوا ردا غليظا مغيظا فيه ديد     . وحذرهم مغبة هذ االجتاه   
إنا واهللا لئن حاربناك لتعلمن أنا حنـن        .  لقيت قوما ال علم هلم باحلرب فأصبت منهم فرصة         يغرنك أنك 

 ! الناس
وذكرت الروايات من هذا أن امرأة من العرب قدمت ببضـاعة           ؛   مث أخذوا يتحرشون باملسلمني   

، فأبـت ،  فجعلوا يريدوا على كشف وجههـا     ،  وجلست إىل صائغ ا   ،  هلا فباعتها بسوق بين قينقاع    
. فصاحت،  فضحكوا ا ،  فلما قامت انكشفت سوأا   ،  فعمد الصائغ إىل طرف ثوا فعقده إىل ظهرها       

وشدت يهود على املسلم فقتلوه فاستصرخ أهل املسـلم         . فوثب رجل من املسلمني على الصائغ فقتله      
 . فوقع الشر بينهم وبني بين قينقاع، فغضب املسلمون. املسلمني

فقام رأس املنافقني عبداهللا بن أيب ابن سـلول         . ىت نزلوا على حكمه   ح ع    وحاصرهم رسول اهللا  
ولكن احلقيقة كانت هـي هـذه       ! باسم ما كان بينهم وبني اخلزرج من عهد       ،  جيادل رسول اهللا عنهم   

يف النهاية أن جيلوا عن      ع   فرضي رسول اهللا  ! الصلة بني املنافقني وإخوام الذين كفروا من أهل الكتاب        
 . ورحلوا إىل الشام - إال السالح - يأخذوا معهم أمواهلم ومتاعهموأن ، املدينة

وحـال   . .  فهذه هي الواقعة اليت يشري إليها القرآن ويقيس عليها حال بين النضري وحقيقتـهم             
 ! املنافقني مع هؤالء وهؤالء

 م إىل   فانتهوا،   ويضرب للمنافقني الذين أغروا إخوام الذين كفروا من أهل الكتاب باملقاومة          
الذي يستجيب إلغرائـه    ،  حال الشيطان مع اإلنسان   . يضرب هلم مثال حبال دائمة    . تلك النهاية البائسة  

 : فينتهي وإياه إىل شر مصري
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إين بريء منك إين أخاف اهللا رب       : فلما كفر قال  . اكفر: كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان     " 
  . .  " وذلك جزاء الظاملني، يهافكان عاقبتهما أما يف النار خالدين ف. العاملني

. تتفقان مع طبيعته ومهمتـه    ،   وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بين اإلنسان          
 ! وحاله هو هذا احلال. فأعجب العجب أن يستمع إليه اإلنسان

ملفرد فريبط بني احلادث ا   .  وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآين إليها من تلك الواقعة العارضة          
فاحلقائق اردة الباردة ال    . وال ينعزل باحلقائق اردة يف الذهن     ؛  يف جمال حي من الواقع    ،  واحلقيقة الكلية 
، وهذا فرق ما بني منهج القرآن يف خطاب القلوب        . وال تستجيش القلوب لالستجابة   ،  تؤثر يف املشاعر  

 ! ومنهج الفالسفة والدارسني والباحثني
وقد ضمت يف ثناياها ويف أعقاا هذا احلشـد مـن           .  تنتهي قصة بين النضري     وذا املثل املوحي  

وكانت . واتصلت أحداثها احمللية الواقعة باحلقائق الكربى اردة الدائمة       . الصور واحلقائق والتوجيهات  
ـ ، متتد إىل أبعد من حدود احلادث ذاته، رحلة يف عامل الواقع ويف عامل الضمري     اب وتفترق روايتها يف كت

 ! ! اهللا عن روايتها يف كتب البشر مبقدار ما بني صنع اهللا وصنع البشر من فوارق ال تقاس
|     |     | 

 وعند هذا احلد من رواية احلادث والتعقيب عليه وربطه باحلقائق البعيدة املدى يتجه اخلطاب يف               
وتيسـر  ،  ربطهم بصاحب اخلطاب  ويناديهم بالصفة اليت ت   ،  يهتف م باسم اإلميان   ،  السورة إىل املؤمنني  

، والنظر فيمـا أعـدوه لآلخـرة   . يتجه إليهم ليدعوهم إىل التقوى  . عليهم االستجابة لتوجيهه وتكليفه   
وممن كتـب   ،  ممن رأوا مصري فريق منهم    ،  واحلذر من نسيان اهللا كالذين نسوه من قبل       ،  واليقظة الدائمة 

