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يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِخذُوا عدوي وعدوكُم أَوِلياء تلْقُونَ ِإلَيِهم ِبالْمودِة وقَد كَفَروا ِبما               + 

   ِرجخي قالْح ناءكُم مِبيِلي             جا ِفي سادِجه متجرخ مِإن كُنت كُمبوا ِباللَِّه رِمنؤأَن ت اكُمِإيولَ وسونَ الر
ـ                 ض فَقَد ِمنكُم لْهفْعن يمو ملَنتا أَعمو متفَيا أَخِبم لَما أَعأَنِة ودوِهم ِبالْمونَ ِإلَيِسراِتي تضراء مِتغابلَّ و

 ِإن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداء ويبسطُوا ِإلَيكُم أَيِديهم وأَلِْسنتهم ِبالسوِء وودوا لَو             1سواء السِبيِل   
  3ه ِبما تعملُونَ بِصري  لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم يوم الِْقيامِة يفِْصلُ بينكُم والل2َّتكْفُرونَ 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا بـراء ِمـنكُم وِممـا          
والْبغضاء أَبدا حتى تؤِمنوا ِباللَِّه وحده ِإلَّا       تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ           

قَولَ ِإبراِهيم ِلأَِبيِه لَأَستغِفرنَّ لَك وما أَمِلك لَك ِمن اللَِّه ِمن شيٍء ربنا علَيك توكَّلْنا وِإلَيـك أَنبنـا                   
   ِصريالْم كِإلَي4و   جا لَا تنبر             ِكيمالْح ِزيزالْع أَنت كا ِإننبا رلَن اغِْفروا وكَفَر ةً لِّلَِّذيننا ِفتلْن5ع   لَقَـد 

    ِميـدالْح ِنيالْغ وه لَّ فَِإنَّ اللَّهوتن يمو الْآِخر موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ ِلمنسةٌ حوأُس ِفيِهم كَانَ لَكُم
6                  ِحـيمر غَفُور اللَّهو قَِدير اللَّهةً ودوم مهنم متيادع الَِّذين نيبو كُمنيلَ بعجأَن ي ى اللَّهسلَـا   7 ع 

             ربأَن ت اِركُمن ِديوكُم مِرجخي لَميِن وِفي الد قَاِتلُوكُمي لَم ِن الَِّذينع اللَّه اكُمهني   ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موه
     قِْسِطنيالْم ِحبي 8ِإنَّ اللَّه             ـاِركُمن ِديوكُم مجرأَخيِن وِفي الد لُوكُمقَات ِن الَِّذينع اللَّه اكُمهنا يمِإن 

ه لَِئكفَأُو ملَّهوتن يمو مهلَّووأَن ت اِجكُمرلَى ِإخوا عرظَاهونَ والظَّاِلم 9م  
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا جاءكُم الْمؤِمنات مهاِجراٍت فَامتِحنوهن اللَّه أَعلَـم ِبِإميـاِنِهن فَـِإنْ                

             ملَا هو مِحلٌّ لَّه نِإلَى الْكُفَّاِر لَا ه نوهِجعراٍت فَلَا تِمنؤم نوهمتِلما أَنفَقُـوا  عم موهآتو نِحلُّونَ لَهي
               ما أَنفَقْتأَلُوا ماساِفِر وِم الْكَوِسكُوا ِبِعصملَا تو نهورأُج نوهمتيِإذَا آت نوهنِكحأَن ت كُملَيع احنلَا جو

       نيب كُمحاللَِّه ي كْمح ا أَنفَقُوا ذَِلكُمأَلُوا مسلْيو     ِكيمح ِليمع اللَّهو 10كُم        ـنٌء مـيش كُمِإن فَـاتو 
أَزواِجكُم ِإلَى الْكُفَّاِر فَعاقَبتم فَآتوا الَِّذين ذَهبت أَزواجهم مثْلَ ما أَنفَقُوا واتقُوا اللَّه الَِّذي أَنـتم ِبـِه         

  11مؤِمنونَ 
 جاءك الْمؤِمنات يباِيعنك علَى أَن لَّا يشِركْن ِباللَِّه شيئًا ولَا يسِرقْن ولَا يـزِنني   يا أَيها النِبي ِإذَا   

فَبـاِيعهن  ولَا يقْتلْن أَولَادهن ولَا يأِْتني ِببهتاٍن يفْتِرينه بين أَيِديِهن وأَرجِلِهن ولَا يعِصينك ِفي معروٍف               
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه نلَه ِفرغتاس12و  
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                 ِمن الْكُفَّار ِئسا يِة كَمالْآِخر وا ِمنِئسي قَد ِهملَيع اللَّه ا غَِضبما قَولَّووتوا لَا تنآم ا الَِّذينها أَيي
  _13أَصحاِب الْقُبوِر 

 |     ||     
حلقة .  هذه السورة حلقة يف سلسلة التربية اإلميانية والتنظيم االجتماعي والدولة يف اتمع املدين            

اليت ناط ـا اهللا    ،  أو من ذلك املنهج اإلهلي املختار للجماعة املسلمة املختارة        ،  من تلك السلسلة الطويلة   
كيما يسـتقر يف األرض نظامـا ذا      ،   عملية يف صورة واقعية  ،  حتقيق منهجه الذي يريده للحياة اإلنسانية     

ولكنها تبقى معلقة دائمـا     ،  وتقصر عنه أحيانا  ،  تبلغ إليه البشرية أحيانا   ؛  معامل وحدود وشخصية مميزة   
 . حتققت يوما يف هذه األرض، وتبقى أمامها صورة واقعية منه؛ مبحاولة بلوغه

وكانـت  . يال يف خطوات ومراحل   إعدادا طو  - كما قلنا يف أول هذا اجلزء      -  وقد اقتضى هذا  
مادة مقدرة يف علم    . مادة من مواد هذا اإلعداد    ،  أو تتعلق ا  ،  األحداث اليت تقع يف حميط هذه اجلماعة      

 . تقوم عليها مادة أخرى هي التفسري والتوضيح والتعقيب والتوجيه، اهللا
 املختارة لتحقيق ذلـك  متت عملية بناء النفوس، ويف تيار احلياة املتدفق  ،   ويف مضطرب األحداث  

وعدم خلطه بأية رقـع     ،  فلم تكن هناك عزلة إال العزلة بالتصور اإلمياين اجلديد        . املنهج اإلهلي يف األرض   
وكانت التربية املستمرة متجهة دائما إىل إنشاء هـذا         . غريبة عنه يف أثناء التكوين النفسي هلذه اجلماعة       

ويف ،  يقته وطبيعته عن التصورات السائدة يف العامل كله يومذاك        املنعزل حبق ،  التصور اإلمياين اخلاص املميز   
أما الناس الذين ينشأ هذا التصور املتميز يف نفوسهم فلم يكونوا مبعزل عن             . اجلزيرة العربية بصفة خاصة   

، ومرة بعد مـرة   ،  بل كانوا يصهرون يف بوتقة احلوادث يوما بعد يوم        ،  واقع احلياة ومضطرب األحداث   
ألن اهللا الذي خلق    ؛  وحتت مؤثرات متنوعة  ،   يف األمر الواحد واخللق الواحد مرات كثرية       ويعاد صهرهم 

