
 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

1




 
 
 
 


 


 
 
 
 

 قطب سيد
 

 

 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

2

  

وقد سبقت منه يف هـذه       - بعد سوريت األنعام واألعراف املكيتني     - نعود اآلن إىل القرآن املدين    
، انوآل عمـر  ،  البقـرة : سور - اليت نسري فيها وفق ترتيب املصحف الوفق ترتيب الرتول         - الظالل

اللهم إال من ناحية     - ذلك أن الترتيب الزمين للرتول ال ميكن القطع فيه اآلن بشيء           . . والنساء واملائدة 
فأمـا   - على ما يف هذا من خالفـات قليلـة        ،  أن هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدين على وجه اإلمجال         

فيكاد ،  آليات أو كل سورة   الترتيب الزمين املقطوع به من ناحية زمن نزول كل آية أو كل جمموعة من ا              
إال يف آيات معدودات تتـوافر بشـأا         - وال يكاد جيد اإلنسان فيه اليوم شيئاً مستيقناً       ؛  يكون متعذراً 

وعلى كل ما يف حماولة تتبع آيات القرآن وسـوره وفـق             . . الروايات أو تقطع بشأا بعض الروايات     
، صور منهج احلركة اإلسالمية ومراحلها وخطواا     ومن مساعدة على ت   ،  الترتيب الزمين للرتول من قيمة    

، كما أا جتعل النتائج اليت يتوصل إليها تقريبية ظنيـة         ؛  فإن قلة اليقني يف هذا الترتيب جتعل األمر شاقاً        
لـذلك   . . وقد تترتب على هذه النتائج الظنية التقريبية نتائج أخرى خطـرية           . . وليست ائية يقينية  
مـع حماولـة اإلملـام      ؛  ل أن أعرض القرآن بترتيب سوره يف املصحف العثمـاين         آثرت يف هذه الظال   

واالستئناس ذا يف إيضـاح اجلـو        - على وجه اإلمجال والترجيح    - باملالبسات التارخيية لكل سورة   
على النحو الذي سبق يف التعريـف        - على وجه اإلمجال والترجيح أيضاً     - واملالبسات احمليطة بالنص  

يف هـذه    - بعون اهللا  - وعلى هذا النحو منضي    . . اضية يف هذه الطبعة اجلديدة من الظالل      بالسور امل 
 )1( . . السورة

نزلت يف غزوة بدر الكربى يف شهر        . .  نزلت سورة األنفال اليت نعرض هلا هنا بعد سورة البقرة         
ولكن القول بأن هذه    .  . رمضان من العام الثاين للهجرة بعد تسعة عشر شهراً من اهلجرة على األرجح            

بل أن منها مـا  ؛ فسورة البقرة مل ترتل دفعة واحدة. السورة نزلت بعد سورة البقرة ال ميثل حقيقة ائية        
وبني هذه األوائل وهذه األواخر حنـو       . ومنها ما نزل يف أواخر هذا العهد      ،  نزل يف أوائل العهد باملدينة    

وأن سورة البقرة قبلها وبعـدها   ؛   بني هذين املوعدين   ومن املؤكد أن سورة األنفال نزلت     ! تسع سنوات 
وتضم إليها وفـق األمـر النبـوي        ؛  ترتل اآليات ذوات العدد منها بني هذين املوعدين       ؛  ظلت مفتوحة 

                                                 
 

ولكين . أن أعرض هذه املشاهد وفق ترتيب الرتول بالسور       " مشاهد القيامة يف القرآن     :  "  وقد حاولت يف كتاب    )1
 . . آثرت يف ظالل القرآن اتباع املنهج اآلخر 
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. هو نزول أوائل السور   ،  إن هذه السورة نزلت بعد هذه السورة      : ولكن املعول عليه يف قوهلم    . التوقيفي
 . )1(ورة البقرة كما ذكرنا ذلك يف التعريف بس

وهـي هـذه     . .  من سورة األنفال مكية    36 إىل غاية    30ويف بعض الروايات أن اآليات من       
 : اآليات

وميكرون وميكر اهللا واهللا خـري      . وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك          " 
.  هذا إن هذا إال أساطري األولني      لو نشاء لقلنا مثل   . قد مسعنا : وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا    . املاكرين

أو ائتنا بعـذاب    ،  اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء            : وإذ قالوا 
وما هلم أال يعذم اهللا     . وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون     ،  وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم     . أليم

