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 +                ِحيمر غَفُور اللَّهو اِجكوأَز اتضرِغي متبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت ِلم ِبيا النها أَي1ي   قَـد 

    مِحلَّةَ أَيت لَكُم اللَّه ضفَر       ِكيمالْح ِليمالْع وهو لَاكُموم اللَّهو اِجِه       2اِنكُموِض أَزعِإلَى ب ِبيالن رِإذْ أَسو 
ـ                   أَنب نم ا ِبِه قَالَتأَهبا نٍض فَلَمعن بع ضرأَعو هضعب فرِه علَيع اللَّه هرأَظْهِبِه و أَتبا نِديثًا فَلَمح أَك

      ِبريالْخ ِليمالْع أَِنيبذَا قَالَ ن3ه               ـوه ِه فَِإنَّ اللَّهلَيا عرظَاهِإن تا وكُمقُلُوب تغص ا ِإلَى اللَِّه فَقَدوبتِإن ت 
         ظَِهري ذَِلك دعلَاِئكَةُ بالْمو ِمِننيؤالْم اِلحصِريلُ وِجبو لَاهو4م  هبى رسا       عاجوأَز ِدلَهبأَن ي ِإن طَلَّقَكُن 

  5خيرا منكُن مسِلماٍت مؤِمناٍت قَاِنتاٍت تاِئباٍت عاِبداٍت ساِئحاٍت ثَيباٍت وأَبكَارا 
          الِْحجو اسا النهقُودا وارن ِليكُمأَهو كُموا قُوا أَنفُسنآم ا الَِّذينها أَيلَاِئكَةٌ ِغلَـاظٌ     يا مهلَيةُ عار

 يا أَيها الَِّذين كَفَروا لَا تعتِذروا الْيـوم ِإنمـا           6ِشداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ          
 ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا عسى ربكُـم أَن يكَفِّـر            يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا     7تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ     

                هعوا منآم الَِّذينو ِبيالن ِزي اللَّهخلَا ي موي ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلَكُمديو ئَاِتكُميس نكُمع
ِبأَيو ِديِهمأَي نيى بعسي مهورن ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنبقُولُونَ ري اِنِهم8م  

            ِصريالْم ِبئْسو منهج ماهأْومو ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج ِبيا النها أَي9ي  بـرض 
لًا لِّلَِّذين كَفَروا ِامرأَةَ نوٍح وِامرأَةَ لُوٍط كَانتا تحت عبديِن ِمن ِعباِدنا صاِلحيِن فَخانتاهما فَلَم               اللَّه مثَ 

           اِخِلنيالد عم ارلَا النخِقيلَ ادئًا وياللَِّه ش ا ِمنمهنا عِنيغثَلًا لِّ    10يم اللَّه برضأَةَ      وـرـوا ِامنآم لَِّذين
ِفرعونَ ِإذْ قَالَت رب ابِن ِلي ِعندك بيتا ِفي الْجنِة ونجِني ِمن ِفرعونَ وعمِلِه ونجِنـي ِمـن الْقَـوِم                    

  ا ِفيِه مِ         11الظَّاِلِمنينفَخا فَنهجفَر تنصانَ الَِّتي أَحرِعم تناب ميرمـاِت       وِبكَِلم قَتـدصا ووِحنن ر
 الْقَاِنِتني ِمن تكَانِبِه وكُتا وهب12ر_  

|     |     | 
وأن جيعل منهجه هو املنهاج البـاقي   ؛   عندما جرى قدر اهللا أن جيعل اإلسالم هو الرسالة األخرية         

وأن يكون هذا الدين هو الذي      ؛  العاموأن جتري حياة املؤمنني به وفق الناموس الكوين         ؛  إىل آخر اخلليقة  
  . . يقود حياة البشرية ويهيمن على نشاطها يف كل ميدان
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يليب ،  شامال كامال متكامال  ،   عندما جرى قدر اهللا ذا كله جعل اهللا هذا املنهج يف هذه الصورة            
 األفق الالئق   يف الوقت الذي يرفع هذه الطاقات وهذه االستعدادات إىل        ،  كل طاقات البشر واستعدادام   

 . ونفخ فيه من روحه، وبالكائن الذي كرمه اهللا على كثري من عباده، خبليفة اهللا يف األرض
. يف آن واحد  ،  ورفعة وتطهرا ،  منوا وتكاثرا :  وجعل طبيعة هذا الدين االنطالق باحلياة إىل األمام       

 االستعدادات ويف الوقت ذاته     بل نشط الطاقات وأيقظ   . ومل يكبت استعدادا نافعا   ،  فلم يعطل طاقة بانية   
الذي يهيـئ األرواح  ، حافظ على توازن حركة االندفاع إىل األمام مع حركة االرتفاع إىل األفق الكرمي   

 . ويعد املخلوق الفاين يف األرض للحياة الباقية يف دار اخللود، يف الدنيا ملستوى نعيم اآلخرة
إنسانا  ع   ة هكذا جرى كذلك باختيار رسوهلا      وعندما جرى قدر اهللا أن جيعل طبيعة هذه العقيد        

ويكون هو بذاته وحبياته الترمجـة      ،  وتتجسم فيه بكل حقيقتها   ،  تتمثل فيه هذه العقيدة بكل خصائصها     
ضـليع التكـوين    . إنسانا قد اكتملت طاقاته اإلنسـانية كلـها       . الصحيحة الكاملة لطبيعتها واجتاهها   

. يتذوق احملسوسات تذوقا كامال سليما    ،  يقظ احلس ،  احلواسصحيح  ؛  سليم البناء ،  قوي البنية ،  اجلسدي
متفـتح للتلقـي   ، يتـذوق اجلمـال  ، سليم احلساسية، حي الطبع، وهو يف ذات الوقت ضخم العاطفة   

ميلك نفسـه وال  ، قوي اإلرادة، فسيح األفق، واسع الفكر، وهو يف الوقت ذاته كبري العقل . واإلستجابة
والـذي تطيـق روحـه    ، الذي تشرق روحه بالنور الكلي    . . النيب. .  مث هو بعد ذلك كله     . . متلكه

والذي تتصل حقيقته حبقيقـة كـل       ،  والذي يرى نور ربه   ،  والذي ينادى من السماء   ،  اإلسراء واملعراج 
ويرجتـف  ،  وحين له اجلذع  ،  فيسلم عليه احلصى واحلجر   ،  شيء يف الوجود من وراء األشكال والظواهر      

فإذا هو التوازن املقابل لتـوازن      . مث تتوازن يف شخصيته هذه الطاقات كلها      . .  . . !  اجلبل - به أحد 
  . . العقيدة اليت اختري هلا

تقرأ فيـه صـور هـذه       ،   مث جيعل اهللا حياته اخلاصة والعامة كتابا مفتوحا ألمته وللبشرية كلها          
بـل يعـرض    . وال سترا مطويا   ،ومن مث ال جيعل فيها سرا خمبوءا      . وترى فيه تطبيقاا الواقعية   ،  العقيدة

حـىت  . ويكشف منها ما يطوى عادة عن الناس يف حياة اإلنسان العادي          ،  جوانب كثرية منها يف القرآن    
بل إن اإلنسان ليكاد يلمح القصد يف كشـف هـذه           . مواضع الضعف البشري الذي ال حيلة فيه لبشر       

 ! للناس ع املواضع يف حياة الرسول
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أو  ع   فعالم خيتبئ جانب من حياتـه     . فهو هلذه الدعوة كله   . اص إنه ليس له يف نفسه شيء خ      
ليعرضها للناس   ع   وقد جاء ؛  إن حياته هي املشهد املنظور القريب املمكن التطبيق من هذه العقيدة          ؟  خيبأ

 . وهلذا جاء. وهلذا خلق. كما يعرضها بلسانه وتوجيهه، ويف حياته، يف شخصه
أدق تفصـيالت هـذه      - جزاهم اهللا خريا   -  بعدهم ونقلوا للناس  ع    ولقد حفظ عنه أصحابه   