هذه النفوس يعلم أا ليست كلها مما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما تكيف به منذ اللمسـة                  
ومالمسـات  ، والضـعف البشـري  ، وجواذب امليول الطبيعية، وكان يعلم أن رواسب املاضي    . األوىل
. كلها قد تكون معوقات قوية تغلب عوامل التربية والتوجيه مرة بعد مرة           ،  وحتكم اإللف والعادة  ،  اقعالو

فكانت األحداث تتواىل كما هي منسـوقة   . . والصهر املتوايل،  وحتتاج يف مقاومتها إىل التذكري املتكرر     
 . مرة بعد مرة، والتوجيه ديها، والتحذير على ضوئها. وتتواىل املوعظة ا، يف قدر اهللا
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بالتقاط األحداث والوقائع واملناسبات يف     ،  يقوم يف يقظة دائمة وإهلام بصري      ع    وكان رسول اهللا  
حـىت   ع   والوحي واإلهلام يؤيدانه ويسددانه   . واستخدامها حبكمة بالغة يف بناء هذه النفوس      ،  كل فرصة 

 .  رسول اهللاعلى يدي. بتوفيق اهللا. تصنع تلك اجلماعة املختارة على عني اهللا
|     |     | 

مع غريها مما جـاء يف مثـل         - تستهدف،   هذه السورة حلقة يف سلسلة ذلك اإلعداد الطويل       
يشد املسلمني إىل   ،  عامل حموره اإلميان باهللا وحده    . إقامة عامل رباين خالص يف ضمري املسلم       - موضوعها

عصبية للقوم أو   . هم من كل عصبية أخرى    ويربئ نفوس ؛  بعروة واحدة ال انفصام هلا    ،  هذا احملور وحده  
. هي عقدة اإلميان بـاهللا . ليجعل يف مكاا مجيعا عقدة واحدة     . للجنس أو لألرض أو للعشرية أو للقرابة      

 . يف حزب اهللا. والوقوف حتت راية اهللا
يـه  رباين مبعىن أنه يستمد كل مقوماته من توج       .  إن العامل الذي يريده اإلسالم عامل رباين إنساين       

يف  - وإنساين مبعىن أنه يشمل اجلنس اإلنسـاين كلـه        . ويتجه إىل اهللا بكل شعوره وعمله     ،  اهللا وحكمه 
، وسائر ما مييز إنسانا عن إنسان     . وتذوب فيه فواصل اجلنس والوطن واللغة والنسب       - رحاب العقيدة 

املتضمن كيانـه   ،  مي على اهللا  وهذا هو العامل الرفيع الالئق أن يعيش فيه اإلنسان الكر         . عدا عقيدة اإلميان  
 . نفحة من روح اهللا

كانت يف البيئة العربية وما تزال يف العامل كلـه إىل            -  ودون إقامة هذا العامل تقف عقبات كثرية      
والتعصب ،  والتعصب للجنس ،  والتعصب للقوم ،  والتعصب للعشرية ،  عقبات من التعصب للبيت    - اليوم

من احلرص والشح وحب اخلـري  ، ب النفوس وأهواء القلوبكما تقف عقبات أخرى من رغائ . لألرض
 ! وألوان غريها كثري من ذوات الصدور . . ومن الكربياء الذاتية وااللتواءات النفسية، للذات

 وكان على اإلسالم أن يعاجل هذا كله يف اجلماعة اليت يعدها لتحقيـق منـهج اهللا يف األرض يف                   
 .  حلقة يف سلسلة هذا العالج الطويلوكانت هذه الصورة. صورة عملية واقعة

مـا تـزال    ،   وكان بعض املهاجرين الذين تركوا ديارهم وأمواهلم وأهليهم يف سبيل عقيـدم           
وعلى الرغم من كل مـا      . نفوسهم مشدودة إىل بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قرىب           

قعت بينهم وبني أهل مكة احملاسـنة     ذاقوا من العنت واألذى يف قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو و            
وتقطع ما بينهم   ،  وأن لو انتهت هذه اخلصومة القاسية اليت تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم           ؛  واملودة

 ! وبينهم من صالت



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

5

وجتريـدها لدينـه    ،   وكان اهللا يريد استصفاء هذه النفوس واستخالصها من كل هذه الوشائج          
علم ثقل الضغط الواقع عليها من امليـول الطبيعيـة ورواسـب            ي - سبحانه - وهو. وعقيدته ومنهجه 

فكـان   - وكان العرب بطبيعتهم أشد الناس احتفاال بعصبية القبيلة والعشرية والبيت          - اجلاهلية مجيعا 
ليكون العالج علـى    ،  باألحداث وبالتعقيب على األحداث   ،  يأخذهم يوما بعد يوم بعالجه الناجع البالغ      

 !  الطرق واحلديد ساخنمسرح احلوادث وليكون
وقد تكون هذه الروايات صحيحة يف      .  وتذكر الروايات حادثا معينا نزل فيه صدر هذه السورة        

 . ولكن مدى النصوص القرآنية دائما أبعد من احلوادث املباشرة. سبب الرتول املباشر
من أهل بدر   وكان  . إن حاطب بن أيب بلتعة كان رجال من املهاجرين        :  وقد قيل يف هذا احلادث    

فلما عزم رسـول  . ومل يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان،  وكان له مبكة أوالد ومال    . أيضا
اللهم عـم   :  " وقال،  على فتح مكة ملا نقض أهلها عهد احلديبية أمر املسلمني بالتجهيز لغزوهم            ع   اهللا

فعمد حاطب  . ان منهم حاطب  ك،  مجاعة من أصحابه بوجهته    ع   وأخرب رسول اهللا   "  . . عليهم خربنا 
إىل أهل مكة يعلمهـم      - جاءت املدينة تسترفد   - قيل من مزينة   - فكتب كتابا وبعثه مع امرأة مشركة     

رسوله علـى ذلـك      - تعاىل - فأطلع اهللا . ليتخذ بذلك عندهم يدا   ،  على غزوهم  ع   بعزم رسول اهللا  
 . فأخذ الكتاب منها، أةفبعث يف أثر املر. وإمضاء لقدره يف فتح مكة. استجابة لدعائه

عن ،  ورواه مسلم يف صحيحه من حديث حصني بن عبدالرمحن        ،   وقد روى البخاري يف املغازي    
وأبـا مرثـد     ع   بعثين رسول اهللا  :  " قال ا عن علي ،  سعد ابن عبيدة عن أيب عبدالرمحن السلمي      

 ا امرأة من املشـركني      فإن،  انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ    : وقال - وكلنا فارس  - والزبري بن العوام  
فأدركناها تسري على بعري هلا حيث قال رسـول          " . معها كتاب من حاطب بن أيب بلتعة إىل املشركني        

ما كذب رسـول    : فقلنا. فأخنناها فالتمسنا فلم نر كتابا    . فقالت ما معي كتاب   ؟  الكتاب: فقلنا ع   اهللا
، وهـي حمتجـزة بكسـاء     ،  إىل حجزا فلما رأت اجلد أهوت     . لتخرجن الكتاب أو لنجردنك    ع   اهللا

