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 +            ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض وا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السِللَِّه م حب1س       وا ِلـمنَآم ا الَِّذينها أَيي 

 ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي       3ا ِعند اللَِّه أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ          كَبر مقْت  2تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ     
 وصصرانٌ منيم بها كَأَنفِبيِلِه ص4س  

لَيكُم فَلَما زاغُوا أَزاغَ    وِإذْ قَالَ موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم ِلم تؤذُونِني وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَِّه إِ             
        الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهلَا ي اللَّهو مهقُلُوب ـولُ            5اللَّهسي راِئيلَ ِإنرِني ِإسا بي ميرم نى ابِإذْ قَالَ ِعيسو 

        رشبماِة وروالت ِمن يدي نيا بقًا لِّمدصكُم مم         اللَِّه ِإلَياءها جفَلَم دمأَح همِدي اسعأِْتي ِمن بوٍل يسا ِبر
  ِبنيم رذَا ِسحاِت قَالُوا هنيـلَاِم   6ِبالْبى ِإلَـى الِْإسعدي وهو لَى اللَِّه الْكَِذبى عرِن افْتِمم أَظْلَم نمو 
      الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهلَا ي اللَّهرِ 7وي              كَـِره لَـوـوِرِه ون ِتمم اللَّهو اِهِهماللَِّه ِبأَفْو وروا نطِْفؤونَ ِلييد

 هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الـديِن كُلِّـِه ولَـو كَـِره                  8الْكَاِفرونَ  
  9الْمشِركُونَ 

  ا الَِّذينها أَيذَاٍب أَِليٍم           يع ننِجيكُم مٍة تارلَى ِتجع لُّكُملْ أَدوا هنوِلِه    10 َآمسرونَ ِباللَِّه وِمنؤت 
 يغِفـر لَكُـم     11وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمـونَ              

كُموبذُن               ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْكُمديو 
12           ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و نم رصا نهونِحبى ترأُخوا كُ     13 ونَآم ا الَِّذينها أَيي   ارونوا أَنص

اللَِّه كَما قَالَ ِعيسى ابن مريم ِللْحواِريني من أَنصاِري ِإلَى اللَِّه قَالَ الْحواِريونَ نحن أَنصـار اللَّـِه                  
لَى عوا عنَآم ا الَِّذينندت طَّاِئفَةٌ فَأَيكَفَراِئيلَ ورِني ِإسن بت طَّاِئفَةٌ منفََآم وا ظَاِهِرينحبفَأَص ِهمو14د 

|     |     | 
إىل جانب اإلشارات   ،   هذه السورة تستهدف أمرين أساسيني واضحني يف سياقها كل الوضوح         

 : والتلميحات الفرعية اليت ميكن إرجاعها إىل ذينك األمرين األساسيني
، ي للبشرية يف صورته األخـرية      تستهدف أوال أن تقرر يف ضمري املسلم أن دينه هو املنهج اإلهل           

وسبقته جتـارب يف حيـاة الرسـل وحيـاة          ،  سبقته صور منه تناسب أطوارا معينة يف تاريخ البشرية        
. الذي أراد اهللا أن يكون خامتة الرساالت      ،  متهد كلها هلذه الصورة األخرية من الدين الواحد       ،  اجلماعات

  . . وأن يظهره على الدين كله يف األرض
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، كر رسالة موسى ليقرر أن قومه الذين أرسل إليهم آذوه واحنرفوا عن رسالته فضلوا              ومن مث يذ  
يا قوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين       : وإذ قال موسى لقومه   :  " ومل يعودوا امناء على دين اهللا يف األرض       

ذن فقد انتهت   وإ . .  " واهللا ال يهدي القوم الفاسقني    ،  فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوم    . رسول اهللا إليكم  
ومذ ضلوا فأضـلهم  ، مذ زاغوا فأزاغ اهللا قلوم، فلم يعودوا أمناء عليه؛ قوامة قوم موسى على دين اهللا   

 . اهللا واهللا ال يهدي القوم الفاسقني
، ومصدقا ملا بني يديه مـن التـوراة       ،   ويذكر رسالة عيسى ليقرر أنه جاء امتدادا لرسالة موسى        

وإذ :  " ووصلة بني الدين الكتايب األول والدين الكتايب األخري       ؛  شرا برسوهلا وممهدا للرسالة األخرية ومب   
ومبشـرا  ،  مصدقا ملا بني يدي من التوراة     ،  يا بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم      : قال عيسى ابن مرمي   

سـى  وإذن فقد جاء ليسلم أمانة الدين اإلهلي اليت محلها بعد مو   . .  " برسول يأيت من بعدي امسه أمحد     
 . إىل الرسول الذي يبشر به

وأن يستقر ديـن    ،   وكان مقررا يف علم اهللا وتقديره أن تنتهي هذه اخلطوات إىل قرار ثابت دائم             
هو الذي أرسل رسوله باهلـدى وديـن   :  " اهللا يف األرض يف صورته األخرية على يدي رسوله األخري 

 .  " احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون
، فإن شعور املسلم ذه احلقيقـة     . اهلدف األول الواضح يف السورة يقوم عليه اهلدف الثاين         هذا  

يستتبع شعوره بتكاليف هـذه األمانـة        . . ولنصيبه هو من أمانتها يف األرض     ،  وإدراكه لقصة العقيدة  
م التردد بني   وعد - كما أراد اهللا   - شعورا يدفعه إىل صدق النية يف اجلهاد إلظهار دينه على الدين كله           

كما يبدو أنه حدث من فريق من       ،  ويقبح أن يعلن املؤمن الرغبة يف اجلهاد مث ينكص عنه         ؛  القول والفعل 
 . ومن مث جييء يف مطلع السورة بعد إعالن تسبيح الكون وما فيه هللا             . . املسلمني كما تذكر الروايات   

إن اهللا  . ا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلـون        كرب مقت ؟  يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون        .  " 
 .  " حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأم بنيان مرصوص

يا أيها الذين آمنـوا هـل       :  "  مث يدعوهم يف وسط السورة إىل أربح جتارة يف الدنيا واآلخرة          
 اهللا بـأموالكم    وجتاهدون يف سبيل  ،  تؤمنون باهللا ورسوله  ؟  أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم      

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري من حتتـها         . ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون     . وأنفسكم
نصـر مـن اهللا وفـتح    : وأخرى حتبوا. ذلك الفوز العظيم، ومساكن طيبة يف جنات عدن ،  األار
 .  " وبشر املؤمنني، قريب
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ار اهللا كما كان احلواريون أصحاب عيسى       ليكونوا أنص ،   مث خيتم السورة بنداء أخري للذين آمنوا      
يا أيها الذين آمنـوا كونـوا       :  " على الرغم من تكذيب بين إسرائيل به وعدائهم هللا        ،  أنصاره إىل اهللا  

. حنن أنصار اهللا  : قال احلواريون ؟  من أنصاري إىل اهللا   : أنصار اهللا كما قال عيسى ابن مرمي للحواريني       
  " فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظـاهرين       ،  ت طائفة فآمنت طائفة من بين إسرائيل وكفر     