ولكـن أكثـرهم    ،  إن أوليـاؤه إال املتقـون     ،  لياءهوما كانوا أو  ،  وهم يصدون عن املسجد احلرام    
إن . فذوقوا العذاب مبا كنـتم تكفـرون  ، وما كان صالم عند البيت إال مكاء وتصدية     . اليعلمون

، فسينفقوا مث تكون عليهم حسرة مث يغلبـون       ،  الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا       
  . .  " والذين كفروا إىل جهنم حيشرون

ولعل الذي دعا أصحاب هذه الروايات إىل القول مبكية هذه اآليات أا تتحدث عـن أمـور                  
فإن هناك كثرياً من اآليات املدنية تتحـدث         . . ولكن هذا ليس بسبب    . . كانت يف مكة قبل اهلجرة    

 قبل هذه اآليات تتحدث عـن       26: ويف هذه السورة نفسها آية    . عن أمور كانت يف مكة قبل اهلجرة      
 :  هذا الشأنمثل

فـآواكم  ،  ختافون أن يـتخطفكم النـاس     ،  واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض       " 
  . .  " ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، وأيدكم بنصره

خاص بإنفاق  ،   وهي األخرية من تلك اآليات تتحدث عن أمر كان بعد بدر           36:  كما أن اآلية  
 : املشركني أمواهلم للتجهيز لغزوة أحد

، فسينفقوا مث تكون عليهم حسرة    . إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا         " 
  . .  " والذين كفروا إىل جهنم حيشرون، مث يغلبون

                                                 
 .  من اجلزء األول28 - 27 ص)1(
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.  والروايات اليت تذكر أن هذه اآليات مكية ذكرت يف سبب الرتول مناسبة هي حمل اعتـراض               
يريدون أن يسحروين ويقتلوين    : قال؟  ما يأمتر به قومك    ع أن أبا طالب قال لرسول اهللا     : فقد جاء فيها  
 فقال رسول اهللا  ! فاستوص به خرياً  . نعم الرب ربك  : قال. ريب: قال؟  من أخربك ذا  : فقال! وخيرجوين

وإذ ميكر بك الذين كفـروا ليثبتـوك أو         :  " فرتلت! بل هو يستوصي يب خرياً    ! أنا استوصي به  : ع
  . . اآلية . .  " يقتلوك أو خيرجوك

، وذكر أيب طالب يف هذا غريب جـداً    :  "  وقد ذكر ابن كثري هذه الرواية واعترض عليها بقوله        
واملشاورة علـى   ،  واجتماع قريش على هذا االئتمار    ،  مث إن هذه القصة   . ألن هذه اآلية مدنية   . بل منكر 

أيب طالب بنحو مـن ثـالث   وذلك بعد موت   . إمنا كانت ليلة اهلجرة سواء    ،  اإلثبات أو النفي أو القتل    
الذي كان حيوطـه وينصـره ويقـوم    ، ملا متكنوا منه واجترأوا عليه بسبب موت عمه أيب طالب   . سنني
  "  . . بأعبائه

وعنه كذلك من    - عن ابن عباس  . عن جماهد . عن عبد اهللا ابن أيب جنيح     .  وقد ذكر ابن إسحاق   
وأذن اهللا له عند    :  "  . . جاء يف ايته قوله   ،  حديثاً طويالً عن تبييت قريش ومكرهم هذا       - طريق آخر 

وإذ :  " وبالءه عنده ،  يذكره نعمه عليه   " األنفال  " - بعد قدومه املدينة   - وأنزل عليه ،  ذلك باخلروج 
 .  " واهللا خري املـاكرين . وميكرون وميكر اهللا، ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك 

 . 
. هي اليت تتفق مع السياق القرآين قبل هذه اآليات وبعـدها           ب ابن عباس  وهذه الرواية عن    

يف معرض حتريضهم على اجلهاد يف      ؛  وللمؤمنني مبا أسلف إليهم من فضله      ع من تذكري اهللا سبحانه لنبيه    
إىل آخر ما تعاجله السورة من هـذا         . . سبيل اهللا واالستجابة ملا يدعوهم إليه منه والثبات يوم الزحف         

  . . والقول بأن هذه اآليات مدنية كالسورة كلها هو األوىل . . مر كما سنبنياأل
آثرنا املنـهج   ،  فإنه من أجل مثل هذه املالبسات يف الروايات الواردة عن أسباب الرتول           ،   وبعد