، قد خان اهللا ورسـوله واملـؤمنني      . يا رسول اهللا  : فقال عمر  ع   فانطلقنا به إىل رسول اهللا    . فأخرجته
واهللا ما يب إال أن     : قال حاطب " ؟    ما محلك على ما صنعت    :  "  ع   فقال النيب . فدعين فألضربن عنقه  

ولـيس  ، يدفع اهللا ا عن أهلي ومـايل . د القوم يدأردت أن تكون يل عن   ع   أكون مؤمنا باهللا ورسوله   
صدق ال تقولوا إال    :  " فقال. أحد من أصحابك إال له هناك من عشريته من يدفع اهللا به عن أهله وماله              

أليس من أهل   :  " فقال. فدعين فألضرب عنقه  ،  إنه قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني     : فقال عمر  " . خريا
قد  - أو - اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة      :  اطلع إىل أهل بدر فقال     لعل اهللا  : - فقال -؟    بدر
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فـأنزل  : وزاد البخاري يف كتاب املغازي     . . اهللا ورسوله أعلم  : وقال،  فدمعت عينا عمر   " غفرت لكم 
ويف  . .  " يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة           :  " اهللا السورة 

 . رواية أخرى أن الذين أرسلوا كانوا هم علي والزبري واملقداد
والتربيـة بـه     " ظالل القرآن  "  ولوقوف قليال أمام هذا احلادث وما دار بشأنه ال خيرج بنا عن           

  . . القائد املريب العظيم ع وباألحداث والتوجيهات والتعقيبات عن طريق رسول اهللا
وهو أحد الـذين أطلعهـم   ، وهو املسلم املهاجر  ،  لة حاطب  وأول ما يقف اإلنسان أمامه هو فع      

وتعرض هذه  ،  وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة        . . على سر احلملة   ع   رسول اهللا 
وأن ال عاصم إال اهللا من هذه اللحظـات  ؛ النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كماهلا وقوا        

 . فهو الذي يعني عليها
ما محلك على   :  " وهو ال يعجل حىت يسأل     ع   اإلنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول     مث يقف   

وإدراك ملـهم بـأن     ،  يف سعة صدر وعطف على حلظة الضعف الطارئة يف نفس صاحبه           " ما صنعت 
ليعينه وينهضه مـن     "  . . صدق ال تقولوا إال خريا    :  " ومن مث يكف الصحابة عنه    ،  الرجل قد صدق  

إنه :  " بينما جند اإلميان اجلاد احلاسم اجلازم يف شدة عمر        . ه ا وال يدع أحدا يطارده     فال يطارد ،  عثرته
إمنا ينظر إىل العثرة ذاا فيثور       ا فعمر "  . . فدعين فألضرب عنقه  . قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني    
اسع الشامل للـنفس    فينظر إليها من خالل إدراكه الو      ع   أما رسول اهللا  . هلا حسه احلاسم وإميانه اجلازم    

يف موقف  . مع العطف الكرمي امللهم الذي تنشئه املعرفة الكلية       ،  ومن كل جوانبها  ،  البشرية على حقيقتها  
  . . املريب الكرمي العطوف املتأين الناظر إىل مجيع املالبسات والظروف

سباب ولكن تصوره لقدر اهللا ولأل    ،  وهو يف حلظة ضعفه   ،   مث يقف اإلنسان أمام كلمات حاطب     
 . . أردت أن تكون يل عند القـوم يـد        :  " ذلك حني يقول   . . األرضية هو التصور اإلمياين الصحيح    

. إمنا يدفع اهللا ـا    ،  وهذه اليد ال تدفع بنفسها    ،  فاهللا هو الذي يدفع    "  . . يدفع اهللا ا عن أهلي ومايل     
 إال له هناك من عشريته من       وليس أحد من أصحابك   :  " ويؤكد هذا التصور يف بقية حديثه وهو يقول       

إمنـا  . وهو الذي يـدفع ال العشـرية      ،  فهو اهللا حاضر يف تصوره     " به عن أهله وماله    . . اهللا . . يدفع
  . . العشرية أداة يدفع اهللا ا

فكان هذا من   ،   ولعل حس رسول اهللا امللهم قد راعى هذا التصور الصحيح احلي يف قول الرجل             
  "  . . ال تقولوا إال خريا. صدق:  "  ع أسباب قوله
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وهو أن يكون حاطب من القلة اليت يعهد إليها         ؛   وأخريا يقف اإلنسان أمام تقدير اهللا يف احلادث       
مث جيري قدر اهللا    . وأن تدركه حلظة الضعف البشري وهو من القلة املختارة        . بسر احلملة  ع   رسول اهللا 

مث ال يكـون مـن      ! شفها فقط وعالجهـا   كأمنا القصد هو ك   . بكف ضرر هذه اللحظة عن املسلمني     
هـا هـو ذا أحـد مـن         : وال تنفج بالقول  ،  اآلخرين الذين مل يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع         

مما يدل على أدب املسلمني     . فلم يرد من هذا شيء    ! ولو أودعناه حنن ما حبنا به     ،  استودعوا السر خانوه  
  . . . رهم مبا حدث ألخيهمواعتبا، وتواضعهم يف الظن بأنفسهم، مع قيادم

وال نسـتبعد   . أما نزول هذه اآليات فيه فهو أحد روايات البخـاري         .  واحلادث متواتر الرواية  
وأدل على أنه كان يعـاجل      ،  أبعد مدى  - كما قلنا  - ولكن مضمون النص القرآين   ؛  صحة هذه الرواية  

علـى  ،  بة وقوع هذا احلـادث    مبناس،  حالة نفسية أوسع من حادث حاطب الذي تواترت به الروايات         
 . طريقة القرآن

وحرص النفوس على مألوفاا املوروثة     ،  والعصبيات الصغرية ،   كان يعاجل مشكلة األواصر القريبة    
 . ليخرج ا من هذا الضيق احمللي إىل األفق العاملي اإلنساين

ة جديـدة   وفكر،  وموازين جديدة ،  وقيما جديدة ،   وكان ينشيء يف هذه النفوس صورة جديدة      
 . وغاية الوجود اإلنساين، ووظيفة املؤمنني يف األرض، عن الكون واحلياة واإلنسان

ليعلمهم اهللا ويبصـرهم حبقيقـة      ؛   وكان كأمنا جيمع هذه النبتات الصغرية اجلديدة يف كنف اهللا         
 وليشعرهم أـم رجالـه    ،  وليفتح أعينهم على ما حييط م من عداوات ومكر وكيد         ،  وجودهم وغايته 

ويعرفون ذه  ،  ومن مث فهم يومسون بسمته وحيملون شارته      . وحيقق م قدرا  ،  وأنه يريد م أمرا   ،  وحزبه
، منقطعني لواليته ،  وإذن فليكونوا خالصني له   . يف الدنيا واآلخرة  . الشارة وتلك السمة بني األقوام مجيعا     
 . يف عامل الشعور وعامل السلوك. متجردين من كل وشيجة غري وشيجته