 . . 
فال يبقـى إال    . يستغرقان كل نصوصها تقريبا   ،   هذان اخلطان واضحان يف السورة كل الوضوح      

وهذا التنديد متصل دائما بـاخلطني       - وهذه قصتها وهذه غايتها    - التنديد باملكذبني بالرسالة األخرية   
:  بـه  - عليه السالم  - بعد ذكر تبشري عيسى    ع   عن رسول اهللا  ،   قول اهللا تعاىل   وذلك. األساسيني فيها 

ومن أظلم ممن افترى على اهللا الكذب وهو يدعى إىل          . هذا سحر مبني  : فلما جاءهم بالبينات قالوا   " 
ـ ، واهللا متم نوره، يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم. واهللا ال يهدي القوم الظاملني  ؟  اإلسالم ره ولو ك

  . .  " الكافرون
وأن أمانة العقيدة   ؛   وفيه يتضح يف ضمري املسلم أن دينه هو دين اهللا يف صورته األخرية يف األرض              

، ويتضح طريقـه  ؛  كما حيب اهللا  ،  يعلم أنه مكلف أن جياهد يف سبيل اهللا       ؛  يف البشرية كلها موكولة إليه    
أو للتردد والتلفت   ،  ة والغمغمة يف هذه القضية    وال يبقى يف حياته جمال للتمتم     ،  فال يبقى يف تصوره غبش    

 . عن اهلدف املرسوم والنصيب املقسوم يف علم اهللا وتقديره منذ بعيد
وهو أن  .  ويف أثناء توجيهه إىل هذا اهلدف الواضح يوجه كذلك إىل خلق املسلم وطبيعة ضمريه             

وأن يكون هـو    .  سريرة وعالنية  وال،  وال ظاهر وباطن  ،  وأال خيتلف له قول وفعل    ،  ال يقول ما ال يفعل    
متضامنا . ثابت اخلطو يف طريقه   . صرحيا يف قوله وفعله   . خالصا لدعوته . متجردا هللا . نفسه يف كل حال   

  . . كالبنيان املرصوص. مع إخوانه
|     |     | 

  . .  " سبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض وهو العزيز احلكيم " 
يف مطلع السورة اليت تعلن للمسلمني أن       ،  وجود كله هللا العزيز احلكيم     جتيء هذه التسبيحة من ال    

وينكـر علـى    ،  وأم هم األمناء على هذا الدين الذي يوحد اهللا        ؛  دينهم هو احللقة األخرية يف دين اهللا      
وقد قدر اهللا أن يظهـره علـى        ،  والذي يدعوهم للجهاد لنصرته   ،  الكافرين املشركني كفرهم وشركهم   

فيوحي هذا املطلع أن األمانة اليت يقوم عليها املسلمون هي أمانة الوجود            . لو كره املشركون  الدين كله و  
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وأن ؛ وأن العقيدة اليت يطلب إليهم اجلهاد فيها هي عقيدة كل ما يف السـماوات ومـا يف األرض      ؛  كله
 . عزيز احلكيمهو ظاهرة كونية تتسق مع اجتاه الكون كله إىل اهللا ال، ظهور هذا الدين على الدين كله

|     |     | 
أمر يكرهـه اهللا أشـد      .  مث يعاتب اهللا الذين آمنوا عتابا شديدا على أمر حدث من طائفة منهم            

 : ويستفظعه من الذين آمنوا على وجه اخلصوص، وميقته أكرب املقت، الكره
إن . اال تفعلـون  كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا م      ؟  يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون         " 

  . .  " كأم بنيان مرصوص، اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا
: كان ناس من املؤمنني قبل أن يفرض اجلهـاد يقولـون  :  قال علي بن طلحة عن ابن عباس قال       

ه فأخرب اهللا نبيه أن أحب األعمال إميان ب       ،  فنعمل به ،  لوددنا أن اهللا عز وجل دلنا على أحب األعمال إليه         
فلما نزل اجلهاد كره ذلك ناس من       . وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا اإلميان ومل يقروا به        ،  ال شك فيه  
؟ يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلـون         :  " فقال اهللا سبحانه وتعاىل   ،  وشق عليهم أمره  ،  املؤمنني

 . ار ابن جرير يف تفسريه هذا القولوقد اخت "  . .  . . . كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون
على أا نزلت حني متنوا فريضـة        - يعين اجلمهور  - ومحلوا اآلية :  "  وقال ابن كثري يف تفسريه    

كفوا أيـديكم   : أمل تر إىل الذين قيل هلم     :  " كقوله تعاىل ،  فلما فرض نكل عنه بعضهم    ،  اجلهاد عليهم 
هم القتال إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهللا أو          فلما كتب علي  ،  وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة   

متاع الدنيا قليـل    : قل! لوال أخرتنا إىل أجل قريب    ؟  ربنا مل كتبت علينا القتال    : وقالوا. أشد خشية 
  " ولو كنتم يف بروج مشيدة    . أينما تكونوا يدرككم املوت   . واآلخرة خري ملن اتقى وال تظلمون فتيال      

 . . 
ومل  . . . وفعلنـا . طعنا. ضربنا. قتلنا: اك نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون      وقال قتادة والضح  

 ! يكونوا فعلوا ذلك
 والراجح من سياق اآليات وذكر القتال أن مناسبة الرتول هي اليت عليها اجلمهور وهي اختيـار                

، ت ملواجهتـها  ولكن النصوص القرآنية دائما أبعد مدى من احلوادث املفردة اليت ترتل اآليا           . ابن جرير 
ومن مث فإننا نسري مع هذه النصوص إىل مـدلوالا          . وأمشل حلاالت كثرية غري احلالة اليت نزلت بسببها       

 . مع اعتبار احلادث الذي تذكره روايات الرتول، العامة
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 :  إا تبدأ بعتاب على حادث وقع أو حوادث
  " . ؟ يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون " 
 : ثين باستنكار هلذا الفعل وهذا اخللق يف صيغة تضخم هذا االستنكار وت
  "  . . ؟ كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون " 

وهذا غايـة    . . هو أكرب املقت وأشد البغض وأنكر النكر       . .  " عند اهللا  "  واملقت الذي يكرب  
 . والذي يناديه ربه الذي آمن به، انهالذي ينادى بإمي، وخباصة يف ضمري املؤمن، التفظيع ألمر

وتقرر ما   . . وهو اجلهاد  . .  واآلية الثالثة تشري إىل املوضوع املباشر الذي قالوا فيه ما مل يفعلوا           
 : حيبه اهللا فيه ويرضاه

  . .  " إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأم بنيان مرصوص " 
والقتال يف تضامن مع اجلماعة املسلمة داخل       . القتال يف سبيله  ولكنه هو   .  فليس هو جمرد القتال   