وكان هذا طرفا    . . مل تسجل ومل تنقل   ،  فلم تبق صغرية وال كبرية حىت يف حياته اليومية العادية         . احلياة
فكان . أو تسجيل دقائق هذه العقيدة مطبقة يف حياة الرسول        ،  من قدر اهللا يف تسجيل حياة هذا الرسول       

 . رآن الكرمي من هذه احلياة السجل الباقي للبشرية إىل اية احلياةهذا إىل جانب ما سجله الق
|     |     | 

وصورة من االنفعاالت    ع    وهذه السورة تعرض يف صدرها صفحة من احلياة البيتية لرسول اهللا          
وانعكاس هذه االنفعاالت واالستجابات    ! وبينهن وبينه ،  واالستجابات اإلنسانية بني بعض نسائه وبعض     

مث يف التوجيهات العامة لألمة على ضوء ما وقـع يف            . . ويف حياة اجلماعة املسلمة كذلك     ع   حياتهيف  
 . بيوت رسول اهللا وبني أزواجه

ولكـن بـالرجوع إىل     .  والوقت الذي وقعت فيه األحداث اليت تشري إليها السورة ليس حمددا          
 . زينب بنت جحش قطعامن  ع الروايات اليت جاءت عنه يتأكد أنه بعد زواج رسول اهللا

وعن حياته البيتية يعني علـى تصـور        ،   ولعله حيسن أن نذكر هنا ملخصا عن قصة أزواج النيب         
ونعتمد يف هذا امللخص على ما أثبته اإلمـام         . احلوادث والنصوص اليت جاءت بصددها يف هذه السورة       

 :  بعض التعليقات السريعةوعلى السرية البن هشام مع "  . . جوامع السرية:  " ابن حزم يف كتابه
وهو ابن مخس وعشرين سنة وقيل       ع   تزوجها رسول اهللا  . خدجية بنت خويلد   ع    أول أزواجه 

ومل ،  قبل اهلجرة بثالث سنوات    ل وماتت،  أربعون أو فوق األربعني    ل وسنها،  ثالث وعشرون 
 . وقد جتاوزت سنه اخلمسني. يتزوج غريها حىت ماتت

ومل يـرو أـا ذات مجـال وال          ل ه السالم سودة بنت زمعة     فلما ماتت خدجية تزوج علي    
كان زوجها من السابقني إىل اإلسالم مـن        . إمنا كانت أرملة للسكران بن عمرو بن عبد مشس        . شباب

 .  ع  - تزوجها رسول اهللا، فلما تويف عنها. مهاجري احلبشة
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لم يـدخل   وكانت صغرية ف   - وأرضاه ت   - بنت الصديق أيب بكر    ل  مث تزوج عائشة  
وقيل كانت سنها تسع سـنوات      ،  وكانت أحب نسائه إليه   . ومل يتزوج بكرا غريها   . ا إال بعد اهلجرة   

 .  ع وتويف عنها رسول اهللا. وبقيت معه تسع سنوات ومخسة أشهر
بعـدما  . تزوجها ثيبا . بعد اهلجرة بسنتني وأشهر    - وعنها ت   -  مث تزوج حفصة بنت عمر    

 ! فوعده النيب خريا منهما وتزوجها.  وعلى عثمان فلم يستجيباعرضها أبوها على أيب بكر
وكان زوجها األول عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب قد قتل يـوم       .  مث تزوج زينب بنت خزمية    

وقيل كان زوجها قبل النيب هو عبد اهللا بن جحش األسـدي            .  ع   وتوفيت زينب هذه يف حياته    . بدر
 . األقربولعل هذا هو . املستشهد يوم أحد

وظل جرحه يعاوده حىت    ،  الذي جرح يف أحد   ،  وكانت قبله زوجا أليب سلمة    .  وتزوج أم سلمة  
 . وضم إليه عياهلا من أيب سلمة. أرملته ع فتزوج رسول اهللا. مات به

بعد أن زوجها ملواله ومتبناه زيد بن حارثة فلم تسـتقم حيامـا             . وتزوج زينب بنت جحش   
وهـي  . وكانت مجيلة وضيئة  ،  يف سورة األحزاب يف اجلزء الثاين والعشرين      وقد عرضنا قصتها    . فطلقها

 ! ولوضاءا، وهي بنت عمته ع لنسبها من رسول اهللا، حتس أا تساميها ل اليت كانت عائشة
 مث تزوج جويرية بنت احلارث سيد بين املصطلق بعد غزوة بين املصـطلق يف أواسـط السـنة                  

عن عروة بن الزبري عن عائشـة       ،  وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري     : اققال ابن إسح  . السادسة اهلجرية 
سبايا بين املصطلق وقعت جويرية بنـت احلـارث يف           ع   ملا قسم رسول اهللا   :  " قالت. رضي اهللا عنها  

وكانت امرأة حلـوة مليحـة      ،  أسهم الثابت ابن قيس بن الشماس أو البن عم له فكاتبته على نفسها            
فواهللا ما  : قالت عائشة . تستعينه يف كتابتها   ع   فأتت رسول اهللا  ،  ال أخذت بنفسه  مالحة ال يراها أحد إ    

فـدخلت عليـه   ، ما رأيـت  ع وعرفت أنه سريى منها  ! هو إال أن رأيتها على باب حجريت فكرهتها       
وقد أصابين من الـبالء مـا مل      . أنا جويرية بنت احلارث بن أيب صرار سيد قومه        . يا رسول اهللا  : فقالت

، فكاتبته علـى نفسـي     - أو البن عم له    -  فوقعت يف السهم لثابت بن قيس بن الشماس        خيف عليك 
:  " قال؟  وما هو يا رسول اهللا    : قالت؟  فهل لك يف خري من ذلك     :  " قال. فجئت أستعينك على كتابيت   

  "  . . قد فعلت:  " قال. نعم يا رسول اهللا: قالت" ؟  أقضي عنك كتابتك وأتزوجك
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فارتـد  ، وكانت مهاجرة مسلمة يف بالد احلبشة . بة بنت أيب سفيان بعد احلديبية      مث تزوج أم حبي   
. وأمهرها عنـه جناشـي احلبشـة       ع   فخطبها النيب . زوجها عبد اهللا بن جحش إىل النصرانية وتركها       

 . وجاءت من هناك إىل املدينة
وكانت زوجة  .  وتزوج إثر فتح خيرب بعد احلديبية صفية بنت حيي بن أخطب زعيم بين النضري             

أنه أيت  : منها ع   ويذكر ابن إسحاق يف قصة زواجه     . لكنانة ابن أيب احلقيق وهو من زعماء اليهود أيضا        
على قتلى من قتلى اليهود فلما رأم اليت مع صـفية         ا فمر ما بالل  ،  ا وبأخرى معها من السيب    

وأمـر   " هذه الشيطانة اعزبوا عين   :  "  ع   فقال. صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها      
فقـال  . قد اصطفاها لنفسه ع وألقى عليها رداءه فعرف املسلمون أن رسول اهللا      ،  بصفية فحيزت خلفه  

؟ أنزعت منك الرمحة يا بالل    :  " حني رأى بتلك اليهودية ما رأى      - فيما بلغين  - لبالل ع   رسول اهللا 
 " . ؟  حني متر بامرأتني على قتلى رجاهلما

وكانت . وهي خالة خالد بن الوليد وعبد اهللا بن عباس        .  بنت احلارث بن حزن     مث تزوج ميمونة  
 ع  وهي آخر من تزوج   . وقيل حويطب بن عبد العزى    . عند أيب رهم بن عبد العزى      ع   قبل رسول اهللا  

 . 
وهن فيمن عدا زينـب     . قصة وسببا يف زواجه منها     ع    وهكذا ترى أن لكل زوجة من أزواجه      

وكانـت  . مل يكن شواب وال ممن يرغب فيهن الرجال جلمـال         ،  احلارثوجويرية بنت   ،  بنت جحش 
وحىت هاتان اللتان عرف عنهما اجلمال والشباب كان هناك عامل          . هي أحب نسائه إليه    ل عائشة

ولست أحاول أن أنفي عنصر اجلاذبية الـذي حلظتـه           - إىل جانب جاذبيتهن   - نفسي وإنساين آخر  
فال حاجة أبدا إىل نفي مثـل هـذه         . اجلمال الذي عرفت به زينب    وال عنصر   ،  عائشة يف جويرية مثال   