حىت اآليات التشريعية التنظيمية الواردة يف آخرها عـن معاملـة           . والسورة كلها يف هذا االجتاه    
وبني . والفصل بني املؤمنات وأزواجهن من الكفار     ،  ومبايعة من يدخلن يف اإلسالم    ،  املهاجرات املؤمنات 

  .فكلها تنظيمات منبثقة من ذلك التوجيه العام . . املؤمنني وزوجام من الكوافر
سـواء مـن    ،  ممن غضب علـيهم اهللا    ،   مث ختام السورة كما بدأت بالنهي عن مواالة أعداء اهللا         

ليتم التمييز واالنفراد واملفاصلة من مجيع الوشائج والروابط غري رابطة العقيـدة          . املشركني أو من اليهود   
  . . وغري وشيجة اإلميان
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|     |     | 
وقد كفروا مبـا  ، وي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عد       " 

إن كنتم خرجتم جهادا يف سبيلي      . أن تؤمنوا باهللا ربكم   ،  خيرجون الرسول وإياكم  ،  جاءكم من احلق  
ومن يفعله منكم فقـد ضـل   ؛ وابتغاء مرضايت تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم      

وودوا لو  ،  ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء    ،  ونوا لكم أعداء  إن يثقفوكم يك  . سواء السبيل 
  . .  " تكفرون

نداء من رم الذي آمنوا      . .  " يا أيها الذين آمنوا   :  "  تبدأ السورة بذلك النداء الودود املوحي     
ـ   ،  يدعوهم ليبصرهم حبقائق مـوقفهم    . يدعوهم باسم اإلميان الذي ينسبهم إليه     ،  به ل وحيـذرهم حبائ

 . ويذكرهم باملهمة امللقاة على عاتقهم، أعدائهم
 : وعدوه عدوهم،  ويف مودة جيعل عدوهم عدوه

  . .  " ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة " 
فهم رجاله املنتسبون إليه الـذين حيملـون        . يعاديهم من يعاديه  .  فيشعر املؤمنني بأم منه وإليه    

 . فال جيوز أن يلقوا باملودة إىل أعدائهم وأعدائه. وهم أوداؤه وأحباؤه، ضشارته يف هذه األر
وعدوام على هذا كله يف     ،   ويذكرهم جبريرة هؤالء األعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسوهلم        

 : جتن وظلم
  . .  " أن تؤمنوا باهللا ربكم. خيرجون الرسول وإياكم. وقد كفروا مبا جاءكم من احلق " 

، وأخرجوا الرسول واملؤمنني  . كفروا باحلق ؟  أبقوا بعد هذه اجلرائر الظاملة للمواالة واملودة       فماذا  
وهـي  . إنه يهيج يف قلوب املؤمنني هذه الذكريات املرتبطة بعقيدم        ؟  ال لشيء إال ألم آمنوا باهللا رم      
عليهـا اخلـالف    ويربز القضـية الـيت      . ال من أجل أي سبب آخر     ،  اليت حارم املشركون من أجلها    

قضية احلق الذي كفروا بـه والرسـول الـذي          . فهي قضية العقيدة دون سواها    . واخلصومة واحلرب 
 . واإلميان الذي من أجله أخرجوهم، أخرجوه

ذكرهم بأنه ال حمل إذن للمودة بينهم وبني املشـركني إن           ،   وإذا متحضت القضية هكذا وبرزت    
 : اهللا وجهادا يف سبيلهكانوا قد خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان 

  . .  " إن كنتم خرجتم جهادا يف سبيلي وإبتغاء مرضايت " 
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مع مودة ملن أخرجـه     ،   فما جيتمع يف قلب واحد أن يهاجر جهادا يف سبيل اهللا ابتغاء مرضاة اهللا             
 ! وهو عدو اهللا وعدو رسول اهللا، من أجل إميانه باهللا

وهـو  ، وما يسرون به إىل أعدائهم وأعداء اهللا من املودة،  مث حيذرهم حتذيرا خفيا مما تكن قلوم     
 : مطلع على خفية القلوب وعالنيتها

 .  " تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم " 
 : يثري يف القلب املؤمن الوجل واملخافة،  مث يهددهم ديدا خميفا

  . .  " ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل " 
 ! ؟ ل خييف املؤمن شيء ما خييفه أن يضل سواء السبيل بعد اهلداية والوصول وه

 وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصري املؤمنني حبقيقة أعدائهم وما يضمرون هلم من الشر              
 : مث جتيء البقية. والكيد

 .  .  " إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء " 
.  فال تعرض هلم فرصة يتمكنون فيها من املسلمني حىت يتصرفوا معهم تصرف العـدو األصـيل              

 . ويوقعوا م ما ميلكون من أذى ومن تنكيل باأليدي وباأللسنة وبكل وسيلة وكل سبيل
 :  واألدهى من هذا كله واألشد واألنكى

  . .  " وودوا لو تكفرون " 
فالذي يـود لـه أن      .  ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان        وهذه عند املؤمن أشد من كل أذى      

 ! هو أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسان، ويرتد إىل الكفر. كرت اإلميان. خيسر هذا الكرت العزيز
ويعـيش عيشـة املـؤمن      ،  ويهتدي بنوره بعد الضالل   ،   والذي يذوق حالوة اإلميان بعد الكفر     

مة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إىل الكفر كما يكره أن يلقـى      بتصوراته ومداركه ومشاعره واستقا   
، فعدو اهللا هو الذي يود أن يرجعه إىل جحيم الكفر وقد خرج منه إىل جنة اإلميـان                . أو أشد . يف النار 

 . وإىل فراغ الكفر اخلاوي بعد عامل اإلميان املعمور
 وأعدائهم حىت يصل إىل قمته بقوله هلـم          هلذا يتدرج القرآن يف ييج قلوب املؤمنني ضد أعدائه        

  . .  " وودوا لو تكفرون:  " عنهم
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|     |     | 
مث تليها جولة ثانية بلمسة واحدة تعاجل مشاعر القرابـة       .  هذه هي اجلولة األوىل بلمساا املتعددة     

 : التميز بالعقيدةوتنسيها تكاليف ؛ واليت تشتجر يف القلوب فتجرها جرا إىل املودة؛ ووشائجها املتأصلة
  . .  " واهللا مبا تعملون بصري. يوم القيامة يفصل بينكم. لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم " 

فلمسة قلبه مبا يكون يف اآلخرة      . يزرع هنا وينتظر احلصاد هناك    .  إن املؤمن يعمل ويرجو اآلخرة    
أن ون عنده شأن هذه الوشـائج  من شأا ، من تقطيع وشائج القرىب كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة      

 : وتوجهه إىل طلب الوشيجة الدائمة اليت ال تنقطع يف دنيا وال يف آخرة؛ يف فترة احلياة الدنيا القصرية
اليت فون إليها وتتعلق قلوبكم      . .  " لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم    :  "  ومن مث يقول هلم   

كما حدث حلاطب يف حرصه علـى أوالده         - كم وقاية هلا  وتضطركم إىل موادة أعداء اهللا وأعدائ     ؛  ا
لن . وكما جتيش خواطر آخرين غريه حول أرحامهم وأوالدهم الذين خلفوهم يف دار اهلجرة             - وأمواله