  . .  " صفا كأم بنيان مرصوص " والقتال يف ثبات وصمود. الصف
|     |     | 

كان يبنيها لتقوم على    . كان يبين أمة   - كما قلنا يف مناسبات متعددة يف هذا اجلزء        -  إن القرآن 
ومل يكن بد أن يبين نفوسها أفرادا ويبنيهـا         . ونظامه يف الناس  ،  ياةومنهجه يف احل  ،  أمانة دينه يف األرض   

وال يتصـور   . فاملسلم ال يبىن فردا إال يف مجاعـة        . . كلها يف آن واحد    . . ويبنيها عمال واقعا  ،  مجاعة
وذات هدف مجاعي منوط يف الوقت      ،  وذات نظام ،  اإلسالم قائما إال يف حميط مجاعة منظمة ذات ارتباط        

وهو ال يقوم   . هو إقامة هذا املنهج اإلهلي يف الضمري ويف العمل مع إقامته يف األرض            .  فرد فيها  ذاته بكل 
 . يف األرض إال يف جمتمع يعيش ويتحرك ويعمل وينتج يف حدود ذلك املنهج اإلهلي

كـل  ،  ليس دين أفراد منعـزلني     -  واإلسالم على شدة ما عين بالضمري الفردي وبالتبعة الفردية        
وال حيققـه بطبيعـة     ،  إن هذا ال حيقق اإلسالم يف ضمري الفرد ذاته         . . هم يعبد اهللا يف صومعة    واحد من 

ويهـيمن  . إمنا جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها     . ومل جيئ اإلسالم لينعزل هذه العزلة     . احلال يف حياته  
ـ   . على كل نشاط فردي ومجاعي يف كل اجتاه       . ات وأممـا والبشرية ال تعيش أفرادا إمنـا تعـيش مجاع

ومن مث فإن آدابه    . وهو مبين على أساس أن البشر يعيشون هكذا       . واإلسالم جاء ليحكمها وهي كذلك    
وحني يوجه اهتمامه إىل ضمري الفرد فهو يصوغ هذا         . وقواعده ونظمه كلها مصوغة على هذا األساس      
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 فيها - ويقوم،   إىل اهللا  وهو واجلماعة اليت يعيشون فيها يتجهون     . الضمري على أساس أنه يعيش يف مجاعة      
 . ونظامه يف الناس، ومنهجه يف احلياة، على أمانة دينه يف األرض -

ذات قيادة مطاعة هي قيـادة   - أو مجاعة مسلمة -  ومنذ اليوم األول للدعوة قام جمتمع إسالمي     
ـ        ،  وذات التزامات مجاعية بني أفرادها     ع   رسول اهللا  ، اوذات كيان مييزها عن سائر اجلماعـات حوهل

وذلك كلـه    . . حياة هذه اجلماعة   - يف الوقت ذاته   - وذات آداب تتعلق بضمري اإلنسان مراعى فيها      
 . بل إن قيام تلك اجلماعة كان هو وسيلة إقامة الدولة يف املدينة           . قبل أن تقوم الدولة املسلمة يف املدينة      

 . 
|     |     | 

يف ظـل العقيـدة     ،   الفردي باحلاجة اجلماعية    وننظر يف هذه اآليات الثالث فنرى امتزاج اخللق       
 . وطبيعتها اليت تقتضي حتقيقها يف احلياة البشرية يف صورة نظام يقوم عليه من حيرسه ويتواله، الدينية

 إن اآليتني األوليني تتضمنان العقاب من اهللا سبحانه واالستنكار ألن يقول الذين آمنـوا مـا ال                 
  . . يفعلون

وأن يكـون   . واالسـتقامة  . . الصدق . . اجلانب األصيل يف شخصية املسلم     ومها ذا ترمسان    
ويف حدود أبعد مدى من موضوع القتـال الـذي           . . إطالقا . . وأن يطابق فعله قوله   ،  باطنه كظاهره 

 . جييء يف اآلية الثالثة
ـ       ،   وهذه السمة يف شخصية املسلم يدق القرآن عليها كثريا         دها وتتابعها السـنة يف تكـرار يزي

. أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب       :  " يقول اهللا تعاىل منددا باليهود    : توكيدا
فإذا برزوا من عنـدك بيـت       . طاعة: ويقولون:  " ويقول تعاىل منددا باملنافقني    "  . . ؟  أفال تعقلون 

 يعجبك قولـه يف احليـاة       ومن الناس من  :  " ويقول فيهم كذلك   . .  " طائفة منهم غري الذي تقول    
وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلـك         ،  الدنيا ويشهد اهللا على ما يف قلبه وهو ألد اخلصام         

إذا حـدث  : آية املنافق ثـالث :  "  ع ويقول رسول اهللا . .  " احلرث والنسل واهللا ال حيب الفساد 
ولعل احلديث الذي   . هذا املعىن كثرية  واألحاديث يف    " . )1(وإذا أؤمتن خان    ،  وإذا وعد أخلف  ،  كذب

روى اإلمام أمحد وأبو داود      . . سنذكره هنا من أدق وألطف التوجيهات النبوية الكرمية يف هذا االجتاه          

                                                 
 .  رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أيب هريرة)1(
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: فقالت أمي . فذهبت ألخرج أللعب  ،  وأنا صيب  ع   أتانا رسول اهللا  : عن عبداهللا بن عامر بن ربيعة قال      
أما :  " فقال. مترا: فقالت!  " وما أردت أن تعطيه   :  "  ع    اهللا فقال هلا رسول  . يا عبداهللا تعال أعطك   

ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع اإلمام           "  . . إنك لو مل تفعلي كتبت عليك كذبة      
حينما وجـده   . من الرواية من رجل سافر إليه مسافات شاسعة ليأخذ عنه حديثا           ا أمحد بن حنبل  

 ! وقد كذب على بغلته، فتحرج أن يروي عنه! و بغلته يومهها بطعام وحجره فارغيضم حجره ويدع
 فهذا بناء أخالقي دقيق نظيف لضمري املسلم وشخصيته اليت تليق مبن يقوم أمينا على منـهج اهللا                 

وهذه حلقة من حلقات التربية يف اجلماعة املسلمة اليت         . وهو األمر الذي تقرره هذه السورة     . يف األرض 
 . دها اهللا لتقوم على هذا األمريع

وهـو موضـوع     . .  فإذا جئنا للموضوع املباشر الذي كانت هذه اآليات تواجهه عند نزوهلا          
 . فإننا نقف أمام موضوعات شىت للحديث واملالحظة والعربة . . اجلهاد

ال عـون   فال يعصمها منها إ   ،   نقف أوال أمام النفس البشرية اليت تلم ا حلظات الضعف الطارئة          
فهؤالء مجاعة من املسلمني قيل يف بعـض      . . والتربية الدائمة ،  والتوجيه الدائم ،  وإال التذكري الدائم  ،  اهللا

إم من املهاجرين الذين كانوا يتمنون أن يأذن اهللا هلم يف القتال وهم يف مكـة مـن شـدة          : الروايات
فلما كتـب علـيهم      "  وإيتاء الزكاة  وكانوا يؤمرون بكف أيديهم وإقامة الصالة     . احلماس واالندفاع 