إذا حال  . وليست هذه العناصر موضع اام يدفعه األنصار عن نبيهم         ع   العناصر اإلنسانية من حياة النيب    
وهكذا كانت دوافعـه    . وهكذا كان . ولكن إنسانا رفيعا  . فقد اختري ليكون إنسانا   ! ألعدائه أن يتهموه  

 . على اختالف الدوافع واألسباب ع زواجهيف حياته ويف أ
سبحان : قل:  " وكما أمره أن يقول   ،   ولقد عاش يف بيته مع أزواجه بشرا رسوال كما خلقه اهللا          

  "  . . ؟ هل كنت إال بشرا رسوال! ريب
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. كان إذا خال بنسائه ألني النـاس      :  " عنه ل كما قالت عائشة  ،   استمتع بأزواجه وأمتعهن  
ومن فيض  ،  ولكنه إمنا كان يستمتع ن وميتعهن من ذات نفسه         "  . . )1(اكا بساما   وأكرم الناس ضح  

فأما حيان املادية فكانت يف غالبها كفافا حـىت بعـد أن            . ومن كرمي معاملته  ،  ومن حسن أدبه  ،  قلبه
وقد سبق يف سورة األحزاب قصة طلبهن الوسـعة         . فتحت له الفتوح وتبحبح املسلمون بالغنائم والفيء      

أو املتـاع   ،  انتهت بتخيريهن بني اهللا ورسوله والدار اآلخرة      ،  وما أعقب هذا الطلب من أزمة     ،  يف النفقة 
 . )2(فاخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة  ع والتسريح من عصمته

واهلواتف ،  مل تكن لتقضي على املشاعر البشرية      ع    ولكن احلياة يف جو النبوة يف بيت رسول اهللا        
ما البد أن يشـجر يف      ،  فقد كان يبدر أو يشجر بينهن      - رضي اهللا عنهن   - س أزواجه البشرية يف نفو  

أا كرهت جويرية    ل وقد سلف يف رواية ابن إسحاق عن عائشة       . قلوب النساء يف مثل هذه احلال     
وكـذلك روت  ! وصح ما توقعته فعال. هلا إذا رآها ع مبجرد رؤيتها ملا توقعته من استمالح رسول اهللا       

: قال الراوي  " . حسبك من صفية كذا وكذا    :  ع   قلت للنيب .  " قالت. ها حادثا هلا مع صفية    هي نفس 
كـذلك روت عـن      "  . . )3(لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته         :  "  ع   فقال! تعين قصرية 

، خـرة فاختارت هي اهللا ورسوله والدار اآل     ،  حني نزلت آية التخيري اليت يف األحزاب       ع   نفسها أن النيب  
إن اهللا تعاىل مل    :  "  ع   فقال -!  وظاهر ملاذا طلبت هذا    -!  طلبت إليه أال خيرب زوجاته عن اختيارها      

  " . )4( . . ال تسألين امرأة منهن عما اخترت إال أخربا. ولكن بعثين معلما ميسرا، يبعثين معنفا
لتربيتـها اإلسـالمية    بدافع من صـدقها و     - عن نفسها  ل  وهذه الوقائع اليت روا عائشة    

كمـا  . ليست إال أمثلة لغريها تصور هذا اجلو اإلنساين الذي البد منه يف مثل هذه احليـاة                - الناصعة
 . يؤدي رسالته بالتربية والتعلية يف بيته كما يؤديها يف أمته سواء ع تصور كيف كان الرسول

|     |     | 

                                                 
 .  رواه السيوطي يف اجلامع الصغري عن أيب سعيد وابن عساكر عن عائشة)1(
 .  اجلزء الثاين والعشرون2855 – 2853 ص )2(
  أخرجه أبو داود)3(
 .  أخرجه مسلم)4(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

8

 واحد من تلك األمثلة اليت كانت تقـع يف   وهذا احلادث الذي نزل بشأنه صدر هذه السورة هو       
وقد وردت بشأنه روايات متعددة وخمتلفة سـنعرض هلـا عنـد            . ويف حياة أزواجه   ع   حياة الرسول 

 . استعراض النصوص القرآنية يف السورة
وخباصة دعوة الزوجتني املتـآمرتني فيـه إىل        .  ومبناسبة هذا احلادث وما ورد فيه من توجيهات       

ووقاية أنفسهم  ،   السورة دعوة إىل التوبة وإىل قيام أصحاب البيوت على بيوم بالتربية           أعقبه يف . التوبة
واختتمت السورة باحلديث عن امرأة نـوح       . كما ورد مشهد للكافرين يف هذه النار      . وأهليهم من النار  

عـن  وكذلك  ،  وعن امرأة فرعون كمثل لإلميان يف بيت كافر       . وامرأة لوط كمثل للكفر يف بيت مؤمن      
مرمي ابنة عمران اليت تطهرت فتلقت النفخة من روح اهللا وصدقت بكلمات را وكتبه وكانـت مـن                  

  . . القانتني
قد فـرض   . واهللا غفور رحيم  ،  تبتغي مرضاة أزواجك  ،  يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك         " 

 .  " اهللا لكم حتلة أميانكم واهللا موالكم وهو العليم احلكيم
 النيب إىل بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره اهللا عليه عرف بعضه وأعرض               وإذا أسر  " 
 .  " نبأين العليم اخلبري: قال؟ من أنبأك هذا: فلما نبأها به قالت، عن بعض
وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله وجربيل وصـاحل          ،  إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما       " 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا مـنكن مسـلمات            . ك ظهري واملالئكة بعد ذل  ،  املؤمنني
  . .  " مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا

:  وردت يف سبب نزول هذه اآليات روايات متعددة منها ما رواه البخاري عند هذه اآلية قـال                
عن ،  عن عبيد بن عمري   ،  عن عطاء ،  عن ابن جريج  ،  أخربنا هشام بن يوسف   ،  حدثنا إبراهيم ابن موسى   

، يشرب عسال عند زينب بنت جحـش       - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم      - كان النيب : قالت،  عائشة
إين أجد منـك    . )1(أكلت مغافري   : فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له        . وميكث عندها 

. وقد حلفت . نت جحش فلن أعود له    ولكين كنت أشرب عسال عند زينب ب      . ال:  " قال. ريح مغافري 
؟  مل حترم ما أحل اهللا لـك       " : فهذا هو ما حرمه على نفسه وهو حالل له         "  . . ال ختربي بذلك أحدا   

 " . 

                                                 
 . صمغ حلو الطعم كريه الرائحة:  املغافري)1(
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. هذا احلديث وأمرها بستره قالت لزميلتها املتـآمرة معهـا          ع    ويبدو أن اليت حدثها رسول اهللا     
 هذا وذكر هلا بعض ما دار بينها وبـني زميلتـها دون             فعاد عليها يف  . على األمر  ع   فأطلع اهللا رسوله  
. فقد ملس املوضوع ملسا خمتصرا لتعرف أنـه يعـرف وكفـى           . متشيا مع أدبه الكرمي   . استقصاء جلميعه 

ولكنه ! ولعله دار يف خلدها أن األخرى هي اليت نبأته         "  . . ؟  من أنبأك هذا  :  " فدهشت هي وسألته  
 ع  ومضمون هذا أن الرسـول    . فاخلرب من املصدر الذي يعلمه كله      . .  " نبأين العليم اخلبري  :  " أجاا

 ! ال الطرف الذي حدثها به وحده، يعلم كل ما دار
أن  ع    وقد كان من جراء هذا احلادث وما كشف عنه من تآمر ومكايدات يف بيت الرسـول               

مث نزلـت هـذه    - ونعلى ما تسامع املسلم - وهم بتطليقهن، فآىل من نسائه ال يقرن شهرا     . غضب
 . فعاد إىل نسائه بعد تفصيل سنذكره بعد عرض رواية أخرى للحادث ع وقد هدأ غضبه. اآليات

، كان له أمة يطؤها    ع   أن رسول اهللا  ،   وهذه الرواية األخرى أخرجها النسائي من حديث أنس       
؛ رم ما أحل اهللا لـك   يا أيها النيب مل حت    :  " فأنزل اهللا عز وجل   . فلم تزل به عائشة وحفصة حىت حرمها      