ألن العروة اليت تـربطكم      . .  " يوم القيامة يفصل بينكم    " ذلك أنه . تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم   
 . باط بغريها عند اهللاوهي العروة اليت ال ر. مقطوعة

 . مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه يف الضمري . .  " واهللا مبا تعملون بصري " 
|     |     | 

وهـذه القافلـة    . أمة التوحيـد  :  مث تأيت اجلولة الثالثة فتصل املسلمني بأول هذه األمة الواحدة         
متربئة من كل وشيجة تنايف وشـيجة       ،  زة باإلميان متمي،  فإذا هي ممتدة يف الزمان    . قافلة اإلميان : الواحدة
وفيه أسوة ال يف العقيدة     . أبيهم األول وصاحب احلنيفية األوىل    . إا األمة املمتدة منذ إبراهيم     . . العقيدة
مث خلص منـها    ؛  ويف التجارب اليت عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها       ،  بل كذلك يف السرية   ،  وحدها

 : د لعقيدته وحدهاوجتر، هو ومن آمن معه
وممـا  ،  إنا برآء منكم  : إذ قالوا لقومهم  ؛  قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه         " 

. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحـده ، كفرنا بكم ،  تعبدون من دون اهللا   
وإليـك  ،  ربنا عليك توكلنا  . وما أملك لك من اهللا من شيء      ،  ألستغفرن لك ،  إال قول إبراهيم ألبيه   

 . . إنك أنت العزيز احلكـيم    ،  واغفر لنا ربنا  ،  ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا     . وإليك املصري ،  أنبنا
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 ومن يتول فإن اهللا هو الغين احلميد      . لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر           
 " . .  

وإذا هو راجع   . وأسوة ممتدة على آماد الزمان    ،  وماض طويل ،  املسلم فإذا له نسب عريق     وينظر  
فيشعر أن له رصيدا من التجـارب  . بل يف جتاربه اليت عاناها كذلك   ،  ال يف عقيدته فحسب   ،  إىل إبراهيم 

إن هذه القافلة املمتـدة يف شـعاب        . أكرب من رصيده الشخصي وأكرب من رصيد جيله الذي يعيش فيه          
وقد انتهت يف جتربتها إىل     ،  قد مرت مبثل ما مير به     ،  الواقفني حتت راية اهللا   ،  الزمان من املؤمنني بدين اهللا    

مث إن لـه ألمـة طويلـة         . . فليس األمر جديدا وال مبتدعا وال تكليفا يشق على املؤمنني         . قرار اختذته 
فهو فرع مـن    . نه وبني أعداء عقيدته   إذا انبتت الروابط بي   ،  عريضة يلتقي معها يف العقيدة ويرجع إليها      

 الشجرة اليت غرسها أول املسلمني     . . شجرة ضخمة باسقة عميقة اجلذور كثرية الفروع وارفة الظالل        
  . . إبراهيم. . 

إذ :  " وفيهم أسـوة حسـنة    .  مر إبراهيم والذين معه بالتجربة اليت يعانيها املسلمون املهاجرون        
وبدا بيننـا وبيـنكم العـداوة       ،  كفرنا بكم ،  ومما تعبدون من دون اهللا    إنا برآء منكم    : قالوا لقومهم 

  . .  " والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده
وهي العداوة والبغضاء   . وهو الكفر م واإلميان باهللا    .  فهي الرباءة من القوم ومعبودام وعبادام     

ة اجلازمة اليت ال تستبقي شيئا من الوشـائج         وهي املفاصلة احلامس  . ال تنقطع حىت يؤمن القوم باهللا وحده      
ويف هذا فصل اخلطاب يف مثل هذه التجربة الـيت     . واألواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة اإلميان      

 . ويف قرار إبراهيم والذين معه أسوة خللفائهم من املسلمني إىل يوم الدين. مير ا املؤمن يف أي جيل
ثغـرة تنفـذ منـها       - وهو مشرك  - يف استغفار إبراهيم ألبيه    ولقد كان بعض املسلمني جيد      

فجاء القرآن ليشرح هلـم حقيقـة     . عواطفهم احلبيسة ومشاعرهم املوصولة بذوي قرباهم من املشركني       
  . .  " ألستغفرن لك:  " موقف إبراهيم يف قوله ألبيه

فلما :  " و إميانه ويتوقعه  قاله وهو يرج  .  فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إصرار أبيه على الشرك          
 . كما جاء يف سورة أخرى . .  " تبني له أنه عدو هللا تربأ منه

وتوجه إليه بالتوكل واإلنابة والرجوع إليه على كل        ،   ويثبت هنا أن إبراهيم فوض األمر كله هللا       
 : حال

 . .   " ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري. وما أملك لك من اهللا من شيء " 
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هو السمة اإلميانية الواضحة يف إبراهيم يربزها هنا ليوجه إليها قلـوب            ،   وهذا التسليم املطلق هللا   
وإبراز ما يف ثناياه مـن      ،  كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه       . أبنائه املسلمني 

 . 1مالمح ومسات وتوجيهات على طريقة القرآن الكرمي 
 :  إثبات بقية دعاء إبراهيم وجنواه ملواله ويستطرد هلذا يف

  . .  " ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا " 
لو كان اإلميان حيمي أهله ما سـلطنا        : إذ يقولون ،  فيكون يف ذلك فتنة هلم    .  فال تسلطهم علينا  

تسـلط  وي،  حني يتمكن الباطل من احلق    ،  وهي الشبهة اليت كثريا ما حتيك يف الصدور       ! عليهم وقهرناهم 
ولكن هذا  ،  واملؤمن يصرب لالبتالء  . يف فترة من الفترات    - حلكمة يعلمها اهللا   - الطغاة على أهل اإلميان   

 . ال مينعه أن يدعو اهللا أال يصيبه البالء الذي جيعله فتنة وشبهة حتيك يف الصدور
 :  وبقية الدعاء

  . .  " واغفر لنا " 
وعجزه ببشريته  ،   ملستوى العبادة اليت يستحقها منه ربه      إدراكا منه .  يقوهلا إبراهيم خليل الرمحن   

، وميجد جالله وكربياءه فيطلب املغفرة مـن ربـه        ،  عن بلوغ املستوى الذي يكافئ به نعم اهللا وآالءه        
 . ليكون يف شعوره ويف طلبه أسوة ملن معه وملن يأيت بعده

 : لدعاء وخيتم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته املناسبة هلذا ا
  . .  " ربنا إنك أنت العزيز احلكيم " 

 . فيما ميضي من تدبري: احلكيم، القادر على الفعل:  العزيز
ويف استسالم إبراهيم وإنابتـه يعـود فيقـرر    ،  ويف اية هذا العرض ملوقف إبراهيم والذين معه      

 : مع ملسة جديدة لقلوب املؤمنني؛ األسوة ويكررها
ومن يتول فإن اهللا هـو      . سوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر       لقد كان لكم فيهم أ     " 

  . .  " الغين احلميد

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " القصة يف القرآن يف كتاب:  يراجع فصل)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

13

وهؤالء هـم الـذين     .  فاألسوة يف إبراهيم والذين معه متحققة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر           
من كان  ف. وسابقة دي ،  وجيدون فيها أسوة تتبع   ،  يدركون قيمة التجربة اليت عاناها هذا الرهط الكرمي       