إذا فريق منهم خيشون الناس كخشـية اهللا أو          " يف املدينة يف الوقت املناسب الذي قدره اهللا        " القتال
أو هم مجاعة من     "  . . ! لوال أخرتنا إىل أجل قريب    ؟  ربنا مل كتبت علينا القتال    : وقالوا،  أشد خشية 

 ! أحب األعمال إىل اهللا ليفعلوه فلما أمروا باجلهاد كرهوهاملسلمني يف املدينة كانوا يسألون عن 
 وهذه الوقفة كفيلة بأن تفتح أعيننا على ضرورة املواالة للنفس البشـرية بالتقويـة والتثبيـت                

وتتطلـع  ،  وتتغلب على حلظات ضـعفها    ،  لتستقيم يف طريقها  ،  وهي تواجه التكاليف الشاقة   ؛  والتوجيه
فلعلنا ال  !  تلهمنا أن نتواضع يف طلب التكاليف ومتنيها وحنن يف حالة العافية           كما. دائما إىل األفق البعيد   

وهؤالء مجاعة من املسلمني األوائل يضعفون ويقولون ما        ! نقوى على ما نقترح على اهللا حني يكلفنا إياه        
 ! وينكر عليهم هذا اإلنكار املخيف، حىت يعاتبهم اهللا هذا العتاب الشديد؛ ال يفعلون

نقف أمام هذا    . . انية أمام حب اهللا للذين يقاتلون يف سبيله صفا كأم بنيان مرصوص            ونقف ث 
وأول ما يسجل هنا أنه كان ملواجهة حالة تقـاعس           . . اإلغراء القوي العميق على القتال يف سبيل اهللا       
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وأن ،  ولكن هذا السبب الغريب يف احلادث احملدود ال ينفي أن احلـض عـام             . وختلف وكراهية للقتال  
 . وراءه حكمة دائمة

وألن اهلـدف   ،  ولكنه يفرضه ألن الواقع حيتمه    . وال يريده حبا فيه   ،   إن اإلسالم ال يتشهى القتال    
 - وهذا املنـهج  . فاإلسالم يواجه البشرية باملنهج اإلهلي يف صورته األخرية املستقرة        . الذي وراءه كبري  

ولتستقر علـى هـذا     ،  فوس جهدا لتسمو إىل مستواه    إال أنه يكلف الن    - ولو أنه يليب الفطرة املستقيمة    
ألنه يسلبها كثريا من    ،  وهناك قوى كثرية يف هذه األرض ال حتب هلذا املنهج أن يستقر           . املستوى الرفيع 

. حيارا هذا املنهج ويقضي عليها حني يستقر يف حياة البشر         ،  اليت تستند إىل قيم باطلة زائفة     ،  االمتيازات
، كما تستغل جهل العقـول ، عف النفوس عن البقاء يف املستوى اإلمياين وتكاليفهوهذه القوى تستغل ض   

والشـيطان  . والباطل متبجح . والشر عارم . لتعارض هذا املنهج وتقف يف طريقه     ،  وموروثات األجيال 
ومن مث يتعني على محلة اإلميان وحراس املنهج أن يكونوا أقوياء ليغلبوا عمـالء الشـر وأعـوان                  ! لئيم

ويتعني عليهم أن يقاتلوا عنـدما      . وأقوياء يف قتال خصومهم على السواء     ،  أقوياء يف أخالقهم  . انالشيط
وحرية العمل  ،  وحرية االعتقاد به  ،  يصبح القتال هو األداة الوحيدة لضمان حرية الدعوة للمنهج اجلديد         

 . وفق نظامه املرسوم
عصبية اجلـنس    . . يتهم من أي لون   ال يف سبيل ذوام أو عصب      . .  وهم يقاتلون يف سبيل اهللا    

. لتكون كلمة اهللا هي العليا    ،  يف سبيل اهللا وحده    . . . وعصبية األرض وعصبية العشرية وعصبية البيت     
 . )1( " من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا:  " يقول ع والرسول

هي اليت تتفق مع النـاموس       - حنن البشر  - وإرادته الظاهرة لنا  . وكلمة اهللا هي التعبري عن إرادته     
ومنهج اهللا يف صورته األخرية اليت جاء ـا         . الكون الذي يسبح حبمد ربه    . الذي يسري عليه الكون كله    

حيكمون بشريعة   - والناس من ضمنه   - وجيعل الكون كله  ؛  اإلسالم هو الذي يتناسق مع ذلك الناموس      
 . ال بشريعة يضعها سواه. اهللا

ومل يكن بـد كـذلك أن   . وأن تقاومه دول  ،  وأن تقاومه طبقات  ،  بد أن يقاومه أفراد    ومل يكن   
، ومل يكن بد أن يكتب اجلهاد على املسلمني لنصرة هذا املنـهج           ؛  ميضي اإلسالم يف وجه هذه املقاومة     

                                                 
 .  أخرجه اخلمسة)1(
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الذين يقاتلون يف سبيله صفا كـأم بنيـان          - سبحانه - وهلذا أحب اهللا  . وحتقيق كلمة اهللا يف األرض    
 . )1(مرصوص 

صفا كـأم بنيـان     :  "  ونقف ثالثا أمام احلالة اليت حيب اهللا للمجاهدين أن يقاتلوا وهم عليها           
ذلك . يف مجاعة ذات نظام   . ولكنه فردي يف صورة مجاعية    ،  فهو تكليف فردي يف ذاته     . .  " مرصوص

فال بـد جلنـود     ؛  خمةويؤلبون عليه جتمعات ض   ،  أن الذين يواجهون اإلسالم يواجهونه بقوى مجاعية      
وصفا متينا راسخا ذلك إىل أن طبيعة هذا الـدين          ،  صفا سويا منتظما  . اإلسالم أن يواجهوا أعداءه صفا    

فصـورة الفـرد   . متناسـقا  . . وأن ينشئ جمتمعا متماسكا  ،  حني يغلب ويهيمن أن يهيمن على مجاعة      
وعـن  ،  ن طبيعة هذا الـدين    صورة بعيدة ع  ،  ويعيش وحده ،  وجياهد وحده ،  املنعزل الذي يعبد وحده   
 . ويف حالة اهليمنة بعد ذلك على احلياة، مقتضياته يف حالة اجلهاد

، وتوضح هلـم معـامل الطريـق      ،   وهذه الصورة اليت حيبها اهللا للمؤمنني ترسم هلم طبيعة دينهم         
ن صـفا كـأم بنيـا     :  " وتكشف هلم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي يرمسه التعبري القرآين املبـدع           

ألن ،  وتسد ثغرـا  ،  وتؤدي كل لبنة دورها   ،  بنيان تتعاون لبناته وتتضامن وتتماسك     . .  " مرصوص
وإذا ختلت منه لبنة عـن أن       . تقدمت أو تأخرت سواء   . البنيان كله ينهار أذا ختلت منه لبنة عن مكاا        