  . . .  " تبتغي مرضات أزواجك
. وطئ مارية أم ولده إبراهيم يف بيت حفصـة         ع    ويف رواية البن جرير والبن أسحاق أن النيب       

. وكلفها كتمـان األمـر    . بتحرمي مارية وحلف ذا    ع   فوعدها رسول اهللا  . فغضبت وعدا إهانة هلا   
 . ذي جاء ذكره يف السورةفهذا هو احلديث ال . . فأخربت به عائشة

ورمبا كانت هذه الثانية أقرب إىل جو النصـوص         .  وكال الروايتني ميكن أن يكون هو الذي وقع       
نظرا لدقة املوضوع وشدة     ع   وإىل ما أعقب احلادث من غضب كاد يؤدي إىل طالق زوجات الرسول           

وميكن أن حتدث اآلثار    ،   الوقوع وهي يف الوقت ذاته ممكنة    . ولكن الرواية األوىل أقوى إسنادا    . حساسيته
مما ميكن أن تعد فيـه احلادثـة ـذا    ،  إذا نظرنا إىل املستوى الذي يسود بيوت النيب       . اليت ترتبت عليها  

 . واهللا أعلم أي ذلك كان . . الوصف شيئا كبريا
فيصوره احلديث الذي رواه اإلمـام      ،  من أزواجه  ع   حادث إيالء النيب   -  أما وقع هذا احلادث   

 . . وهو يرسم كذلك جانبا من صورة اتمع اإلسالمي يومذاك         ب د يف مسنده عن ابن عباس     أمح
عن ابن عباس   ،  عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ثور        ،  عن الزهري ،  أخربنا معمر ،  حدثنا عبد الرزاق  : قال
:  " ل اهللا تعاىل  اللتني قا  ع   مل أزل حريصا على أن أسأل عمر عن املرأتني من أزواج رسول اهللا            :  " قال

فلما كان ببعض الطريق عـدل      ،  حىت حج عمر وحججت معه     " إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما      
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يا أمري املؤمنني من املرأتان     : فقلت،  مث أتاين فسكبت على يديه فتوضأ     ،  فتربز،  عمر وعدلت معه باإلداوة   
واعجبا لك يا   : فقال عمر ؟  قد صغت قلوبكما  إن تتوبا إىل اهللا ف    : اللتان قال اهللا تعاىل    ع   من أزواج النيب  

مث أخـذ  : قال. هي عائشة وحفصة: قال] كره واهللا ما سأله عنه ومل يكتمه  : قال الزهري [ ! ابن عباس 
فلما قدمنا املدينة وجـدنا قومـا تغلبـهم         ،  كنا معشر قريش قوما نغلب النساء     : قال،  يسوق احلديث 

: قـال . وكان مرتيل يف دار أمية بن زيـد بـالعوايل         : الق. فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم    ،  نساؤهم
فواهللا ؟  ما تنكر أن أراجعك   : فقالت. فأنكرت أن تراجعين  ،  فإذا هي تراجعين  ،  فغضبت يوما على امرأيت   

فانطلقت فدخلت على حفصة    : قال! لرياجعنه وجره إحداهن اليوم إىل الليل      ع   إن أزواج رسول اهللا   
! نعـم : قالـت ؟  وجره إحداكن اليوم إىل الليل    : قلت! نعم: قالت؟    ع أتراجعني رسول اهللا  : فقلت
أفتأمن إحداكن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسوله فـإذا          ! قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر      : قلت

وال يغرنـك إن    ،  وال تسأليه شيئا وسليين من مايل ما بدا لك         ع   ال تراجعي رسول اهللا   ؟  هي قد هلكت  
وكـان  : قال - يريد عائشة  - منك ع   وأحب إىل رسول اهللا    -  أمجل أي - كانت جارتك هي أوسم   

فيأتيين خبرب الـوحي    ،  يرتل يوما وأنزل يوما    ع   يل جار من األنصار وكنا نتناوب الرتول إىل رسول اهللا         
فرتل صاحيب يومـا مث أتـى       . وكنا نتحدث أن غسان تنحل اخليل لتغزونا      : قال. وغريه وآتيه مبثل ذلك   

؟ أجاءت غسـان ؟ وما ذاك: فقلت. حدث أمر عظيم : فقال،  فخرجت إليه ،  مث نادى عشاء فضرب بايب    
قد ! قد خابت حفصة وخسرت   : فقلت! نساءه ع   طلق رسول اهللا  ! بل أعظم من ذلك وأطول    . ال: قال

حىت إذا صليت الصبح شددت على ثيايب مث نزلت فدخلت على حفصـة وهـي          . كنت أظن هذا كائنا   
هـو هـذا    . ال أدري : فقالت -؟    صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم      - هللاأطلقكن رسول ا  : فقلت. تبكي

: فدخل الغالم مث خـرج إيل فقـال       . استأذن لعمر : فأتيت غالما أسودا فقلت   . معتزل يف هذه املشربة   
فجلست عنـده   . فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم     ،  فانطلقت حىت أتيت املنرب   ! ذكرتك له فصمت  

ذكرتـك لـه    : فدخل مث خرج إيل فقـال     . استأذن لعمر : أتيت الغالم فقلت  ف،  مث غلبين ما أجد   ،  قليال
فـدخل مث   . استأذن لعمر : فأتيت الغالم فقلت  ،  مث غلبين ما أجد   ،  فخرجت فجلست إىل املنرب   ! فصمت

. ادخـل قـد أذن لـك      : فقال. فوليت مدبرا فإذا الغالم يدعوين    ! ذكرتك له فصمت  : خرج إيل فقال  
أطلقت يا  : فقلت. فإذا هو متكئ على رمل حصري قد أثر يف جنبه          ع   فدخلت فسلمت على رسول اهللا    

ولو رأيتنا يا رسول اهللا وكنـا معشـر         ! اهللا أكرب : فقلت. ال: فرفع رأسه إيل وقال   ؟  رسول اهللا نساءك  
فطفق نساؤنا يـتعلمن مـن      ،  فلما قدمنا املدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم      ،  قريش قوما نغلب النساء   

مـا تنكـر أن     : فقالـت ،  فأنكرت أن تراجعين  ،  فإذا هي تراجعين  ،   على امرأيت يوما   فغضبت،  نسائهم
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قد خاب من فعـل  : فقلت. لرياجعنه وجره إحداهن اليوم إىل الليل  ع   فواهللا إن أزواج النيب   ؟  أراجعك
فتبسـم  ؟  فإذا هي قد هلكت   ؛  أفتأمن إحداكن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسوله       ! ذلك منكن وخسر  

ال يغرنك أن كانت جارتـك هـي        : يا رسول اهللا قد دخلت على حفصة فقلت       : فقلت ع   رسول اهللا 
نعـم  : قـال ! أستأنس يا رسـول اهللا    : فقلت. فتبسم أخرى ! منك ع   أوسم أو أحب إىل رسول اهللا     

ادع : فرفعت رأسي يف البيت فواهللا ما رأيت يف البيت شيئا يرد البصر إال هيبة مقامه فقلـت                ،  فجلست
فاستوى جالسا  . اهللا أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم ال يعبدون اهللا             اهللا يا رسول    

: فقلـت  " . أولئك قوم عجلت هلم طيبام يف احليـاة الـدنيا   ؟  أيف شك أنت يا بن اخلطاب     :  " وقال
 وكان أقسم أال يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حىت عاتبه اهللا             . . استغفر يل يا رسول اهللا    

 . ]وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري ذا النص             [  "  . . عز وجل 
 . 

|     |     | 
 : فلننظر يف السياق القرآين اجلميل.  هذه رواية احلادث يف السري

 :  ع  تبدأ السورة ذا العتاب من اهللا سبحانه لرسوله
قد فـرض   ؟  واهللا غفور رحيم  ،  تبتغي مرضاة أزواجك  ،   لك يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا        " 