 : عليهم أم من أصحاب النار
واتقـوا اهللا إن اهللا خـبري مبـا         ،  ولتنظر نفس ما قدمت لغد    ،  وا اتقوا اهللا  يا أيها الذين آمن    " 

ال يستوي أصحاب   . أولئك هم الفاسقون  ،  وال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم      ،  تعملون
  . .  " أصحاب اجلنة هم الفائزون. النار وأصحاب اجلنة

حالـة  . كن العبارة ال تبلغ تصوير حقيقتها     ول،   والتقوى حالة يف القلب يشري إليها اللفظ بظالله       
خائفا متحرجا مستحييا أن يطلع عليه اهللا يف حالـة          . جتعل القلب يقظا حساسا شاعرا باهللا يف كل حالة        

 ! ؟ فمىت يأمن أن ال يراه. وعني اهللا على كل قلب يف كل حلظة. يكرهها
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  . .  " ولتنظر نفس ما قدمت لغد " 
وجمرد خطوره على القلـب يفـتح        . . وإحياءات أوسع من ألفاظه    وهو تعبري كذلك ذو ظالل      
وميد ببصره يف سطورها كلها يتأملها وينظـر رصـيد حسـابه            ،  أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياته     

وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إىل مواضع        . . لينظر ماذا قدم لغده يف هذه الصفحة      . مبفرداته وتفصيالته 
فكيف إذا كـان  . مهما يكن قد أسلف من خري وبذل من جهد، تقصريضعف ومواضع نقص ومواضع  

وال يكف عن النظـر  ، إا ملسة ال ينام بعدها القلب أبدا؟ ونصيبه من الرب ضئيال   ،  رصيده من اخلري قليال   
 ! والتقليب

 :  وال تنتهي اآلية اليت تثري كل هذه املشاعر حىت تلح على القلوب املؤمنة مبزيد من اإليقاع
  . .  " واتقوا اهللا إن اهللا خبري مبا تعملون " 

  . . واهللا خبري مبا يعملون . .  فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء
 " من أن يكونـوا   .  ومبناسبة ما تدعوهم إليه هذه اآلية من يقظة وتذكر حيذرهم يف اآلية التالية            

فالذي ينسى اهللا يهيم     . . ولكنها حقيقة . ةوهي حالة عجيب   . .  " كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم    
ويف . وبال هدف هلذه احلياة يرفعه عن السائمة اليت ترعـى         ،  يف هذه احلياة بال رابطة تشده إىل أفق أعلى        

وهي نسيان هذا املخلوق    ،  وهذه احلقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى        . هذا نسيان إلنسانيته  
 . وال ينظر فيما قدم هلا يف الغداة من رصيد، ياة الطويلة الباقيةلنفسه فال يدخر هلا زادا للح

 . املنحرفون اخلارجون . .  " أولئك هم الفاسقون " 
ويشري للمؤمنني ليسلكوا طريقا غري طريقهم      ،   ويف اآلية التالية يقرر أن هؤالء هم أصحاب النار        

 : وطريق أصحاب اجلنة غري طريق أصحاب النار. وهم أصحاب اجلنة
  . .  " أصحاب اجلنة هم الفائزون. ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة " 

فهمـا علـى مفـرق      . وال وجهة وال مصريا   ،  وال طريقا وال سلوكا   ،   ال يستويان طبيعة وحاال   
وال يلتقيان أبـدا يف  . وال يلتقيان أبدا يف خطة. وال يلتقيان أبدا يف مسة    . طريقني ال يلتقيان أبدا يف طريق     

  . . وال يلتقيان أبدا يف صف واحد يف دنيا وال آخرة. ياسةس
. يثبت مصريهم ويدع مصري أصحاب النار مسكوتا عنـه         . .  " أصحاب اجلنة هم الفائزون    " 
 ! وكأنه ضائع ال يعىن به التعبري. معروفا
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|     |     | 
صخر اجلامد لو تـرتل     وهو يعرض أثر القرآن يف ال     ؛   مث جييء اإليقاع الذي يتخلل القلب ويهزه      

وتلك األمثال نضرا   . لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهللا           :  " عليه
 .  " للناس لعلهم يتفكرون

فإن هلذا القرآن لثقال وسلطانا وأثرا مزلزال ال يثبت له شـيء يتلقـاه              .  وهي صورة متثل حقيقة   
وكتـاب  ، والطـور :  " عندما مسع قارئا يقـرأ ، ما وجد ا ولقد وجد عمر بن اخلطاب  . حبقيقته

إن عـذاب ربـك     ،  والبحر املسجور ،  والسقف املرفوع ،  والبيت املعمور ،  يف رق منشور  ،  مسطور
 ! مث عاد إىل بيته يعوده الناس شهرا مما أمل به. فارتكن إىل اجلدار . . .  " لواقع ما له من دافع