. قيقة ال رد التشبيه العام    إنه التعبري املصور للح    . . متسك بأختها حتتها أو فوقها أو على جانبيها سواء        
، وارتباط احلركة ،  ارتباط الشعور . ولطبيعة ارتباطات األفراد يف اجلماعة    ،  التعبري املصور لطبيعة اجلماعة   

 . املتجه إىل هدف مرسوم، داخل النظام املرسوم
|     |     | 

 .  بعدئذ يذكر قصة هذا املنهج اإلهلي ومراحلها يف الرساالت قبل اإلسالم
فلمـا زاغـوا   ؟ يا قوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين رسول اهللا إليكم : وإذ قال موسى لقومه   "  

 .  " واهللا ال يهدي القوم الفاسقني، أزاغ اهللا قلوم
يا بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم مصدقا ملا بـني يـدي مـن               : وإذ قال عيسى بن مرمي     " 

  . .  " محدالتوراة ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أ

                                                 
 " . دار الشروق " .  " السالم العاملي واإلسالم :  " يف كتاب:  يراجع فصل سالم العامل)1(
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 - ورسوهلم وقائدهم ومعلمهـم   ،  وهو منقذهم من فرعون وملئه     -  وإيذاء بين إسرائيل ملوسى   
ويذكر القـرآن يف    . وجهاده يف تقومي اعوجاجهم جهاد مضن عسري شاق       ،  إيذاء متطاول متعدد األلوان   

 . قصص بين إسرائيل صورا شىت من ذلك اإليذاء ومن هذا العناء
ويتعرض لبطشه وجربوته وهـم     ،   كانوا يتسخطون على موسى وهو حياول مع فرعون إنقاذهم        

!  " أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنـا       :  " فكانوا يقولون له الئمني متربمني    ! آمنون بذلتهم له  
 ! أو كأمنا حيملونه تبعة هذا األذى األخري، كأم ال يرون يف رسالته خريا

 نقذهم من ذل فرعون باسم اهللا الواحد الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون              وما كاد ي  
يا موسى  : فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم قالوا        . .  " حىت مالوا إىل عبادة فرعون وقومه     . . 

ضـلهم  حىت أ ،  وما كاد يذهب مليقات ربه على اجلبل ليتلقى األلواح         . .  " اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة     
  "  . . ! هذا إهلكم وإله موسى فنسي: فأخرج هلم عجال جسدا له خوار فقالوا:  " السامري

يا موسى لن نصـرب     :  " فقالوا. املن والسلوى :  مث جعلوا يتسخطون على طعامهم يف الصحراء      
 هاعلى طعام واحد فادع لنا ربك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصل                

 " ! 
 ويف حادث البقرة اليت كلفوا ذحبها ظلوا مياحكون ويتعللون ويسيئون األدب مع نبيهم ورـم               

ادع  . .  "  " ادع لنا ربك يبني لنا ما لوـا        . .  "  " ادع لنا ربك يبني لنا ما هي      :  " وهم يقولون 
 !  " ادوا يفعلونفذحبوها وما ك . .  "  " لنا ربك يبني لنا ما هي إن البقر تشابه علينا

 .  مث طلبوا يوم عطلة مقدسا فلما كتب عليهم السبت اعتدوا فيه
 وأمام األرض املقدسة اليت بشرهم اهللا بدخوهلا وقفوا متخاذلني يصعرون خدهم يف الوقت ذاتـه               

وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها فإن خيرجوا منـها          ،  قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين      :  " ملوسى
قالوا يا موسى إنا لـن  :  " فلما كرر عليهم التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا       . .  " نا داخلون فإ

  . .  " ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون
واالام الشخصـي بالباطـل   ،   ذلك إىل إعنات موسى باألسئلة واالقتراحات والعصيان والتمرد       

 . عض األحاديثكما جاء يف ب
 :  وتذكر اآلية هنا قول موسى هلم يف عتاب ومودة
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  "  . . ؟ يا قوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين رسول اهللا إليكم " 
  . . إمنا هي هلجة العتاب والتذكري . .  وهم كانوا يعلمون عن يقني

وأزاغ ،   زيغـا  فـزادهم اهللا  ،   وكانت النهاية أم زاغوا بعدما بذلت هلم كل أسباب االستقامة         
 واهللا ال يهدي القوم الفاسقني    :  " وضلوا فكتب اهللا عليهم الضالل أبدا     . قلوم فلم تعد صاحلة للهدى    

 " . .  
وهم علـى هـذا الزيـغ       ،  فلم يعودوا يصلحون هلذا األمر    ،   وذا انتهت قوامتهم على دين اهللا     

 . والضالل
 : جاء يقول لبين إسرائيل.  مث جاء عيسى بن مرمي

  . .  " يا بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم " 
 . وال إنه أقنوم من أقانيم اهللا، وال إنه ابن اهللا، إنه اهللا:  فلم يقل هلم

  . .  " مصدقا ملا بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد " 
وهي متماسكة يف   ،   إىل بعض  يسلم بعضها ،   يف هذه الصيغة اليت تصور حلقات الرسالة املترابطة       

 . حلقة بعد حلقة يف السلسلة الطويلة املتصلة      ،  ممتدة من السماء إىل األرض    ،  واحدة يف اجتاهها  ،  حقيقتها
وفق اسـتعداد   ،  متعدد يف صوره  ،  فهو منهج واحد يف أصله    . وهي الصورة الالئقة بعمل اهللا ومنهجه     . 

ها من املعرفة حىت تبلـغ مرحلـة الرشـد العقلـي            ووفق جتارا ورصيد  ،  البشرية وحاجاا وطاقاا  
يف ضـوء   ،  ختاطب العقل الراشـد   ،  فتجيء احللقة األخرية يف الصورة األخرية كاملة شاملة       ،  والشعوري

املتفق ،  داخل نطاق املنهج املرسوم لإلنسان يف مجلته      ،  وتطلق هذا العقل يعمل يف حدوده     ،  تلك التجارب 
 . مع طاقاته واستعداداته

سواء تضمنت األناجيل املتداولـة هـذه البشـارة أم مل           ،   املسيح بأمحد ثابتة ذا النص      وبشارة
فثابت أن الطريقة اليت كتبت ا هذه األناجيل والظروف اليت أحاطت ـا ال جتعلـها هـي       . تتضمنها

 . املرجع يف هذا الشأن
نيب األمي الذي جيدونـه     ال " :  وقد قرئ القرآن على اليهود والنصارى يف اجلزيرة العربية وفيه         

وأقر بعض املخلصني من علمائهم الذين أسلموا كعبداهللا بن          . .  " مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل    
 ! اليت كانوا يتواصون بتكتمها، سالم ذه احلقيقة
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،  كما أنه ثابت من الروايات التارخيية أن اليهود كانوا ينتظرون مبعث نيب قـد أظلـهم زمانـه          
ولكن اليهود كانوا يريدونـه     . عض املوحدين املنعزلني من أحبار النصارى يف اجلزيرة العربية        وكذلك ب 