 . وهو تلميح موح للحاضرين من املؤمنني . . يرجو اهللا واليوم اآلخر فليتخذ منها أسوة
من يريد أن ينسـلخ     . من يريد أن حييد عن طريق القافلة      .  فأما من يريد أن يتوىل عن هذا املنهج       

  . .  " دفإن اهللا هو الغين احلمي " –سبحانه  - فما باهللا من حاجة إليه. من هذا النسب العريق
ورجعـوا بـذكريام إىل     ،   وتنتهي اجلولة وقد عاد املؤمنون أدراجهم إىل أوائل تارخيهم املديد         

ورأوا القرار الذي انتهى إليه من      ،  وعرفوا جتارم املذخورة هلم يف األجيال املتطاولة      ؛  نشأم يف األرض  
 . لسالكني فيهاووجدوها طريقا معبدة من قبل ليسوا هم أول ا؛ مروا ذه التجربة

فال يشعر بالغربة أو الوحشـة  ،  والقرآن الكرمي يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب املؤمنني      
 ! وال جيد مشقة يف تكليف ض به السالكون معه يف الطريق! ولو كان وحده يف جيل - سالك

|     |     | 
نني ورغبة يف زوال حالة العـداء        بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب اليت يعلم اهللا ما ا من ح            

ينسم عليها بنسمة األمل الندية يف أن ينضم هؤالء األعداء إىل رايـة             . واجلفوة اليت تكلفهم هذه املشقة    
 . فيكون هذا هو الطريق لزوال اجلفوة وقيام الود على أساسه الركني          ؛  وإىل صفوف املسلمني  ،  اإلسالم

عدة اإلسالمية الكربى يف العالقات الدولية بني املسـلمني         وهو يضع القا   - مث خيفف عنهم مرة أخرى    . 
فأما حني ينتفي العداء والعدوان فهو      . فيجعل املقاطعة واخلصومة خاصة حبالة العداء والعدوان      ،  وغريهم

 : وهو القسط يف املعاملة والعدل، الرب ملن يستحق الرب
ال . واهللا قدير واهللا غفور رحـيم     ،  عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم مودة          " 

إن . ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم               
وظـاهروا  ،  إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم          . اهللا حيب املقسطني  

  . .  "  الظاملونومن يتوهلم فأولئك هم. على إخراجكم أن تولوهم
وأن يقيم فيـه  ، ونظام يستهدف أن يظلل العامل كله بظله     ،  وعقيدة حب ،   إن اإلسالم دين سالم   

وليس هنالك من عـائق حيـول دون        . وأن جيمع الناس حتت لواء اهللا إخوة متعارفني متحابني        ،  منهجه
إلسالم براغب يف اخلصـومة وال      فأما إذا ساملوهم فليس ا    . اجتاهه هذا إال عدوان أعدائه عليه وعلى أهله       

وهو حىت يف حالة اخلصومة يستبقي أسباب الود يف النفوس بنظافة السلوك وعدالـة              ! متطوع ا كذلك  
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وال ييـأس   . انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن اخلري يف أن ينضووا حتت لوائه الرفيـع              ،  املعاملة
 . فتتجه هذا االجتاه املستقيم ،اإلسالم من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس

يف معـرض   ؛   ويف اآلية األوىل من هذا املقطع إشارة إىل هذا الرجاء الذي ال يغلب عليه اليـأس               
 : وتغذية قلوم املتعبة مبشقة املقاطعة واحلرب لألهل والعشرية، التخفيف على نفوس بعض املهاجرين

  . .  " م مودةعسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منه " 
ولقد وقع  ،  واملؤمنون الذين مسعوه ال بد قد أيقنوا به       . معناه القطع بتحققه  ،   وهذا الرجاء من اهللا   

وأن ،  وأن وقف اجلميع حتت لـواء واحـد       ،  وأن أسلمت قريش  ،  بعد هذا بوقت قصري أن فتحت مكة      
 . وأن عاد اجلميع إخوة مؤتلفي القلوب، طويت الثارات واملواجد

 . يفعل ما يريد بال معقب . .  "  قديرواهللا " 
  . . يغفر ما سلف من الشرك والذنوب . .  " واهللا غفور رحيم " 

 وإىل أن يتحقق وعد اهللا الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص اهللا هلم يف موادة من مل يقـاتلوهم يف   
لعـدل يف معـامالم     وأن يتحروا ا  ،  ورفع عنهم احلرج يف أن يربوهم     . الدين ومل خيرجوهم من ديارهم    

ولكنه ى أشد النهي عن الـوالء ملـن قـاتلوهم يف الـدين              . معهم فال يبخسوم من حقوقهم شيئا     
 . . وحكم على الذين يتولوم بأم هـم الظـاملون  . وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا على إخراجهم   
وهو ديد رهيـب     . .  " إن الشرك لظلم عظيم   :  " ومن معاين الظلم الشرك بالرجوع إىل قوله تعاىل       

 ! ويتقي أن يدخل يف مدلوله املخيف، جيزع منه املؤمن
 وتلك القاعدة يف معاملة غري املسلمني هي أعدل القواعد اليت تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته                

، احـد املتجه إىل إله و   ،  الصادر عن إله واحد   ،  بل نظرته الكلية هلذا الوجود    ،  ونظرته إىل احلياة اإلنسانية   
 . )1(من وراء كل اختالف وتنويع ، املتعاون يف تصميمه اللدين وتقديره األزيل

ال ، اليت جتعل حالة السلم بينه وبني الناس مجيعا هي احلالـة الثابتـة            ،  وهي أساس شريعته الدولية   
أو ؛  تداءوهي ديد باالع  ،  أو خوف اخليانة بعد املعاهدة    ،  يغريها إال وقوع االعتداء احلريب وضرورة رده      

                                                 
 " . دار الشروق " .  " السالم العاملي واإلسالم :  " يف كتاب: طبيعة السالم يف اإلسالم:  يراجع فصل)1(
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وفيما عدا هذا فهي السـلم      . وهو كذلك اعتداء  . الوقوف بالقوة يف وجه حرية الدعوة وحرية االعتقاد       
 . )1(واملودة والرب والعدل للناس أمجعني 

 مث هي القاعدة اليت تتفق مع التصور اإلسالمي الذي جيعل القضية بني املؤمنني وخمـالفيهم هـي              
عل القيمة اليت يضن ا املؤمن ويقاتل دوا هـي قضـية العقيـدة              وجي؛  قضية هذه العقيدة دون غريها    

، فليس بينهم وبني الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إال حرية الـدعوة وحريـة االعتقـاد               . وحدها
 . وإعالء كلمة اهللا، وحتقيق منهج اهللا يف األرض

وجعلها هي الراية الوحيدة اليت     ،   وهذا التوجيه يتفق مع اجتاه السورة كلها إىل إبراز قيمة العقيدة          
ومـن سـاملهم   . ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم، فمن وقف معهم حتتها فهو منهم . يقف حتتها املسلمون  