ال وفـق    ا الذي جرينا عليه يف عرض القرآن الكرمي كما هو ترتيب السور يف مصحف عثمـان              
مع حماولة االستئناس بأسباب الرتول ومالبساته قدر        . .  ال سبيل اليوم فيه إىل يقني      ترتيب الرتول الذي  

 . ما يستطاع
  . .  واهللا املستعان

|     |     | 
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مبالبساا ومبا ترتب عليها يف تـاريخ   - وغزوة بدر . . هذه السورة نزلت يف غزوة بدر الكربى      
تقوم معلماً ضخماً يف طريق تلك احلركة ويف طريق هذا           - احلركة اإلسالمية ويف التاريخ البشري مجلة     

 . التاريخ
كما أنه جعلها مفرق     . .  " يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان     " يومها - سبحانه -  وقد مسى اهللا  

وال يف التاريخ البشري على هذه األرض       ؛  الطريق بني الناس يف اآلخرة كذلك ال يف هذه األرض وحدها          
فالذين كفروا قطعت هلم    : هذان خصمان اختصموا يف رم    :  " فقال سبحانه . ا وحدها يف احلياة الدني  
وهلم مقـامع مـن     . يصهر به ما يف بطوم واجللود     ،  يصب من فوق رؤوسهم احلميم    ،  ثياب من نار  

إن اهللا   . . وذوقوا عـذاب احلريـق    ،  أعيدوا فيها  - من غم  - كلما أرادوا أن خيرجوا منها    . حديد
آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األار حيلون فيها من أساور من ذهب              يدخل الذين   

[  . .  . .  " وهدوا إىل الطيب من القول وهدوا إىل صـراط احلميـد          . ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير   
 . يوم الفرقان  . . وقد ورد أن هذه اآليات نزلت يف الفريقني اللذين التقيا يوم بدر             ]24 - 19: احلج

ولكن كذلك يف اآلخرة ويف األبـد  ؛ وال يف التاريخ البشري على األرض وحدها، ال يف الدنيا وحدها   . 
وسنعرف شيئاً   . . لتصوير ذلك اليوم وتقديره    - سبحانه - وتكفي هذه الشهادة من اجلليل     . . الطويل

  . . حني نستعرض الوقعة ومالبساا ونتائجها، من قيمة هذا اليوم
فإن قيمتها ال تتضح أبعادها احلقيقية إال حني نعرف طبيعتها وحني           ،  عظمة هذه الغزوة   ومع كل   

كذلك حنـن   . وحني ندرك بواعث هذا اجلهاد وأهدافه     ،   " اجلهاد يف اإلسالم   " نراها حلقة من حلقات   
 .  . قبل أن نعرف طبيعة هذا الدين ذاته، وبواعثه وأهدافه " اجلهاد يف اإلسالم " ال ندرك طبيعة

يف الفصل الذي عقـده     ،   " زاد املعاد  "  لقد خلص اإلمام ابن القيم سياق اجلهاد يف اإلسالم يف         
: فصل يف ترتيب سياق هديه مع الكفار واملنافقني من حني بعث إىل حني لقي اهللا عز وجـل                 :  " باسم

فأمره أن يقـرأ يف  . وذلك أول نبوته. أن يقرأ باسم ربه الذي خلق: أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعاىل  
وأرسله  " اقرأ:  " فنبأه بقوله  " قم فأنذر . يا أيها املدثر  :  " مث أنزل عليه  . نفسه ومل يأمره إذ ذاك بتبليغ     

. مث أنذر من حوهلم من العـرب   . مث أنذر قومه  . مث أمره أن ينذر عشريته األقربني     .  " يا أيها املدثر   " بـ
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغـري قتـال وال             . نيمث أنذر العامل  . مث أنذر العرب قاطبة   

مث أمره أن يقاتل مـن      . وأذن له يف القتال   ،  مث أذن له يف اهلجرة    . ويؤمر بالكف والصرب والصفح   ؛  جزية
مث كـان    . . مث أمره بقتال املشركني حىت يكون الدين كلـه هللا         . ويكف عمن اعتزله ومل يقاتله    ،  قاتله
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فأمر بأن يـتم    . وأهل ذمة . وأهل حرب . أهل صلح وهدنة  : بعد األمر باجلهاد ثالثة أقسام    الكفار معه   
فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم      ؛  وأن يويف هلم به ما استقاموا على العهد       ،  ألهل العهد والصلح عهدهم   