  . .  " وهو العليم احلكيم، واهللا موالكم، اهللا لكم حتلة أميانكم
 والرسـول . فما جيوز أن حيرم املؤمن على نفسه ما أحله اهللا له من متاع          .  وهو عتاب مؤثر موح   

فجـاء هـذا   . ان قد قرر حرمان نفسـه إمنا ك؛ مل يكن حرم العسل أو مارية مبعىن التحرمي الشرعي    ع  
 . . العتاب يوحي بأن ما جعله اهللا حالال فال جيوز حرمان النفس منه عمدا وقصـدا إرضـاء ألحـد                  

وأن ،  يوحي بأن هذا احلرمان من شأنه أن يستوجب املؤاخـذة          . .  " واهللا غفور رحيم  :  " والتعقيب
 . وهو إحياء لطيف. تتداركه مغفرة اهللا ورمحته

أي كفارا الـيت  . فقد فرض اهللا حتلتها، قد حلفها ع  اليمني اليت يوحي النص بأن الرسول      فأما  
فهو يعيـنكم علـى      . .  " واهللا موالكم .  " ما دامت يف غري معروف والعدول عنها أوىل       . حيل منها 

وهـو   . .  " للخروج من العنت واملشـقة    ،  ومن مث فرض حتلة األميان    . ضعفكم وعلى ما يشق عليكم    
فال . ويأمركم مبا يناسب طاقتكم وما يصلح لكم      ،  يشرع لكم عن علم وعن حكمة     .  " لعليم احلكيم ا

 . وهو تعقيب يناسب ما قبله من توجيه. وال حتلوا غري ما أحل، حترموا إال ما حرم
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وليس هـو   ،  ألن موضوعه ليس هو املهم    ،   مث يشري إىل احلديث وال يذكر موضوعه وال تفصيله        
 : إمنا العنصر الباقي هو داللته وآثاره.  فيهالعنصر الباقي

  . .  " وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه حديثا " 
الفترة اليت يعيش فيهـا     .  ومن النص نطلع على منوذج من تلك الفترة العجيبة يف تاريخ البشرية           

ونعلم أن اهللا قد أطلع نبيه على مـا دار          . والسماء تتدخل يف أمرهم عالنية وتفصيال     . الناس مع السماء  
حني راجعها فيه اكتفى باإلشارة      ع   وأنه. بني زوجيه بشأن ذلك احلديث الذي أسره إىل بعض أزواجه         

وأنه أنبأها مبصدر علمه وهـو  ؛ وجتمال عن اإلطالة يف التفصيل، ترفعا عن السرد الطويل  . إىل جانب منه  
 : املصدر األصيل

مـن  : فلما نبأها به قالـت . هره اهللا عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضفلما نبأت به وأظ   " 
  . .  " نبأين العليم اخلبري: قال؟ أنبأك هذا

!  واإلشارة إىل العلم واخلربة هنا إشارة مؤثرة يف حالة التآمر واملكايدات احملبوكة وراء األسـتار              
وترد القلوب بصفة عامة إىل هذه احلقيقـة        ،  ترد السائلة إىل هذه احلقيقة اليت رمبا نسيتها أو غفلت عنها          

 . كلما قرأت هذا القرآن
 :  ويتغري السياق من احلكاية عن حادث وقع إىل مواجهة وخطاب للمرأتني كأن األمر حاضر

وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله وجربيل وصـاحل          . إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما       " 
  . .  " رياملؤمنني واملالئكة بعد ذلك ظه

فقد بعدت عنـه  ، ودعوما إىل التوبة لتعود قلوما فتميل إىل اهللا،  وحني نتجاوز صدر اخلطاب 
  . . حني نتجاوز هذه الدعوة إىل التوبة جند محلة ضخمة هائلة وديدا رعيبا خميفا . . مبا كان منها

حىت احتـاج    ع   ول اهللا  ومن هذه احلملة الضخمة اهلائلة ندرك عمق احلادث وأثره يف قلب رس           
 ع  ليطيب خاطر الرسول  ! واملالئكة بعد ذلك ظهري   . األمر إىل إعالن مواالة اهللا وجربيل وصاحل املؤمنني       

 ! وحيس بالطمأنينة والراحة من ذلك األمر اخلطري
ويف حميطه كان من الضخامة والعمق والتأثري إىل احلد          ع    وال بد أن املوقف يف حس رسول اهللا       

ولعلنا ندرك حقيقته من هذا النص ومما جاء يف الروايـة علـى لسـان               . سب مع هذه احلملة   الذي يتنا 
. فيقول ال بل أعظم مـن ذلـك وأطـول        ؟  جاءت غسان : وهو يسأله  ب األنصاري صاحب عمر  
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ولكن . وهجومها إذ ذاك أمر خطري    ،  وغسان هي الدولة العربية املوالية للروم يف الشام على حافة اجلزيرة          
، فقد كانوا يرون أن استقرار هذا القلـب الكـبري         ! خر يف نفوس املسلمني كان أعظم وأطول      األمر اآل 

وأن اضطرابه وقلقه أخطر على اجلماعة املسلمة من هجوم         . وسالم هذا البيت الكرمي أكرب من كل شأن       
وهـو تقـدير    . وهو تقدير يوحي بشىت الدالالت على نظرة أولئك الناس لألمور         ! غسان عمالء الروم  

 . فهو إذن صحيح قومي عميق، يلتقي بتقدير السماء لألمر
وتفصيل صفات النساء اللوايت ميكن أن يبدل اهللا النيب ن من أزواجه           ،   وكذلك دالله اآلية التالية   

 : مع توجيه اخلطاب للجميع يف معرض التهديد. ولو طلقهن
، تائبـات ،  قانتات،  تمؤمنا،  عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن مسلمات          " 

  . .  " ثيبات وأبكارا، سائحات، عابدات
 .  وهي الصفات اليت يدعوهن إليها عن طريق اإلحياء والتلميح

وعنـه ينبثـق    ،  واإلميان الذي يعمر القلب   .  اإلسالم الذي تدل عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين       
والتوبة وهي الندم على ما وقع من معصـية         . والقنوت وهو الطاعة القلبية   . اإلسالم حني يصح ويتكامل   

والسياحة وهـي التأمـل     . والعبادة وهي أداة االتصال باهللا والتعبري عن العبودية له        . واالجتاه إىل الطاعة  
مـن الثيبـات     - مع هذه الصفات   - وهن. والتدبر والتفكر يف إبداع اهللا والسياحة بالقلب يف ملكوته        

 . ضرات كان فيهن الثيب وفيهن البكركما أن نساءه احلا. ومن األبكار
ومـا كـان     ع   وهو ديد هلن ال بد كان له ما يقتضيه من تأثري مكايدان يف قلب رسول اهللا               

 ! ليغضب من قليل
واطمأن هـذا   . وخطاب ربه له وألهل بيته    ،  بعد نزول هذه اآليات    ع    وقد رضيت نفس النيب   
وهو تكرمي هلذا البيـت ورعايـة       . ه بتوجيه اهللا سبحانه   وعاد إليه هدوؤ  ،  البيت الكرمي بعد هذه الزلزلة    

 . تناسب دوره يف إنشاء منهج اهللا يف األرض وتثبيت أركانه
علـى  ، وإقامة دولة ،   وبعد فهذه صورة من احلياة البيتية هلذا الرجل الذي كان ينهض بإنشاء أمة            

،  اإلهلية يف صورا األخـرية     أمة تنهض حبمل أمانة العقيدة    . وعلى غري نسق مسبوق   ،  غري مثال معروف  
 . يف صورة واقعية يتأسى ا الناس، وتنشئ يف األرض جمتمعا ربانيا



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

14

يزاول إنسانيته يف الوقت الذي يزاول فيـه   .  وهي صورة من حياة إنسان كرمي رفيع جليل عظيم        
لـه  حينما جـرى بـأن حيم   ،  ألن القدر جرى بأن يكون بشرا رسوال      ؛  فال تفترق هذه عن تلك    . نبوته

 . الرسالة األخرية للبشر أو منهج احلياة األخري
فال تكبت  . ومن كماهلا أن يظل اإلنسان ا إنسانا      .  إا الرسالة الكاملة حيملها الرسول الكامل     