، ومل يفنت املؤمنني ـا    ،  ومل حيل بينهم وبني مساعها    ،  ومل يصد الناس عنها   ،  فتركهم لعقيدم ودعوم  
 . ط معهفهو مسامل ال مينع اإلسالم من الرب به والقس

فـال  . وجيعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حولـه        ،   إن املسلم يعيش يف هذه األرض لعقيدته      
إمنا . من جنس أو أرض أو عشرية أو نسب        - أي عصبية  - وال جهاد يف عصبية   ،  خصومة على مصلحة  

 . ولتكون عقيدته هي املنهج املطبق يف احلياة، اجلهاد لتكون كلمة اهللا هي العليا
براءة من اهللا ورسـوله إىل الـذين عاهـدمت مـن       " د نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها       ولق

بعد مهلـة   . فانتهت ذا حالة املعاهدة واملوادعة بني املسلمني واملشركني كافة         . .  " اخل . . املشركني
هـدات  ومهلة إىل انتهاء األجل ألصـحاب املعا      ،  أربعة أشهر ألصحاب املعاهدات غري املسماة األجل      

ولكن هذا إمنا كان بعدما أثبتت التجارب أن القوم ال يرعون عهودهم مع املسلمني إال ريثمـا                 . املسماة
وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ      :  " فانطبقت القاعدة األخرى  ! تسنح هلم الفرصة لنقضها وهم الراحبون     

وهـي   - أمني القاعدة اإلسالمية  وكان هذا ضرورة لت    . .  " إليهم على سواء إن اهللا ال حيب اخلائنني       
من املتربصني باملسلمني من أعدائهم املعايشني هلم مـن املشـركني وأهـل              - حينئذ شبه اجلزيرة كلها   

تنطبق عليهـا حالـة     . وهي حالة اعتداء يف صميمها    . الكتاب الذين تكررت غدرام ونقضهم للعهود     
، إلسالم قد بدأتا جتمعان لـه وتشـعران خبطـره         وخباصة أن األمرباطوريتني احمليطتني بأرض ا     . االعتداء

                                                 
 " . دار الشروق " .  " السالم العاملي واإلسالم :  "  كتابيف: سالم العامل:  يراجع فصل)1(
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فلم يبق بد مـن تطهـري       . وتؤلبان عليه اإلمارات العربية املتامخة اخلاضعة للدولتني الرومانية والفارسية        
 . املعسكر اإلسالمي من بقية أعدائه قبل االلتحام يف املعارك اخلارجية املتوقعة يومذاك

يـا  :  " ود إىل سياق السورة يف حكم املؤمنات املهاجرات        ونكتفي ذا القدر من االستطراد لنع     
فـإن علمتمـوهن    ،  اهللا أعلم بإميان  ،  أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن       

وال جنـاح  ، وآتوهم ما أنفقوا، ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن   ،  مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار    
واسـألوا مـا أنفقـتم      ،  وال متسكوا بعصم الكوافر   ؛  هن أجورهن عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمو    

وإن فاتكم شيء من أزواجكـم  . واهللا عليم حكيم،  ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم    . وليسألوا ما أنفقوا  
 .  " واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون     ،  إىل الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا         

 . 
علـى أال  :  " نزول هذه األحكام أنه كان بعد صلح احلديبية الذي جاء فيـه           وقد ورد يف سبب     

واملسلمون معه بأسفل    ع   فلما كان الرسول   "  . . يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إال رددته إلينا         
وجاءت قريش تطلب   ؛  احلديبية جاءته نساء مؤمنات يطلنب اهلجرة واالنضمام إىل دار اإلسالم يف املدينة           

فرتلت هاتات اآليتان متنعان    ،  ويظهر أن النص مل يكن قاطعا يف موضوع النساء        . ن تنفيذا للمعاهدة  رده
 . يفنت يف دينهن وهن ضعاف، رد املهاجرات املؤمنات إىل الكفار

تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تتحرى العـدل يف          ،   ونزلت أحكام هذه احلالة الدولية معها     
على طريقة اإلسالم يف كل معامالتـه       . وما فيها من شطط وجور    ،  لفريق اآلخر ذاته دون تأثر بسلوك ا    

 . الداخلية والدولية
فال يكون ختلصـا مـن زواج       ،   وأول إجراء هو امتحان هؤالء املهاجرات لتحري سبب اهلجرة        

 ! وال جريا وراء حب فردي يف دار اإلسالم، وال طلبا ملنفعة، مكروه
وباهللا ما خرجت رغبـة عـن       ،  باهللا ما خرجت من بغض زوج     : كان ميتحنهن :  قال ابن عباس  

 . وباهللا ما خرجت إال حبا هللا ورسوله، وباهللا ما خرجت التماس دنيا، أرض إىل أرض
وال ،  وما جاء بك عشق رجل منـا      ،  ما جاء بك إال حب اهللا ورسوله      : يقال هلا :  وقال عكرمة 
 . فرارا من زوجك
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فأمـا خفايـا    .  على ظاهر حاهلن واقرارهن مع احللف باهللا       وهو يعتمد  . .  وهذا هو االمتحان  
فـال   " فإذا ما أقررن هكذا    "  . . اهللا أعلم بإميان  :  " وال سبيل للبشر إليها   ،  الصدور فأمرها إىل اهللا   

  . .  " ترجعوهن إىل الكفار
  . .  " ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن " 

فلم تعد هناك وشيجة أخرى ميكن أن تصل         . . العقيدةوشيجة   . .  فقد أنبتت الوشيجة األوىل   
ال ميكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشـيجة         ،  والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار    . هذه القطيعة 

فإذا خوى منه قلب مل يستطع      ،  واإلميان هو قوام حياة القلب الذي ال تقوم مقامه عاطفة أخرى          . األوىل
. وال أن يواده وال أن يسكن إليه ويطمـئن يف جـواره           ،  وال أن يأنس به   ،  قلب مؤمن أن يتجاوب معه    

 . والزواج مودة ورمحة وأنس وسكن
؛ فلم يكن يفرق بني الزوجة املؤمنة والزوج الكافر       ،   وكان األمر يف أول اهلجرة متروكا بغري نص       

فأما بعد  . رت قواعده بعد  ألن اتمع اإلسالمي مل يكن قد استق      ،  وال بني الزوج املؤمن والزوجة الكافرة     
وأن ؛ فقد آن أن تقع املفاصـلة الكاملـة   - أو فتح احلديبية كما يعتربه كثري من الرواة   - صلح احلديبية 

وأن ال ، أن ال رابطـة إال رابطـة اإلميـان   ، كما يستقر يف واقعهم  ،  يستقر يف ضمري املؤمنني واملؤمنات    
 . ني الذين يرتبطون باهللاوأن ال ارتباط إال ب، وشيجة إال وشيجة العقيدة

فريد على الزوج الكـافر      - على مقتضى العدل واملساواة    -  ومع إجراء التفريق إجراء التعويض    
كما يرد على الزوج املؤمن قيمـة       . قيمة ما أنفق من املهر على زوجته املؤمنة اليت فارقته تعويضا للضرر           

 . عصمتهما أنفق من املهر على زوجته الكافرة اليت يطلقها من 
: مع خالف فقهي   . .  وبعد ذلك حيل للمؤمنني نكاح املؤمنات املهاجرات مىت آتوهن مهورهن         

 . وإذا كانت هلن عدة فهل هي عدة املطلقات       ؟  أم ال عدة إال للحوامل حىت يضعن محلهن       ،  هل هلن عدة  
 ؟ أم هي عدة استرباء للرحم حبيضة واحدة . . ثالثة قروء. . 