ة وملا نزلـت سـور     . . وأمر أن يقاتل من نقض عهده     . عهدهم ومل يقاتلهم حىت يعلمهم بنقض العهد      
فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزيـة أو            : براءة نزلت ببيان حكم هذه األقسام كلها      

، فجاهد الكفار بالسيف والسنان   . وأمره فيها جبهاد الكفار واملنافقني والغلظة عليهم      . يدخلوا يف اإلسالم  
وجعـل أهـل    . . بذ عهودهم إليهموأمره فيها بالرباءة من عهود الكفار ون     . واملنافقني باحلجة واللسان  
فحـارم  ،  ومل يستقيموا لـه   ،  قسماً أمره بقتاهلم وهم الذين نقضوا عهده      : العهد يف ذلك ثالثة أقسام    

فأمره أن يـتم هلـم عهـدهم إىل         ،  وقسماً هلم عهد موقت مل ينقضوه ومل يظاهروا عليه        . وظهر عليهم 
فإذا ؛  فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر    ،   هلم عهد مطلق   أو كان ؛  وقسماً مل يكن هلم عهد ومل حياربوه      . مدم

وأمـره  . أربعة أشهر ،  أو له عهد مطلق   ،  وأجل من ال عهد له    ؛  فقتل الناقض لعهده   . . انسلخت قاتلهم 
وضـرب  . فأسلم هؤالء كلهم ومل يقيموا على كفرهم إىل مدم        ؛  أن يتم للمويف بعهده عهده إىل مدته      

وأهـل  ،  حماربني له : ر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثالثة أقسام         فاستق . . على أهل الذمة اجلزية   
حماربني وأهـل   : مث آلت حال أهل العهد والصلح إىل اإلسالم فصاروا معه قسمني           . . وأهل ذمة ،  عهد
. ومسامل له آمـن   . مسلم مؤمن به  : فصار أهل األرض معه ثالثة أقسام     . واحملاربون له خائفون منه   . ذمة

؛ ويكل سـرائرهم إىل اهللا    ؛  وأما سريته يف املنافقني فإنه أمر أن يقبل منهم عالنيتهم          . . ربوخائف حما 
، وأن يبلغ بالقول البليغ إىل نفوسهم     ،  ويغلظ عليهم ،  وأمر أن يعرض عنهم   ؛  وأن جياهدهم بالعلم واحلجة   

فهـذه   . .  هلـم  وأخرب أنه إن استغفر هلم فلن يغفر اهللا       ،  وأن يقوم على قبورهم   ،  وي أن يصلي عليهم   
  "  . . سريته يف أعدائه من الكفار واملنافقني

 ومن هذا التلخيص اجليد ملراحل اجلهاد يف اإلسالم تتجلى مسات أصـيلة وعميقـة يف املنـهج                 
ولكننا يف هذه الظالل ال منلك إال أن نشـري إليهـا   . جديرة بالوقوف أمامها طويالً ،  احلركي هلذا الدين  
 : إشارات جمملة

 . . فهو حركة تواجه واقعـاً بشـرياً   . . هي الواقعية اجلدية يف منهج هذا الدين     : سمة األوىل  ال
تقوم عليها أنظمـة    ؛  إا تواجه جاهلية اعتقادية تصورية     . . وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي    

ا الواقع كله مبـا     ومن مث تواجه احلركة اإلسالمية هذ      . . تسندها سلطات ذات قوة مادية    ؛  واقعية عملية 
تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح املعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة واجلهـاد إلزالـة             . . يكافئه

تلك اليت حتول بني مجهرة الناس وبني التصحيح بالبيان للمعتقـدات           ؛  األنظمة والسلطات القائمة عليها   
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إا حركة ال تكتفي بالبيـان يف        . . ليلوختضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغري رم اجل      ؛  والتصورات
وهذه كتلك سواء يف منهج      . . كما أا ال تستخدم القهر املادي لضمائر األفراد       . وجه السلطان املادي  

  . . هذا الدين وهو يتحرك إلخراج الناس من العبودية للعباد إىل العبودية هللا وحده كما سيجيء
كـل  . فهو حركة ذات مراحـل    . هي الواقعية احلركية  . .   والسمة الثانية يف منهج هذا الدين     