نساين متفتحا لتلقي شيء من حقيقة القرآن يهتـز فيهـا            واللحظات اليت يكون فيها الكيان اإل     
ويقع فيه من التغريات والتحوالت ما ميثله يف عـامل املـادة فعـل املغنطـيس                . اهتزازا ويرجتف ارجتافا  
 . أو أشد. والكهرباء باألجسام

لو أنزلنا هذا القرآن على جبـل لرأيتـه خاشـعا           :  "  واهللا خالق اجلبال ومرتل القرآن يقول     
والذين أحسوا شيئا من مس القرآن يف كيام يتذوقون هـذه احلقيقـة              . .  " صدعا من خشية اهللا   مت

 . تذوقا ال يعرب عنه إال هذا النص القرآين املشع املوحي
  . .  " وتلك األمثال نضرا للناس لعلهم يتفكرون " 

  . .  وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكري
|     |     | 

وكأمنا هي أثر من آثار القرآن يف كيـان         ؛  خريا جتيء تلك التسبيحة املديدة بأمساء اهللا احلسىن        وأ
وهذه األمساء واضحة اآلثار يف صميم هذا الوجود        ؛  ينطلق ا لسانه وتتجاوب ا أرجاؤه     ،  الوجود كله 

 : فهو إذ يسبح ا يشهد كذلك بآثارها، ويف حركته وظواهره
 .  " هو الرمحن الرحيم، عامل الغيب والشهادة، له إال هوهو اهللا الذي ال إ " 
. امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبـار املتكـرب         ،  هو اهللا الذي ال إله إال هو       " 

 .  " سبحان اهللا عما يشركون
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يسبح له ما يف السماوات واألرض وهو       ،  له األمساء احلسىن  ،  هو اهللا اخلالق البارئ املصور     " 
 .  " العزيز احلكيم

:  يبدأ كل مقطع منها بصفة التوحيد     . ذات ثالثة مقاطع  .  إا تسبيحة مديدة ذه الصفات ايدة     
  . .  " هو اهللا " أو . .  " هو اهللا الذي ال إله إال هو" 

. وأثر يف حياة البشـر ملمـوس      ،   ولكل اسم من هذه األمساء احلسىن أثر يف هذا الكون ملحوظ          
وليست . فاعلية ذات أثر وعالقة بالناس واألحياء     .  إىل القلب بفاعلية هذه األمساء والصفات      فهي توحي 

 . وأحواله وظواهره املصاحبة لوجوده، هي صفات سلبية أو منعزلة عن كيان هذا الوجود
، ووحدانيـة العبـادة   ،  فتتقرر يف الضمري وحدانية االعتقاد     . .  " هو اهللا الذي ال إله إال هو       " 

ويقوم على هذه الوحدانية منهج كامـل  . ووحدانية الفاعلية من مبدأ اخللق إىل منتهاه    ،  دانية االجتاه ووح
وارتباطات النـاس بعضـهم     . وارتباطات الناس بالكون وبسائر األحياء    ،  يف التفكري والشعور والسلوك   

 . ببعض على أساس وحدانية اإلله
ومـن مث   . ري الشعور بعلم اهللا للظاهر واملستور     فيستقر يف الضم   . .  " عامل الغيب والشهادة   " 

ويعمل اإلنسان كل ما يعمل بشعور املراقب مـن اهللا          ؛  تستيقظ مراقبة هذا الضمري هللا يف السر والعالنية       
ويتكيف سلوكه ذا الشعور الذي ال      ! ولو كان يف خلوة أو مناجاة     ،  الذي ال يعيش وحده   ،  املراقب هللا 

 ! يغفل بعده قلب وال ينام
ويتعـادل  . فيستقر يف الضمري شعور الطمأنينة لرمحة اهللا واالسـترواح         " هو الرمحن الرحيم   " 

وال يريد الشر   . فاهللا يف تصور املؤمن ال يطارد عباده ولكن يراقبهم        . والفزع والطمأنينة ،  اخلوف والرجاء 
 . وال يتركهم بال عون وهم يصارعون الشرور واألهواء، م بل حيب اهلدى

ألا القاعدة الـيت تقـوم      ،  يعيدها يف أول التسبيحة التالية     . .  " اهللا الذي ال إله إال هو     هو   " 
  . . عليها سائر الصفات

وإذا توحدت امللكية مل    . فيستقر يف الضمري أن ال ملك إال اهللا الذي ال إله إال هو             . .  " امللك " 
 فالرجل ال خيدم سيدين يف وقت واحد      . غريهوال خيدمون   ،  يبق للمملوكني إال سيد واحد يتوجهون إليه      