وترتفع ،  ويف الوقت ذاته ذبه وتربيه    ؛  وال تعطل استعدادا من استعداداته النافعة     ،  طاقة من طاقاته البانية   
 . قيهبه إىل غاية مرا

وكانت سرية نبيهم   . حىت استحالوا نسخا حية منه    ،   وكذلك فعل اإلسالم مبن فقهوه وتكيفوا به      
، وقوة اإلنسان ،  وضعف اإلنسان ،  وحماوالت اإلنسان ،  بكل ما فيها من جتارب اإلنسان     ،  وحياته الواقعية 

 - هله وأقرب الناس إليه   كما يبدو يف سرية أ     - مرتقية ا خطوة خطوة   ،  خمتلطة حبقيقة الدعوة السماوية   
، يراها ويتأثر ا من يريد القدوة امليسرة العملية الواقعية        ،  كانت هي النموذج العملي للمحاولة الناجحة     

 ! اليت ال تعيش يف هاالت وال يف خياالت
ويف .  وحتققت حكمة القدر يف ترتيل الرسالة األخرية للبشر بصورا الكاملة الشاملة املتكاملـة            

ويف جعل حياة هذا الرسول كتابا مفتوحـا        . الرسول الذي يطيق تلقيها وترمجتها يف صورة حية       اختيار  
  . . . وتراجعه األجيال بعد األجيال. يقرؤه اجلميع

|     |     | 
يهيب القرآن بالذين آمنـوا     ،   ويف ظالل هذا احلادث الذي كان وقعه عميقا يف نفوس املسلمني          

ويرسـم هلـم    . فيقوا أنفسهم وأهليهم من النار    ،   التربية والتوجيه والتذكري   ليؤدوا واجبهم يف بيوم من    
ويف ظالل الدعوة إىل التوبة اليت وردت يف سياق احلـادث           . وحال الكفار عندها  . مشهدا من مشاهدها  

إىل جهـاد الكفـار      ع   مث يدعو النيب  . ويصور هلم اجلنة اليت تنتظر التائبني     ،  يدعو الذين آمنوا إىل التوبة    
 : وهذا هو املقطع الثاين يف السورة . . واملنافقني

وقودها الناس واحلجارة عليهـا مالئكـة       ،  يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا        " 
، يا أيها الذين كفروا ال تعتذروا اليـوم       . ويفعلون ما يؤمرون  ،  غالظ شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم      

ا الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحا عسى ربكـم أن يكفـر              يا أيه . إمنا جتزون ما كنتم تعملون    
، يوم ال خيزي اهللا النيب والذين آمنوا معـه        ،  ويدخلكم جنات جتري من حتتها األار     ،  عنكم سيئاتكم 
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. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير      ،  ربنا أمتم لنا نورنا   : يقولون،  نورهم يسعى بني أيديهم وبأميام    
  . .  " ومأواهم جهنم وبئس املصري، اهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهميا أيها النيب ج

وعليه ،  فالنار هناك وهو متعرض هلا هو وأهله      . إن تبعة املؤمن يف نفسه ويف أهله تبعة ثقيلة رهيبة         
وقودها الناس  :  " فظيعة متسعرة . إا نار . أن حيول دون نفسه وأهله ودون هذه النار اليت تنتظر هناك          

ويف قـذف   ،  يف مهانة احلجارة ويف رخـص احلجـارة       . الناس فيها كاحلجارة سواء    . .  " احلجارةو
وما أشده عذابا هذا الـذي      ! وما أفظعها نارا هذه اليت توقد باحلجارة      . دون اعتبار وال عناية   . احلجارة

ا مالئكة غـالظ    عليه:  " وكل ما ا وما يالبسها فظيع رهيب      ! جيمع إىل شدة اللذع املهانة واحلقارة     
ال يعصون اهللا مـا أمـرهم        . .  " تتناسب طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلون        .  " شداد

ومن خصائصهم كذلك القـدرة     ،  فمن خصائصهم طاعة اهللا فيما يأمرهم      . .  " ويفعلون ما يؤمرون  
وعلـى  . ديدة الغليظـة  وهم بغلظتهم هذه وشدم موكلون ذه النار الش        . . على النهوض مبا يأمرهم   

وعليه أن حيول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة وال          . املؤمن أن يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار         
بل جيبهون  ،  فال يؤبه العتذارهم  ،  فها هم أوالء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف        . ينفع االعتذار 

 : بالتيئيس
  . .  " إمنا جتزون ما كنتم تعملون. يوميا أيها الذين كفروا ال تعتذروا ال " 

وقد عملـتم مـا     . إمنا هو يوم اجلزاء على ما كان من عمل        ،   ال تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار     
 ! جتزون عليه ذه النار

 : ويطمعهم بالرجاء، إنه يبني هلم الطريق؟  فكيف يقي املؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه النار
، عسى ربكم أن يكفـر عـنكم سـيئاتكم        ،  وا توبوا إىل اهللا توبة نصوحا     يا أيها الذين آمن    " 

نورهم يسعى بني   ،  يوم ال خيزي اهللا النيب والذين آمنوا معه       . ويدخلكم جنات جتري من حتتها األار     
  . .  " واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا أمتم لنا نورنا: يقولون، أيديهم وبأميام

 . مث ال تغشه وال ختدعه، توبة تنصح القلب وختلصه . . توبة نصوح  . . هذا هو الطريق
فهي عندئذ  ،  وتنتهي بالعمل الصاحل والطاعة   ،  تبدأ بالندم على ما كان    ،   توبة عن الذنب واملعصية   

فهـذه هـي    . وحتضه على العمل الصاحل بعدها    ؛  تنصح القلب فتخلصه من رواسب املعاصي وعكارها      
 . ليت تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فال يعود إىل الذنوبالتوبة ا. التوبة النصوح
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يف . وأن يدخلهم اجلنـات   .  فإذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن يف أن يكفر اهللا ا السيئات            
وال خيزي اهللا النيب والذين آمنوا      . اليوم الذي خيزي فيه الكفار كما هم يف املشهد الذي سبق يف السياق            

 . معه
فيجعلهم معه صفا يتلقـى      ع   أن يضم اهللا املؤمنني إىل النيب     ،  وتكرمي عظيم ،   مطمع  وإنه إلغراء 

نورا يعرفون به يف ذلك اليوم      .  " يسعى بني أيديهم وبأميام    " مث جيعل هلم نورا   . الكرامة يف يوم اخلزي   
هم وبأميام إىل   ونورا يسعى بني أيدي   . ونورا يهتدون به يف الزحام املريج     . اهلائل املائج العصيب الرهيب   

 ! اجلنة يف اية املطاف
ربنا أمتـم لنـا     : يقولون:  "  وهم يف رهبة املوقف وشدته يلهمون الدعاء الصاحل بني يدي اهللا          

وإهلامهم هذا الدعاء يف هذا املوقف الـذي يلجـم          . .  " إنك على كل شيء قدير    ،  واغفر لنا ،  نورنا
فما يلهم اهللا املؤمنني هذا الدعاء إال وقد جرى قـدره           . هو عالمة االستجابة  ،  األلسنة ويسقط القلوب  

 . فالدعاء هنا نعمة مين ا اهللا عليهم تضاف إىل منة اهللا بالتكرمي وبالنور. بأنه سيستجيب
 ؟  فأين هذا من النار اليت وقودها الناس واحلجارة

، أهلـه مـن النـار   كالمها يصور تبعة املؤمن يف وقاية نفسه و     ،  كذلك العقاب ،   إن هذا الثواب  
 . وإنالتهم هذا النعيم يف جنات جتري من حتتها األار

ندرك اإلحياء املقصود هنا من وراء هـذه         ع    ويف ظالل ذلك احلادث الذي كان يف بيوت النيب        
 . النصوص

 . كما هو مكلف هداية نفسه وإصالح قلبه، وإصالح بيته،  إن املؤمن مكلف هداية أهله
، ومن مث يقرر تبعة املـؤمن يف أسـرته    - كما أسلفنا يف سورة الطالق     - ة إن اإلسالم دين أسر   