فهو  . . وكل مرحلة تسلم إىل املرحلة اليت تليها      . مرحلة هلا وسائل مكافئة ملقتضياا وحاجاا الواقعية      
والـذين   . . كما أنه ال يقابل مراحل هذا الواقع بوسـائل متجمـدة          . ال يقابل الواقع بنظريات جمردة    

، وال يراعون هذه السمة فيه    ،  نية لالستشهاد ا على منهج هذا الدين يف اجلهاد        يسوقون النصوص القرآ  
الذين  . . وعالقة النصوص املختلفة بكل مرحلة منها     ،  وال يدركون طبيعة املراحل اليت مر ا هذا املنهج        

ـ   ،  ويلبسون منهج هذا الدين لبساً مضلالً     ؛  يصنعون هذا خيلطون خلطاً شديداً     ا ال  وحيملون النصوص م
ميثـل  ؛  ذلك أم يعتربون كل نص منها كما لو كان نصاً ائيـاً           . حتتمله من املبادئ والقواعد النهائية    

وهم مهزومون روحياً وعقلياً حتت ضغط الواقـع اليـائس           - ويقولون. القواعد النهائية يف هذا الدين    
! سـالم ال جياهـد إال للـدفاع       إن اإل  : - لذراري املسلمني الذين مل يبق هلم من اإلسالم إال العنوان         

وحيسبون أم يسدون إىل هذا الدين مجيالً بتخليه عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلـها مـن األرض        
ال بقهرهم علـى  ! وإخراجهم من العبودية للعباد إىل العبودية لرب العباد،  وتعبيد الناس هللا وحده   ،  مجيعاً

أو ،  بعد حتطيم األنظمة السياسية احلاكمـة      . .  العقيدة ولكن بالتخلية بينهم وبني هذه    . اعتناق عقيدته 
قهرها حىت تدفع اجلزية وتعلن استسالمها والتخلية بني مجاهريها وهذه العقيدة تعتنقهـا أو ال تعتنقهـا                 

  . . بكامل حريتها
ال خترج هذا الدين عن قواعده      ،  والوسائل املتجددة ،  هي أن هذه احلركة الدائبة    :  والسمة الثالثة 

أو ،  سواء وهو خياطـب العشـرية األقـربني        - فهو منذ اليوم األول   . وال عن أهدافه املرسومة   ،  حملددةا
ويطلب منهم  ؛  إمنا خياطبهم بقاعدة واحدة   ،  أو خياطب العاملني  ،  أو خياطب العرب أمجعني   ،  خياطب قريشاً 

ال مسـاومة يف     . . بادواخلروج من العبودية للع   ،  هو إخالص العبودية هللا    . . االنتهاء إىل هدف واحد   
؛ ذات مراحل حمـددة   ؛  يف خطة مرسومة  ،  مث ميضي إىل حتقيق هذا اهلدف الواحد      . هذه القاعدة وال لني   

 . على حنو ما أسلفنا يف الفقرة السابقة. لكل مرحلة وسائلها املتجددة
ـ            :  والسمة الرابعة  ات هي ذلك الضبط التشريعي للعالقات بني اتمع املسـلم وسـائر اتمع

وقيـام ذلـك     " . زاد املعاد  " على النحو امللحوظ يف ذلك التلخيص اجليد الذي نقلناه عن          - األخرى
أو أن تسامله   ؛  الضبط على أساس أن اإلسالم هللا هو األصل العاملي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه               
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، لي بينه وبني كـل فـرد      وأن خت . أو قوة مادية  ،  جبملتها فال تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي        
فإن فعل ذلك أحد كان على اإلسـالم أن  ! ولكن ال يقاومه وال حياربه. خيتاره أو ال خيتاره مبطلق إرادته  

 ! يقاتله حىت يقتله أو حىت يعلن استسالمه
|     |     | 

"  ليدفعوا عن اإلسـالم هـذا      " اجلهاد يف اإلسالم   " واملهزومون روحياً وعقلياً ممن يكتبون عن     
وبني منهجـه  ، خيلطون بني منهج هذا الدين يف النص على استنكار اإلكراه على العقيدة   !  "  . . االام

ومتنعهم من العبودية   ؛  واليت تعبد الناس للناس   ؛  يف حتطيم القوى السياسية املادية اليت حتول بني الناس وبينه         
وقبل ذلك من    - ومن أجل هذا التخليط    . . ماومها أمران ال عالقة بينهما وال جمال لاللتباس فيه         . . هللا

 "  . احلرب الدفاعية :  " حياولون أن حيصروا اجلهاد يف اإلسالم فيما يسمونه اليوم         -!  أجل تلك اهلزمية  
إن  . . وال تكييفها كذلك  ،  وال بواعثها ،  واجلهاد يف اإلسالم أمر آخر ال عالقة له حبروب الناس اليوم          . 