وال متسـكوا   . وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن       ،  وآتوهم ما أنفقوا   " 
 .  " واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، بعصم الكوافر

ضمانة الرقابة اإلهلية وخشية اهللا     .  مث يربط هذه األحكام كلها بالضمانة الكربى يف ضمري املؤمن         
 : وتقواه
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  . .  " حكيمواهللا عليم ، ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم " 
هو حكـم   ،  فحكم اهللا .  وهي الضمانة الوحيدة اليت يؤمن عليها من النقض وااللتواء واالحتيال         

ويكفي أن يستشـعر    . وهو حكم القوي القدير   . وهو حكم املطلع على ذوات الصدور     . العليم احلكيم 
 . مرده إىل اهللاوهو يوقن أن . ويدرك مصدر احلكم ليستقيم عليه ويرعاه، ضمري املسلم هذه الصلة

كمـا   - بامتناع الكوافر أو أهليهن من رد حق الزوج املؤمن   ،   فإذا فات املؤمنني شيء مما أنفقوا     
عوضهم اإلمام مما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجام من حقوق على            - حدث يف بعض احلاالت   
 : لمنيأو مما يقع من مال الكفار غنيمة يف أيدي املس، زوجام يف دار اإلسالم

وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثـل مـا                 " 
 : ويربط هذا احلكم وتطبيقاته كذلك بالضمان الذي يتعلق به كل حكم وكل تطبيق " أنفقوا

  . .  " واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون " 
 .  وهي ملسة للمؤمنني باهللا عميقة األثر يف القلوب

 وهكذا تكون تلك األحكام باملفاصلة بني األزواج تطبيقا واقعيا للتصور اإلسالمي عن قيم احلياة              
وعن إقامة احلياة كلها على أساس      ؛  وعن وحدة الصف اإلسالمي ومتيزه من سائر الصفوف       ؛  وارتباطاا
ـ       ؛  وربطها كلها مبحور اإلميان   ،  العقيدة نس واللـون واللغـة     وإنشاء عامل إنساين تذوب فيه فوارق اجل

ومها حزبـان    . . شارة احلزب الذي ينتمون إليه     . . وتبقى شارة واحدة متيز الناس    . والنسب واألرض 
  . . حزب اهللا وحزب الشيطان: اثنان

|     |     | 
. هن وغريهن ممن يردن الدخول يف اإلسـالم       ،  كيف يبايعهن على اإلميان    ع    مث بني لرسول اهللا   

 : يعهنوعلى أي األسس يبا
، وال يزنني،  وال يسرقن ،  يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أال يشركن باهللا شيئا            " 

، وال يعصـينك يف معـروف     ،  وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلـهن       ،  وال يقتلن أوالدهن  
  . .  " إن اهللا غفور رحيم، واستغفر هلن اهللا، فبايعهن

  . . كما أا مقومات احلياة االجتماعية اجلديدة، مات الكربى للعقيدة وهذه األسس هي املقو
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 . . وعدم قتل األوالد   . . السرقة والزنا  . . وعدم إتيان احلدود   . .  إا عدم الشرك باهللا إطالقا    
 . . كما أنه يشمل قتل األجنة لسبب من األسباب       ،  إشارة إىل ما كان جيري يف اجلاهلية من وأد البنات         

قال ابـن    . .  " وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن       . .  " ن أمينات على ما يف بطون     وه
بعد املبايعـة    - ولعل هذا التحفظ  . وكذلك قال مقاتل  . يعين ال يلحقن بأزواجهن غري أوالدهن     : عباس

فإذا جـاءت   ،  دة رجال كان للحاالت الواقعة يف اجلاهلية من أن تبيح املرأة نفسها لع           - على عدم الزنا  
ورمبا اختارت هي أحسنهم فأحلقت به ابنها وهي تعلم من          ،  نظرت أيهم أقرب به شبها فأحلقته به      ،  بولد

 ! هو أبوه
ولعل ابن عبـاس ومقاتـل      .  وعموم اللفظ يشمل هذه احلالة وغريها من كل تان مزور يدعى          

 . خصصاه بذلك املعىن ملناسبة واقعة وقتذاك
يف  ع   وهو يشمل الوعد بطاعة الرسـول      . .  " وال يعصينك يف معروف     " :والشرط األخري 

، ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور يف اإلسـالم         . وهو ال يأمر إال مبعروف    . كل ما يأمرهن به   
وأا . وهو يقرر أن ال طاعة على الرعية إلمام أو حاكم إال يف املعروف الذي يتفق مع دين اهللا وشريعته                  

وهي القاعدة اليت جتعل قوة التشريع واألمر مسـتمدة مـن           ! اعة مطلقة لويل األمر يف كل أمر      ليست ط 
فاإلمام واألمة كالمهـا حمكـوم      . ال من إرادة إمام وال من إرادة أمة إذا خالفت شريعة اهللا           ،  شريعة اهللا 
 ! ومنها يستمدان السلطات، بشريعة اهللا

إن اهللا   " عما سلف  ع   واستغفر هلن الرسول  . يعتهن فإذا بايعن على هذه األسس الشاملة قبلت ب       
 . يغفر ويرحم ويقيل العثرات . .  " غفور رحيم

|     |     | 
 :  ويف اخلتام جييء هذا اإليقاع العام

قد يئسوا من اآلخرة كما يئس الكفار       ،  يا أيها الذين آمنوا ال تتولوا قوما غضب اهللا عليهم          " 
 .  " من أصحاب القبور

إذ تصـلهم بـاهللا     ،  وبالصفة اليت متيزهم عن سائر األقوام     ،  هتافا للذين آمنوا باسم اإلميان     جييء  
 . وتفصلهم عن أعداء اهللا
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اسـتنادا إىل  ،  وقد وردت بعض الروايات بأن املقصود بالقوم الذين غضب اهللا عليهم هم اليهود         
عموم النص ليشـمل اليهـود      ولكن هذا ال مينع من      . دمغهم ذه الصفة يف مواضع أخرى من القرآن       

وكلهم يائس مـن    . وكلهم غضب عليه اهللا   . وكل أعداء اهللا  ،  واملشركني الذين ورد ذكرهم يف السورة     
 - أصـحاب القبـور   - وال حيسب هلا حسابا كيأس الكفار مـن املـوتى        ،  ال يعلق ا رجاء   ،  اآلخرة

 . وما عاد هلم من بعث وال حساب، العتقادهم أن أمرهم انتهى
ليكون هـو   . فتختم به كما بدأت مبثله    . هتاف يتجمع من كل إيقاعات السورة واجتاهاا       وهو  
  . . الذي تترك السورة أصداءه يف القلوب. اإليقاع األخري
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .هبتجريد املتابعة ل

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   لوك وهل أفسد الدين إال امل

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

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

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