 ! كرهوا هذا وحاربوه، فلما شاء اهللا أن يكون من الفرع اآلخر من ذرية إبراهيم. منهم
  . . وهو القول األخري.  وعلى أية حال فالنص القرآين بذاته هو الفيصل يف مثل هذه األخبار

    ||     |  
اليهـود   -  ويبدو أن اآليات التالية يف السورة جاءت على األكثر بصدد استقبال بين إسـرائيل             

وكيدهم للدين اجلديد الذي قـدر      ،  والتنديد ذا االستقبال  . للنيب الذي بشرت به كتبهم     - والنصارى
 ! وأن يكون هو الدين األخري، اهللا أن يظهره على الدين كله

ومن أظلم ممن افترى على اهللا الكذب وهـو         . هذا سحر مبني  : البينات قالوا فلما جاءهم ب   " 
واهللا متم نـوره    ،  يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم    ،  واهللا ال يهدي القوم الظاملني    ؟  يدعى إىل اإلسالم  
هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولـو كـره               . ولوكره الكافرون 

  . .   "املشركون
وحـاربوه بشـىت    ،   ولقد وقف بنو إسرائيل يف وجه الدين اجلديد وقفة العداء والكيد والتضليل           

فلما جـاءهم بالبينـات   :  " حاربوه باالام. الوسائل والطرق حربا شعواء مل تضع أوزارها حىت اليوم        
. رة بالـدين اجلديـد    كما قال الذين ال يعرفون الكتب وال يعرفون البشا         . .  " هذا سحر مبني  : قالوا

وبـني  ،  لإليقاع بني املهاجرين واألنصار يف املدينة     ،  وحاربوه بالدس والوقيعة داخل املعسكر اإلسالمي     
وحـاربوه  . وحاربوه بالتآمر مع املنافقني تارة ومـع املشـركني تـارة          . األوس واخلزرج من األنصار   

وحاربوه باإلشاعات الباطلـة كمـا      . باالنضمام إىل معسكرات املهامجني كما وقع يف غزوة األحزاب        
مث ما جرى يف فتنة عثمان على يد عـدو اهللا           ،  جرى يف حديث اإلفك على يد عبداهللا بن أيب بن سلول          

 - وحاربوه باألكاذيب واإلسرائيليات اليت دسوها يف احلديث ويف السرية ويف التفسـري           . عبداهللا بن سبأ  
  .حني عجزوا عن الوضع والكذب يف القرآن الكرمي

فقد دأبـت الصـهيونية العامليـة       .  ومل تضع احلرب أوزارها حلظة واحدة حىت اللحظة احلاضرة        
وظلتا تغريان عليه أو تؤلبان عليه يف غري وناة وال هدنة يف جيـل              ،  والصليبية العاملية على الكيد لإلسالم    

وحـاربوه يف   ،  غـرب وحاربوه يف األندلس يف امل    ،  حاربوه يف احلروب الصليبية يف املشرق     . من األجيال 
الرجـل   " الوسط يف دولة اخلالفة األخرية حربا شعواء حىت مزقوها وقسموا تركة ما كانوا يسـمونه              
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واحتاجوا أن خيلقوا أبطاال مزيفني يف أرض اإلسالم يعملون هلـم يف تنفيـذ أحقـادهم                 "  . . املريض
لى آخر مظهر من مظـاهر احلكـم   واإلجهاز ع  " اخلالفة " فلما أرادوا حتطيم  . ومكايدهم ضد اإلسالم  

وتراجعت جيوش احللفاء اليت كانـت حتتـل        . ونفخوا فيه  " !  . . بطال " اإلسالمي صنعوا يف تركيا   
وإلغاء اللغة العربية وفصل    ،  بطال يستطيع إلغاء اخلالفة   . األستانة أمامه لتحقق منه بطال يف أعني مواطنيه       

وهم يكررون صنع هذه البطوالت املزيفة      !  عالقة هلا بالدين   وإعالا دولة مدنية ال   ،  تركيا عن املسلمني  
ليقيموا مكانه عصـبية    ،  كلما أرادوا أن يضربوا اإلسالم واحلركات اإلسالمية يف بلد من بالد املسلمني           

 . وراية غري راية الدين! غري عصبية الدين
  . .  " نواهللا متم نوره ولو كره الكافرو. يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم " 

! ويرسم يف الوقت ذاته صورة تدعو إىل الرثاء واالسـتهزاء         ،   وهذا النص القرآين يعرب عن حقيقة     
ويدسون ويكيدون حماولني القضاء     . .  " هذا سحر مبني  :  " فهي حقيقة أم كانوا يقولون بأفواههم     

ة من أفواههم وهـم هـم       وهي صورة بائسة هلم وهم حياولون إطفاء نور اهللا بنفخ         . على الدين اجلديد  
 ! الضعاف املهازيل

 ع  أمت نوره يف حيـاة الرسـول      . وصدق وعد اهللا   . .  " واهللا متم نوره ولو كره الكافرون      " 
صورة ذات معامل واضحة وحـدود      . فأقام اجلماعة اإلسالمية صورة حية واقعة من املنهج اإلهلي املختار         

وأمت نوره فأكمـل    . ولكن حقيقة يف عامل الواقع    ،  كتبتترمسها األجيال ال نظرية يف بطون ال      ،  مرسومة
ويرضى أحدهم  ،  وجياهدون يف سبيله  ،  للمسلمني دينهم وأمت عليهم نعمته ورضي هلم اإلسالم دينا حيبونه         

وما تزال هـذه    . فتمت حقيقة الدين يف القلوب ويف األرض سواء       . أن يلقى يف النار وال يعود إىل الكفر       
على الرغم من كل ما جرد علـى اإلسـالم          - وتنبض وتنتفض قائمة  .  واحلني احلقيقة تنبعث بني احلني   

وال ، ألن نور اهللا ال ميكن أن تطفئه األفـواه  . واملسلمني من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد       
ولألبطال املصنوعني على   ،  وإن خيل للطغاة اجلبارين   ! يف أيدي العبيد  ،  أن تطمسه كذلك النار واحلديد    

 ! صليبيني واليهود أم بالغو هذا اهلدف البعيدأعني ال
 : فكان من احلتم أن يكون،  لقد جرى قدر اهللا أن يظهر هذا الدين

  " ولو كره املشـركون   ،  هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله           " 
 . . 
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ي كلمة الفصل اليت لـيس      وه. هي الشهادة  " اهلدى ودين احلق   "  وشهادة اهللا هلذا الدين بأنه    
فما يثبت لـه    ،  ظهر يف ذاته كدين   . ولقد متت إرادة اهللا فظهر هذا الدين على الدين كله         . بعدها زيادة 

وأمـا الـديانات    . فأما الديانات الوثنية فليست يف شيء يف هذا اال        . دين آخر يف حقيقته ويف طبيعته     
يف الصـورة العليـا     ،  فهو هي ،   الكاملة الشاملة منها   وهو الصورة األخرية  ،  الكتابية فهذا الدين خامتتها   
 . الصاحلة إىل اية الزمان