وهو اخللية اليت يتألف منـها ومـن اخلاليـا          ،  والبيت املسلم هو نواة اجلماعة املسلمة     . وواجبه يف بيته  
  . . اتمع اإلسالمي . . األخرى ذلك اجلسم احلي

د أن تكون القلعة متماسكة مـن داخلـها         وال ب .  إن البيت الواحد قلعة من قالع هذه العقيدة       
وإال تكن كذلك سهل اقتحام املعسكر من       . كل فرد فيها يقف على ثغرة ال ينفذ إليها        ،  حصينة يف ذاا  

 ! وال يستعصي على مهاجم، فال يصعب على طارق، داخل قالعه
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 القلعة مـن    واجبه أن يؤمن هذه   .  وواجب املؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إىل بيته وأهله          
 . واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيدا. داخلها

البد مـن أب وأم ليقومـا       . فاألب املسلم وحده ال يكفي لتأمني القلعة      .  والبد من األم املسلمة   
 البـد . فعبثا حياول الرجل أن ينشئ اتمع اإلسالمي مبجموعة من الرجال         . كذلك على األبناء والبنات   

 . وهو بذور املستقبل ومثاره، من النساء يف هذا اتمع فهن احلارسات على النشء
، ويقيمها على املنهج اإلسالمي   ،  وكان ينظم البيوت  ؛   ومن مث كان القرآن يترتل للرجال وللنساء      

يا أيها الذين آمنـوا قـوا أنفسـكم         :  " وكان حيمل املؤمنني تبعة أهليهم كما حيملهم تبعة أنفسهم        
  . .  " هليكم ناراوأ

إن أول اجلهد ينبغي أن يوجـه       .  هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إىل اإلسالم وأن يدركوه جيدا          
وجيب االهتمام البالغ بتكوين املسلمة     . وإىل األهل بعامة  ؛  مث إىل األوالد  . إىل األم . إىل الزوجة . إىل البيت 

وإال . لم أن يبحث له أوال عـن الزوجـة املسـلمة          وينبغي ملن يريد بناء بيت مس     . لتنشئ البيت املسلم  
 ! وسيظل البنيان متخاذال كثري الثغرات. فسيتأخر طويال بناء اجلماعة اإلسالمية

 كان قد أنشئ جمتمع مسلم     . .  ويف اجلماعة املسلمة األوىل كان األمر أيسر مما هو يف أيامنا هذه           
ويهيمن عليه بتشريعه   ،  تصوره النظيف للحياة البشرية   يهيمن عليه ب  . يهيمن عليه اإلسالم   - يف املدينة  -

وإىل حكم اهللا   . إىل اهللا ورسوله  ،  مرجع الرجال والنساء مجيعا   ،  وكان املرجع فيه  . املنبثق من هذا التصور   
وحبكم وجود هذا اتمع وسـيطرة تصـوره         . . فإذا نزل احلكم فهو القضاء األخري     . وحكم رسوله 

وكان األمر  . األمر سهال بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسها كما يريد اإلسالم         وتقاليده على احلياة كان     
  . . سهال بالنسبة لألزواج كي ينصحوا نساءهم ويربوا أبناءهم على منهج اإلسالم

وجاهليـة  . وجاهلية تشـريع  . جاهلية جمتمع . حنن نعيش يف جاهلية   .  حنن اآلن يف موقف متغري    
 ! ! وجاهلية ثقافة كذلك. وجاهلية آداب. ة نظموجاهلي. وجاهلية تقاليد. أخالق

، وتشعر بثقل وطأته الساحقة حني م أن تليب اإلسـالم         ،   واملرأة تتعامل مع هذا اتمع اجلاهلي     
  . . زوجها أو أخوها أو أبوها. أو هداها إليه رجلها، سواء اهتدت إليه بنفسها

وطـابع  ،  وحكم واحد ،   إىل تصور واحد   يتحاكمون. كلهم.  هناك كان الرجل واملرأة واتمع    
واملرأة تنوء حتت ثقل اتمع     . فأما هنا فالرجل يتحاكم إىل تصور جمرد ال وجود له يف دنيا الواقع            . واحد
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وما من شك أن ضغط اتمع وتقاليده على حس املرأة          ! الذي يعادي ذلك التصور عداء اجلاهلية اجلامح      
 ! أضعاف ضغطه على حس الرجل

مث عليه أن يقي أهلـه وهـم        ! إن عليه أن يقي نفسه النار     . يتضاعف واجب الرجل املؤمن    وهنا  
 ! حتت هذا الضغط الساحق واجلذب العنيف

 فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب ليبذل له من اجلهد املباشر أضعاف ما كان يبذله أخوه يف                  
، ئ بيتا أن يبحث أوال عن حارسة للقلعـة        ويتعني حينئذ على من يريد أن ينش      . اجلماعة املسلمة األوىل  

سيضـحي  : وسيضحي يف هـذا بأشـياء      . . من اإلسالم  . . تستمد تصورها من مصدر تصوره هو     
سيضحي باملظهر الرباق للجيف الطافية على وجه       ! سيضحي خبضراء الدمن  . بااللتماع الكاذب يف املرأة   

ويتعني على  ! وعلى إنشاء قلعة مسلمة   ،  ت مسلم اليت تعينه على بناء بي    ،  ليبحث عن ذات الدين   . اتمع
اآلباء املؤمنني الذين يريدون البعث اإلسالمي أن يعلموا أن اخلاليا احلية هلذا البعث وديعة يف أيديهم وأن                 

وأن يستجيبوا هللا وهـو     . عليهم أن يتوجهوا إليهن وإليهم بالدعوة والتربية واإلعداد قبل أي أحد آخر           
 ؛  " الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارايا أيها :  " يدعوهم

إىل طبيعة اإلسالم اليت تقتضي قيام اجلماعة املسلمة اليت يهـيمن       - ذه املناسبة  -  ونرجع الكرة 
اإلسالم . فهو مبين على أساس أن تكون هناك مجاعة       . واليت يتحقق فيها وجوده الواقعي    ،  عليها اإلسالم 

واإلسالم منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراا        ،  سالم شريعتها واإل،  واإلسالم نظامها ،  عقيدا
)1( . 

وحيميها من ضـغط    ،   هذه اجلماعة هي احملضن الذي حيمي التصور اإلسالمي وحيمله إىل النفوس          
 . كما حيميها من فتنة اإليذاء سواء، اتمع اجلاهلي

حمتمية ا مـن    ،  لفتاة املسلمة واملرأة املسلمة    ومن مث تتبني أمهية اجلماعة املسلمة اليت تعيش فيها ا         
فال تتمزق مشاعرها بني مقتضيات تصورها اإلسالمي وبني تقاليد اتمع          . ضغط اتمع اجلاهلي حوهلا   

الـيت  ،  أو يف القلعة املسلمة   ،  وجيد فيها الفىت املسلم شريكة يف العش املسلم       . اجلاهلي الضاغط الساحق  
 .  املعسكر اإلسالمييتألف منها ومن نظرياا

وحتتضـن فكرتـه    ،  تتواصى باإلسـالم  ،  أن تقوم مجاعة مسلمة    - وليست نافلة  -  إا ضرورة 
يف ،  وتعيش هلا حترسها وحتميها وتـدعو إليهـا       ،  فتعيش ا فيما بينها   ،  وأخالقه وآدابه وتصوراته كلها   

                                                 
 . 3553 – 3552 سورة الصف ص – هذا اجلزء – الظالل )1(
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ا من الظلمات إىل النـور بـإذن   صورة واقعية يراها من يدعون إليها من اتمع اجلاهلي الضال ليخرجو    
 يف محاية من اجلاهلية الضاربة األطناب     ،  حىت تنشأ األجيال يف ظله    . إىل أن يأذن اهللا يمنة اإلسالم     . اهللا

 . . 
 : مبجاهدة أعدائها ع  ويف سبيل محاية اجلماعة املسلمة األوىل كان األمر لرسول اهللا

  . .  " ومأواهم جهنم وبئس املصري، اغلظ عليهمو، يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني " 
.  وهي لفتة هلا معناها وقيمتها بعدما تقدم من أمر املؤمنني بوقاية أنفسهم وأهليهم مـن النـار                