وأهدافـه  ،  ودوره يف هذه األرض   ،  ذاته " اإلسالم " الم ينبغي تلمسها يف طبيعة    بواعث اجلهاد يف اإلس   
وجعلـه خـامت النبـيني    ، وذكر اهللا أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ذه الرسالة؛  العليا اليت قررها اهللا   

  . . وجعلها خامتة الرساالت
ومن العبودية   - عبودية للعباد من ال  " األرض " يف " اإلنسان "  إن هذا الدين إعالن عام لتحرير     

 . . وربوبيته للعاملني  - سبحانه - وذلك بإعالن ألوهية اهللا وحده     - هلواه أيضاً وهي من العبودية للعباد     
الثورة الشاملة على حاكمية البشر يف كل صورها وأشكاهلا         : إن إعالن ربوبية اهللا وحده للعاملني معناها      

ل على كل وضع يف أرجاء األرض احلكم فيه للبشر بصـورة مـن              والتمرد الكام ؛  وأنظمتها وأوضاعها 
ذلك أن احلكم الذي مرد      . . األلوهية فيه للبشر يف صورة من الصور      : أو بتعبري آخر مرادف    . . الصور

جيعل بعضهم لبعض أرباباً مـن      ،  هو تأليه للبشر  ،  ومصدر السلطات فيه هم البشر    ،  األمر فيه إىل البشر   
الذين ؛  وطرد املغتصبني له  ؛  ا اإلعالن معناه انتزاع سلطان اهللا املغتصب ورده إىل اهللا         إن هذ  . . دون اهللا 

 . . ويقوم الناس منهم مقام العبيد    ؛  حيكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام األرباب         
 : كرميأو بالتعبري القرآين ال . . إن معناه حتطيم مملكة البشر إلقامة مملكة اهللا يف األرض

  . .  " وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله " 
  "  . .  . . ذلك الدين القيم . . إن احلكم إال هللا أمر أال تعبدوا إال إياه " 
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، أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئاً       : يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم        : قل " 
  . .  " اشهدوا بأنا مسلمون: فإن تولوا فقولوا.  دون اهللاوال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من

هم رجال الدين    -  ومملكة اهللا يف األرض ال تقوم بأن يتوىل احلاكمية يف األرض رجال بأعيام            
 كما كان احلال يف ما يعرف باسم      ،  وال رجال ينطقون باسم اآلهلة    ،  كما كان األمر يف سلطان الكنيسة     

وأن ؛  ولكنها تقوم بأن تكون شريعة اهللا هي احلاكمـة         -! ! !  كم اإلهلي املقدس  أو احل  " الثيوقراطية" 
 . يكون مرد األمر إىل اهللا وفق ما قرره من شريعة مبينة

وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العبـاد        . وإزالة مملكة البشر  ،   وقيام مملكة اهللا يف األرض    
كل أولئك ال يتم مبجرد      . . ية وحدها وإلغاء القوانني البشرية    وسيادة الشريعة اإلهل  . ورده إىل اهللا وحده   

ال يسـلمون يف    ،  املغتصـبني لسـلطان اهللا يف األرض      ،  ألن املتسلطني على رقاب العباد    . التبليغ والبيان 
وهـذا  ! وإال فما كان أيسر عمل الرسل يف إقرار ديـن اهللا يف األرض            . سلطام مبجرد التبليغ والبيان   

 ! وتاريخ هذا الدين على ممر األجيال - صلوات اهللا وسالمه عليهم -  تاريخ الرسلعكس ما عرفه
، من كل سـلطان غـري سـلطان اهللا         " األرض " يف " اإلنسان "  إن هذا اإلعالن العام لتحرير    

اً حركياً  إمنا كان إعالن   . . مل يكن إعالناً نظرياً فلسفياً سلبياً     ،  بإعالن ألوهية اهللا وحده وربوبيته للعاملني     
وخيرجهم بالفعل  ؛  إعالناً يراد له التحقيق العملي يف صورة نظام حيكم البشر بشريعة اهللا            . . واقعياً إجيابياً 