، ونقصت من أطرافهـا   ،   ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها          
وحىت لو بقيت من غري حتريف وال تشـويه فهـي           . وانتهت حلال ال تصلح معه لشيء من قيادة احلياة        

 . ألا جاءت يف تقدير اهللا ألمد حمدود، ل كل مطالب احلياة املتجددة أبدانسخة سابقة مل تشم
فقـد صـدق    ،  فأما من ناحية واقع احلياة    .  فهذا حتقيق وعد اهللا من ناحية طبيعة الدين وحقيقته        

فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعة املعمورة               ،  وعد اهللا مرة  
حىت دخل  ،  مث زحف زحفا سلميا بعد ذلك إىل قلب آسيا وأفريقية         . رض يف مدى قرن من الزمان     يف األ 

وما يزال ميتد بنفسه     . . فيه بالدعوة اردة مخسة أضعاف من دخلوا يف إبان احلركات اجلهادية األوىل           
 األخرية يف تركيا على     منذ أن قضت الصهيونية العاملية والصليبية العاملية على اخلالفة         - دون دولة واحدة  

، وعلى الرغم من كل ما يرصد له يف أحناء األرض من حرب وكيـد              -!  الذي صنعوه  " البطل " يدي
آخرين من   " أبطال " ومن حتطيم للحركات اإلسالمية الناهضة يف كل بلد من بالد اإلسالم على أيدي            

 . صنع الصهيونية العاملية والصليبية العاملية على السواء
ظاهرا بإذن اهللا على الدين كله حتقيقا لوعد        ،   تزال هلذا الدين أدوار يف تاريخ البشرية يؤديها         وما

 ! مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل، الذي ال تقف له جهود العبيد املهازيل، اهللا
ا بعد  ولقد كانت تلك اآليات حافزا للمؤمنني املخاطبني ا على محل األمانة اليت اختارهم اهللا هل              

وكانت تطمينا لقلوم وهم ينفذون قدر اهللا يف إظهار دينه الـذي أراده      . أن مل يرعها اليهود والنصارى    
وستظل تبعث يف   ،  وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب املؤمنني الواثقني بوعد رم        . وإن هم إال أداة   ،  ليظهر

 . بإذن اهللا. ى يف واقع احلياةاألجيال القادمة مثل هذه املشاعر حىت يتحقق وعد اهللا مرة أخر
|     |     | 
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يهتف القرآن الكرمي   ،  ويف مواجهة وعد اهللا بالتمكني هلذا الدين األخري       ،   ويف ظالل قصة العقيدة   
يهتف م   . . من كان يواجه ذلك اخلطاب ومن يأيت بعدهم من املؤمنني إىل يوم الدين             . . بالذين آمنوا 

 : جتارة اإلميان باهللا واجلهاد يف سبيل اهللا. آلخرةإىل أربح جتارة يف الدنيا وا
تؤمنون بـاهللا ورسـوله   . يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم  " 

يغفر لكم ذنـوبكم    . ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون     . وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم     
وأخرى . ذلك الفوز العظيم  ،  اكن طيبة يف جنات عدن    ويدخلكم جنات جتري من حتتها األار ومس      

  . .  " وبشر املؤمنني، نصر من اهللا وفتح قريب: حتبوا
صيغة ظاهر فيهـا    ،  وتقدمي وتأخري ،  واستفهام وجواب ،   وصيغة التعبري مبا فيها من فصل ووصل      

 . القصد إىل إقرار هذا اهلتاف يف القلوب بكل وسائل التأثري التعبريية
 سـبحانه  - فاهللا. يليه االستفهام املوحي . .  " يا أيها الذين آمنوا   :  " بالنداء باسم اإلميان   يبدأ  

  "  . . ؟ هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم:  " هو الذي يسأهلم ويشوقهم إىل اجلواب -
نفصـل  وت،  وهنا تنتهي هـذه اآليـة     ؟   ومن ذا الذي ال يشتاق ألن يدله اهللا على هذه التجارة          

تؤمنـون  :  " مث جييء اجلواب وقد ترقبته القلوب واألمساع      . اجلملتان للتشويق بانتظار اجلواب املرموق    
فتشرق قلوم عند مساع شطر اجلواب هذا املتحقـق         . وهم مؤمنون باهللا ورسوله    . .  " باهللا ورسوله 

الرئيسـي الـذي تعاجلـه     وهو املوضوع    . .  " وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم     !  " فيهم
فقد علم اهللا أن الـنفس      . ويساق يف هذا السياق   ،  ويكرر هذا التكرار  ،  جييء يف هذا األسلوب   ،  السورة

، لتنهض ـذا التكليـف الشـاق      ،  وهذه املوحيات ،  وهذا التنويع ،  البشرية يف حاجة إىل هذا التكرار     
مث يعقب على عـرض هـذه        . . . ضالضروري الذي ال مفر منه إلقامة هذا املنهج وحراسته يف األر          

فعلم احلقيقـة    . .  " ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون     :  " التجارة اليت دهلم عليها بالتحسني والتزيني     
ألن التفصـيل بعـد   ، مث يفصل هذا اخلري يف آية تالية مسـتقلة  . . يقود من يعلم إىل ذلك اخلري األكيد 

وهـذه وحـدها    . .  " يغفر لكم ذنـوبكم :  " كن لهويقره يف احلس ومي  ،  اإلمجال يشوق القلب إليه   
ولكن ؟  أو يدخر يف سبيلها شيئا    ؟  فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه مث يتطلع بعدها إىل شيء            . تكفي

 ويدخلكم جنات جتري من حتتها األار ومساكن طيبة يف جنات عدن          :  " فضل اهللا ليست له حدود    
مث  - حىت حني يفقد هذه احليـاة كلـها        - املؤمن يف حياته القصرية   وإا ألربح جتارة أن جياهد       . . " 

  . .  " ذلك الفوز العظيم . .  " وحقا . . يعوض عنها تلك اجلنات وهذه املساكن يف نعيم مقيم
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وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي املؤمن الدنيا ويأخـذ          .  وكأمنا ينتهي هنا حساب التجارة الراحبة     
فكيف مبن يتجر يف أيام قليلـة       . لدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من يف السوق       فالذي يتجر با  . اآلخرة

فيكسب به خلودا ال يعلم له اية إال مـا          ،  ومتاع حمدود يف هذه احلياة الدنيا     ،  معدودة يف هذه األرض   
 ؟ ومتاعا غري مقطوع وال ممنوع، شاء اهللا

قـال  . ليلة العقبة ا  بن رواحة وعبداهللا ع   لقد متت املبايعة على هذه الصفقة بني رسول اهللا        
أشترط لـريب أن تعبـدوه وال       :  "  ع   فقال " . اشترط لربك ولنفسك ما شئت    :  "  ع   لرسول اهللا 

فما لنـا إذا    : قال "  . . وأشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأموالكم        ،  تشركوا به شيئا  
  " ! ال نقيل وال نستقيلربح البيع و:  " قالوا " اجلنة:  " قال؟ فعلنا ذلك