  . . وبالتوبة النصوح اليت تكفر عنهم السيئات وتدخلهم اجلنة جتري من حتتها األار
فال تترك هذه العناصر    . لذي تتم فيه الوقاية من النار      هلا معناها وقيمتها يف ضرورة محاية احملضن ا       

أو امجه مـن    . اجم املعسكر اإلسالمي من خارجه كما كان الكفار يصنعون        ،  املفسدة اجلائرة الظاملة  
 . داخله كما كان املنافقون يفعلون

لفريقني يؤدي  ألن كال من ا   .  وجتمع اآلية بني الكفار واملنافقني يف األمر جبهادهم والغلظة عليهم         
. فجهادهم هو اجلهاد الواقي مـن النـار       . وحتطيمه أو تفتيته  ،  دورا مماثال يف ديد املعسكر اإلسالمي     

 . وجزاؤهم هو الغلظة عليهم من رسول اهللا واملؤمنني يف الدنيا
 ! يف اآلخرة " ومأواهم جهنم وبئس املصري " 

       ا واجتاهاكما تتناسق جبملتها مع اجلولـة األوىل يف        ؛  ا وهكذا تتناسق هذه اجلولة فيما بني آيا
  . . السياق

|     |     | 
إذ تتحدث عـن نسـاء      . وكأا التكملة املباشرة للجولة األوىل    .  مث جتيء اجلولة الثالثة واألخرية    

 : ونساء مؤمنات يف وسط كفار. كافرات يف بيوت أنبياء
، كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني     ،  وطضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة ل         " 

وضرب اهللا مثال للـذين      . . وقيل ادخال النار مع الداخلني    ،  فخانتامها فلم يغنيا عنهما من اهللا شيئا      
وجنين مـن   ،  وجنين من فرعون وعمله   ،  إذ قالت رب ابن يل عندك بيتا يف اجلنة        ،  آمنوا امرأة فرعون  

وصدقت بكلمات را   ،   أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا      ومرمي ابنة عمران اليت   . القوم الظاملني 
  . .  " وكانت من القانتني. وكتبه
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وليسـت خيانـة    ،  أا كانت خيانة يف الدعوة    ،   واملأثور يف تفسري خيانة امرأة نوح وامرأة لوط       
وامرأة لوط كانت تدل القـوم علـى        ؛  امرأة نوح كانت تسخر منه مع الساخرين من قومه        . الفاحشة

 ! ضيوفه وهي تعلم شأم مع ضيوفه
ولعلها كانت أسيوية من بقايـا       -  واملأثور كذلك عن امرأة فرعون أا كانت مؤمنة يف قصره         

الذي وحد اآلهلـة يف      " أمنحوتب الرابع  " وقد ورد يف التاريخ أن أم     . املؤمنني بدين مساوي قبل موسى    
كانت أسيوية على دين غري دين       "  . . خناتونإ " ومسى نفسه ،  مصر ورمز لإلله الواحد بقرص الشمس     

 وهو غري  . . واهللا أعلم إن كانت هي املقصودة يف هذه السورة أم أا امرأة فرعون موسى              . . املصريني
  . . هذا " أمنحوتب" 

فاإلشارة القرآنية تعـين حقيقـة دائمـة     .  وال يعنينا هنا التحقيق التارخيي لشخص امرأة فرعون       
  . . واألشخاص جمرد أمثلة هلذه احلقيقة. شخاصمستقلة عن األ

كمـا يـراد أن   . بعد األمر بوقاية النفس واألهل من النار،   إن مبدأ التبعة الفردية يراد إبرازه هنا      
فهن مسؤوالت عـن    . إن عليهن أنفسهن بعد كل شيء     : وأزواج املؤمنني كذلك   ع   يقال ألزواج النيب  

 !  زوجات نيب أو صاحل من املسلمنيولن يعفيهن من التبعة أن، ذوان
 . .   " كانتا حتت عبدين من عبادنا صـاحلني      .  " وكذلك امرأة لوط  .  وها هي ذي امرأة نوح    

  . .  " ادخال النار مع الداخلني: وقيل . .  "  " فلم يغنيا عنهما من اهللا شيئا . .  "  " فخانتامها" 
 ! وأمر اخليانة يف العقيدة حىت ألزواج األنبياء. ن فال كرامة وال شفاعة يف أمر الكفر واإلميا

عن  . . يف قصر فرعون   . . مل يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه      ،   وها هي ذي امرأة فرعون    
وتربأت مـن صـلتها     . وقد تربأت من قصر فرعون طالبة إىل را بيتا يف اجلنة           . . طلب النجاة وحدها  

أت من عمله خمافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق النـاس             وترب. بفرعون فسألت را النجاة منه    
وجنين من القـوم    :  " وتربأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم       . .  " وجنين من فرعون وعمله   :  " به

  . .  " الظاملني
فقد كانت  .  ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل لالستعالء على عرض احلياة الدنيا يف أزهى صورة            

ولكنها  . . يف قصر فرعون أمتع مكان جتد فيه امرأة ما تشتهي         . ن أعظم ملوك األرض يومئذ    امرأة فرعو 
بل اعتربته شرا ودنسا وبالء تسـتعيذ       ،  ومل تعرض عن هذا العرض فحسب     . استعلت على هذا باإلميان   

 ! وتطلب النجاة منه، وتتفلت من عقابيله. باهللا منه
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 - كما أسـلفنا   - فاملرأة. وهذا فضل آخر عظيم    .  . وهي امرأة واحدة يف مملكة عريضة قوية      
يف وسـط ضـغط      . . وحـدها  . . ولكن هذه املرأة  . أشد شعورا وحساسية بوطأة اتمع وتصوراته     

يف وسط هذا كلـه رفعـت       . واملقام امللوكي ،  وضغط احلاشية ،  وضغط امللك ،  وضغط القصر ،  اتمع
 ! كفر الطاغييف خضم هذا ال . . وحدها . . رأسها إىل السماء

، وكل هذه املعوقات  ،   وهي منوذج عال يف التجرد هللا من كل هذه املؤثرات وكل هذه األواصر            
الذي تتردد كلماته يف جنبات     . ومن مث استحقت هذه اإلشارة يف كتاب اهللا اخلالد        . وكل هذه اهلواتف  

  . . الكون وهي تترتل من املأل األعلى
. كذلك مثل للتجرد هللا منذ نشأا اليت قصها اهللا يف سور أخرى           إا   . .  " ومرمي ابنة عمران   " 

فنفخنا فيه من   !  " يربئها مما رمتها به يهود الفاجرة      . .  " اليت أحصنت فرجها  :  " ويذكر هنا تطهرها  
 " كما هو مفصل يف السورة املفصلة هلذا املولـد        ،  ومن هذه النفخة كان عيسى عليه السالم      .  " روحنا

الذي يستهدف تصوير طهـارة مـرمي       ،  فال نستطرد معه هنا متشيا مع ظل النص احلاضر        "  سورة مرمي 
  . .  " وصدقت بكلمات را وكتبه وكانت من القانتني:  " وإمياا الكامل وطاعتها

 وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مرمي ابنة عمران يدل على املكانة العالية اليت جعلتها قرينـة                 
ومها االثنتان منوذجان للمرأة املتطهرة املؤمنـة       . بسبب مالبسات حياا اليت أشرنا إليها     . كرمرمي يف الذ  

، مبناسبة احلادث الذي نزلت فيه آيـات صـدر السـورة           ع   املصدقة القانتة يضرما اهللا ألزواج النيب     
  . . ويضرما للمؤمنات من بعد يف كل جيل

|     |     | 
رمسها القـرآن بأسـلوبه     ،  قطعة حية من السرية    - وهذا اجلزء كله   -  وأخريا فإن هذه السورة   

وأبعـد  ،  فالتعبري القرآين أكثر إحياء   . ال متلك روايات البشر التارخيية عن تلك الفترة أن ترمسها         . املوحي
 . . نالباقية وراء احلادثة ووراء الزمان واملكا     ،  وهو يستخدم احلادثة املفردة لتصوير احلقيقة اردة      ،  آمادا

  . . كما هو شأن القرآن
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 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 إظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداءالسالم، و

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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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