  . .  " ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه" 
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ويلقي يف ضمري املـؤمن هـذا       . وهو اسم يشع القداسة املطلقة والطهارة املطلقة       " القدوس " 
والتسـبيح لـه    ،  ليصبح صاحلا لتلقي فيوض امللك القدوس     ،  فينظف قلبه هو ويطهره   ،  اإلشعاع الطهور 

 . تقديسوال
ويف قلب  ،  وهو اسم كذلك يشيع السالم واألمن والطمأنينة يف جنبات الوجود          . .  " السالم " 

. وحيال هذا الوجود وأهله من األحياء واألشـياء       . سامل يف كنفه  ،  فهو آمن يف جواره   . املؤمن جتاه ربه  
ن بلباله وجـنح إىل     وقد هدأت شرته وسك   . ويؤوب القلب من هذا االسم بالسالم والراحة واالطمئنان       

 . املوادعة والسالم
حيـث  ،  ولفظ هذا االسم يشعر القلب بقيمة اإلميـان       . واهب األمن وواهب اإلميان    " املؤمن " 

 . ويرتفع إذن إىل املأل األعلى بصفة اإلميان. ويتصف منه بإحدى صفات اهللا، يلتقي فيه باهللا
إذ كانت الصـفات     - سبحانه - اهللاوهذا بدء صفحة أخرى يف تصور صفة         . .  " املهيمن " 
فأما هذه فتتعلق بذات اهللا فاعلـة       . صفات تتعلق جمردة بذات اهللا     " القدوس السالم املؤمن  :  " السابقة

 . توحي بالسلطان والرقابة. يف الكون والناس
فهي صفات توحي بـالقهر والغلبـة واجلـربوت          . .  " املتكرب. اجلبار. العزيز:  "  وكذلك

. وما يشاركه أحد يف صفاته هـذه      . وال متكرب إال هو   . وال جبار إال هو   . فال عزيز إال هو   . ءواالستعال
 . فهو املتفرد ا بال شريك. وما يتصف ا سواه

  . .  " سبحان اهللا عما يشركون:  "  ومن مث جييء ختام اآلية
 .  مث يبدأ املقطع األخري يف التسبيحة املديدة

 . وليس غريه بإله. األلوهية الواحدةفهي  . .  " هو اهللا " 
فهمـا  ،  التنفيذ واإلخراج : والربء. التصميم والتقدير : واخللق . .  " البارئ . .  "  " اخلالق " 

  . . صفتان متصلتان والفارق بينهما لطيف دقيق
ومعناهـا إعطـاء املالمـح املتميـزة        . وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتني قبلها     .  " املصور " 

 . ات اليت متنح لكل شيء شخصيته اخلاصةوالسم
يستجيش القلب ملتابعة عملية اخللـق واإلنشـاء        ،   وتوايل هذه الصفات املترابطة اللطيفة الفروق     

فأما يف عامل احلقيقـة فليسـت هنـاك          - حسب التصور اإلنساين   - واإلجياد واإلخراج مرحلة مرحلة   
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 ليس هو حقيقتها املطلقة فهذه ال يعرفهـا إال          وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات     . مراحل وال خطوات  
 ! إمنا حنن ندرك شيئا من آثارها هو الذي نعرفها به يف حدود طاقاتنا الصغرية. اهللا

بال حاجة إىل استحسان من اخللق وال توقف على         . احلسىن يف ذاا   . .  " له األمساء احلسىن   " 
وهي األمساء الـيت يتـدبرها املـؤمن      . يضه عليها واحلسىن اليت توحي باحلسن للقلوب وتف     . استحسام

وأن يتدرج يف مراقيه وهـو      . إذ يعلم أن اهللا حيب له أن يتصف ا        ،  ليصوغ نفسه وفق إحيائها واجتاهها    
 . يتطلع إليها

والسبحة البعيدة مع مـدلوالا املوحيـة ويف   ،   وخامتة هذه التسبيحة املديدة ذه األمساء احلسىن      
 : وينبعث من كل موجود، هي مشهد التسبيح هللا يشيع يف جنبات الوجود ،فيوضها العجيبة

  . .  " يسبح له ما يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم " 
كمـا   . . ويشارك فيه مع األشياء واألحيـاء     ؛   وهو مشهد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك األمساء       

 .يف تناسق والتئام. يتالقى فيه املطلع واخلتام



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

26


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

 .بتجريد املتابعة له

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

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

ة علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار      من معينه الصايف، وكسر صنمي     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،         |
 _ ِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . ارهم من قيد أسرهم واحتالهلملتحرير املسلمني ودي وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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