 احلركة " ومن مث مل يكن بد من أن يتخذ شكل         . . من العبودية للعباد إىل العبودية هللا وحده بال شريك        
البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئـة لكـل         " اقعالو " ذلك ليواجه  "  . . البيان " إىل جانب شكل  " 

 . جوانبه
 " اإلنسان " بوصفه إعالناً عاماً لتحرير    - يواجه هذا الدين  ،  أمس واليوم وغداً  ،   والواقع اإلنساين 

 . . وعقبات مادية واقعيـة   . بعقبات اعتقادية تصورية   - من كل سلطان غري سلطان اهللا      " األرض " يف
إىل جانب عقبات العقائد املنحرفة والتصورات      ،  ة واقتصادية وعنصرية وطبقية   عقبات سياسية واجتماعي  

  . . وختتلط هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد . . الباطلة
 تواجه العقبات املادية األخـرى     " احلركة " فإن،  يواجه العقائد والتصورات   " البيان "  وإذا كان 

، والعنصـرية والطبقيـة   ،  سياسي القائم على العوامل االعتقادية التصـورية      ويف مقدمتها السلطان ال    -
 الواقع البشري  " يواجهان - البيان واحلركة  - ومها معاً  . . واالجتماعية واالقتصادية املعقدة املتشابكة   
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يف ومها معاً ال بد منهما النطالق حركة التحرير لإلنسـان            . . بوسائل مكافئة لكل مكوناته   ،  جبملته" 
 ! وهذه نقطة هامة ال بد من تقريرها مرة أخرى . . كلها " األرض " كله يف " اإلنسان . .  " األرض

إن !  . . ولـيس رسـالة خاصـة بـالعرب      !  إن هذا الدين ليس إعالناً لتحرير اإلنسان العريب       
 - إن اهللا . ضكل األر  "  . . األرض " وجماله هو  "  . . اإلنسان " نوع "  . . اإلنسان " موضوعه هو 

 " إن اهللا هـو    . . ليس رباً للعرب وحدهم وال حىت ملن يعتنقون العقيدة اإلسالمية وحدهم           - سبحانه
. وأن ينتزعهم من العبوديـة لغـريه      ؛  إىل رم  " العاملني " وهذا الدين يريد أن يرد     . .  " رب العاملني 

 . .  يشرعها هلم ناس مـن البشـر       هي خضوع البشر ألحكام    - يف نظر اإلسالم   - والعبودية الكربى 
وأن من يتوجه ا لغري اهللا خيرج من دين اهللا مهمـا    . اليت يقرر أا ال تكون إال هللا       " العبادة " وهذه هي 

 " العبادة " يف الشريعة واحلكم هو    " االتباع " على أن  ع ولقد نص رسول اهللا   . ادعى أنه يف هذا الدين    
  . . اهللا وحده " عبادة " خمالفني ملا أمروا به من " مشركني " اليت صار ا اليهود والنصارى

فـر إىل    ع أنه ملا بلغته دعوة رسول اهللا      ا عن عدى بن حامت    - بإسناده - أخرج الترمذي 
علـى أختـه     ع مث من رسول اهللا   . فأسرت أخته ومجاعة من قومه    . وكان قد تنصر يف اجلاهلية    . الشام

. فتحدث الناس بقدومه   ع ويف القدوم على رسول اهللا    ،  ه يف اإلسالم  فرجعت إىل أخيها فرغبت   . وأعطاها
يقـرأ هـذه     ] ع أي النيب [  صليب من فضة وهو    ]أي عدي   [  ويف عنقه  ع فدخل على رسول اهللا   

:  " فقـال . إم مل يعبدوهم  : فقلت: قال . .  " اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اهللا      :  " اآلية
  "  . . فذلك عبادم إياهم. فاتبعوهم. وأحلوا هلم احلرام، عليهم احلاللإم حرموا ! بلى

نص قاطع على أن االتباع يف الشريعة واحلكـم هـو           ،  لقول اهللا سبحانه   ع  وتفسري رسول اهللا  
األمر الذي جاء هـذا الـدين        . . وأا هي اختاذ بعض الناس أرباباً لبعض      ،  العبادة اليت خترج من الدين    

  . . من العبودية لغري اهللا " األرض " يف،  " اإلنسان " يعلن حتريرو، ليلغيه
املخالف لـذلك اإلعـالن    " الواقع " إلزالة " األرض " ومن مث مل يكن بد لإلسالم أن ينطلق يف       