، وهو يعلم من تلك النفوس أا تتعلق بشيء قريـب يف هـذه األرض             .  ولكن فضل اهللا عظيم   
وهو يستجيب هلا فيبشرها مبا قدره يف علمه املكنون من إظهار هـذا             . يناسب تركيبها البشري احملدود   

نصر مـن اهللا    : وأخرى حتبوا  " : وحتقيق منهجه وهيمنته على احلياة يف ذلك اجليل       ،  الدين يف األرض  
  . .  " وبشر املؤمنني. وفتح قريب

والذي ال ممسك   ،  اهللا الذي ال تنفد خزائنه    .  وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي ال يعطيه إال اهللا         
فوق البيعة الراحبـة     . . وفوقها. فهي املغفرة واجلنات واملساكن الطيبة والنعيم املقيم يف اآلخرة        . لرمحته

فمن الذي يدله اهللا على هذه التجارة مث يتقاعس عنـها أو             . . والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب    
 ! ؟ حييد

إن املؤمن الذي يدرك حقيقة التصـور        . .  وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب       
مث ينظر للحيـاة بغـري      ؛  ادهويطلع على آفاقه وآم   ؛  ويعيش بقلبه يف هذا التصور    ؛  اإلمياين للكون واحلياة  

هذا  . . ويف اهتماماا اهلزيلة الزهيدة   ،  ويف مستوياا اهلابطة الواطية   ،  يف حدودها الضيقة الصغرية   ،  إميان
وال يتردد حلظة واحدة يف اجلهاد لتحقيق ذلك        ،  القلب ال يطيق أن يعيش حلظة واحدة بغري ذلك اإلميان         

 . . ولريى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك      ،  ليعيش فيه ،  الواقعالتصور الضخم الوسيع الرفيع يف عامل       
وما يسكبه يف    . . هذا اجلهاد  . . فهو ذاته أجر  . ولعله ال يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته         

وال يطيق أن يقعـد بـال جهـاد    . مث إنه ال يطيق أن يعيش يف عامل بال إميان  . القلب من رضى وارتياح   
  . . كائنا مصريه فيه ما يكون. فهو مدفوع دفعا إىل اجلهاد. وده اإلميانلتحقيق عامل يس
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وأن اجلهد يكل وأن حب     ،  وأن االندفاع يهبط  ،  يعلم أن النفس تضعف    - سبحانه -  ولكن اهللا 
  . . السالمة قد يهبط بتلك املشاعر كلها ويقودها إىل الرضى بالواقع اهلابط

ويهتف هلـا باملوحيـات   ، ويعاجلها ذلك العالج؛  ك اجلهاد  ومن مث جياهد القرآن هذه النفس ذل      
وال إىل نـداء    ،  وال يكلها إىل جمرد اإلميـان     . يف شىت املناسبات  ،  واملؤثرات ذلك اهلتاف املتكرر املتنوع    

 . واحد باسم هذا اإلميان
 : وموحيا جديدا، وإغراء جديدا، حيمل طابعا جديدا،  فهذا هو ذا خيتم السورة بنداء جديد

من أنصاري إىل   : كما قال عيسى بن مرمي للحواريني     ،  يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا      "  
فأيـدنا الـذين    . فآمنت طائفة من بين إسرائيل وكفرت طائفة      . حنن أنصار اهللا  : قال احلواريون ؟  اهللا

  . .  " آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
، االثنا عشر الذين كـانوا يلـوذون بـه        : قيل - معليه السال  -  واحلواريون هم تالميذ املسيح   

 . وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه. وينقطعون للتلقي عنه
فنسري حنن معها يف ظالهلا املقصودة إىل       ،   واآلية هنا دف إىل تصوير موقف ال إىل تفصيل قصة         

 . الغاية من سردها يف هذا املوضع من السورة
. يف هذا املوضع الكرمي الذي يـرفعكم إليـه اهللا          . .  "  الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا     يا أيها  " 

إن هذه الصفة حتمل من التكرمي ما هو أكرب مـن           ! ؟  وهل أرفع من مكان يكون فيه العبد نصريا للرب        
قـال  ؟ هللامن أنصاري إىل ا: كما قال عيسى بن مرمي للحواريني" ،  كونوا أنصار اهللا   . . اجلنة والنعيم 

وعيسى جاء ليبشـر بـالنيب      . فانتدبوا هلذا األمر ونالوا هذا التكرمي      . .  " حنن أنصار اهللا  : احلواريون
كما انتـدب احلواريـون     ،  فما أجدر أتباع حممد أن ينتدبوا هلذا األمر الدائم         . . اجلديد والدين األخري  

 . يف هذا السياقوهذه هي اللمسة الواضحة يف عرض هذا احلوار ! لألمر املوقوت
 ؟  وماذا كانت العاقبة

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصـبحوا       ،  فآمنت طائفة من بين إسرائيل وكفرت طائفة       " 
إما أن الذين آمنوا برسالة عيسـى       : وتأويل هذا النص ميكن أن ينصرف إىل أحد معنيني         . .  " ظاهرين

وقد أيدهم اهللا علـى     ،  خلت يف عقيدته االحنرافات   عليه السالم هم املسيحيون إطالقا من استقام ومن د        
وإما أن الذين آمنوا هم الـذين أصـروا علـى           . اليهود الذين مل يؤمنوا به أصال كما حدث يف التاريخ         
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ومعىن أـم أصـبحوا   . التوحيد يف وجه املؤهلني لعيسى واملثلثني وسائر النحل اليت احنرفت عن التوحيد   
؛ أو أن التوحيد الذي هم عليه هو الذي أظهره اهللا ذا الـدين األخـري              . ظاهرين أي باحلجة والربهان   

وهذا املعىن األخري هو األقرب واألرجـح يف        . وجعل له اجلولة األخرية يف األرض كما وقع يف التاريخ         
 . هذا السياق

اض مهة  وهي استنه ،   والعربة املستفادة من هذه اإلشارة ومن هذا النداء هي العربة اليت أشرنا إليها            
املختارين هلـذه   . ورثة العقيدة والرسالة اإلهلية   ،  األمناء على منهج اهللا يف األرض     ،  املؤمنني بالدين األخري  

مـن  : كما قال عيسى بن مرمي للحـواريني       " استنهاض مهتهم لنصرة اهللا ونصرة دينه     . املهمة الكربى 
 . ر يف النهاية ألنصار اهللا املؤمننيوالنص . .  " حنن أنصار اهللا: قال احلواريون؟ أنصاري إىل اهللا

وهي ذات لون وذات طعم يناسبان      ؛  واللمسة األخرية يف السياق   ،   إا اجلولة األخرية يف السورة    
  . . مع ما فيها من جتدد يف اللون وتنوع يف املذاق، جو السورة وسياقها
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 ع من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، والرباءة 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       طواغيت كل الطواغيت   دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد ال      |
 .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     |
 ...  ا الدين ، ولبسوا على املسلمنيأفسدو 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،         |
 _ اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن قُلْ  +

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

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