 - وأن يوجه الضربات للقوى السياسية اليت تعبد الناس لغـري اهللا     . . بالبيان وباحلركة جمتمعني   . . العام
 " واعتنـاق  " البيـان  " واليت حتول بينهم وبني االستماع إىل      - مهم بغري شريعة اهللا وسلطانه    أي حتك 
مث لكي يقيم نظاماً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً يسمح حلركـة          . حبرية ال يتعرض هلا السلطان     " العقيدة

أو متلبسة بالعنصرية   ،  تةسواء كانت سياسية حب    - بعد إزالة القوة املسيطرة    - التحرر باالنطالق الفعلي  
 ! أو الطبقية داخل العنصر الواحد



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

11

ولكن اإلسالم لـيس     . .  إنه مل يكن من قصد اإلسالم قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته            
فهو يهـدف   . إن اإلسالم كما قلنا إعالن عام لتحرير اإلنسان من العبودية للعباد           "  . . عقيدة " جمرد

ة واحلكومات اليت تقوم على أساس حاكمية البشر للبشـر وعبوديـة اإلنسـان              ابتداء إىل إزالة األنظم   
يف اختيار العقيدة الـيت يريـدوا مبحـض          - بالفعل - مث يطلق األفراد بعد ذلك أحراراً      . . لإلنسان
ولكن هذه احلرية    - بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان املنري ألرواحهم وعقوهلم          - اختيارهم
وأن يتخذ بعضـهم    ! أو أن خيتاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيداً للعباد       ؛  ناها أن جيعلوا إهلهم هواهم    ليس مع 

إن النظام الذي حيكم البشر يف األرض جيب أن تكون قاعدته العبودية هللا             !  . . بعضاً أرباباً من دون اهللا    
ما يعتنقه مـن     - ظام العام يف ظل هذا الن    - مث ليعتنق كل فرد   . وذلك بتلقي الشرائع منه وحده    ؛  وحده
إن  . . أي تكون الدينونة واخلضوع واالتباع والعبودية كلها هللا       . كله هللا  " الدين " وذا يكون ! عقيدة
إن الدين هو املنهج والنظام الذي حيكم احلياة وهـو           "  . . العقيدة " أمشل من مدلول   " الدين " مدلول

ويف اإلسالم ميكـن أن ختضـع        . . عمومه أمشل من العقيدة   ولكنه يف   . يف اإلسالم يعتمد على العقيدة    
مجاعات متنوعة ملنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية هللا وحده ولـو مل يعتنـق بعـض هـذه                    

  . . اجلماعات عقيدة اإلسالم
يدرك معها حتمية االنطـالق احلركـي        - على النحو املتقدم   -  والذي يدرك طبيعة هذا الدين    

 ويدرك أن ذلك مل يكن حركة دفاعية       - إىل جانب اجلهاد بالبيان    -  صورة اجلهاد بالسيف   لإلسالم يف 
كما يريد املهزومون أمام ضغط      - "  احلرب الدفاعية  " باملعىن الضيق الذي يفهم اليوم من اصطالح       -

ان حركـة   إمنا ك  - الواقع احلاضر وأمام هجوم املستشرقني املاكر أن يصوروا حركة اجلهاد يف اإلسالم           
؛ بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشـري       "  . . األرض " يف " اإلنسان " اندفاع وانطالق لتحرير  

 . ويف مراحل حمددة لكل مرحلة منها وسائلها املتجددة
فال بد أن نغـري مفهـوم       ،   وإذا مل يكن بد من أن نسمي حركة اإلسالم اجلهادية حركة دفاعية           

 . ضد مجيع العوامل اليت تقيد حريته وتعوق حترره       ،  ذاته " دفاعاً عن اإلنسان  "  ونعتربه " . دفاع " كلمة
القائمـة علـى    ،  كما تتمثل يف األنظمة السياسية    ؛  هذه العوامل اليت تتمثل يف املعتقدات والتصورات      . 

 مـا  واليت؛  اليت كانت سائدة يف األرض كلها يوم جاء اإلسالم        ،  احلواجز االقتصادية والطبقية والعنصرية   
 ! تزال أشكال منها سائدة يف اجلاهلية احلاضرة يف هذا الزمان

نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث االنطالق اإلسـالمي         " الدفاع "  وذا التوسع يف مفهوم كلمة    
وهي أنه إعالن عام لتحرير اإلنسان من العبوديـة         ،  ونواجه طبيعة اإلسالم ذاا   ؛  باجلهاد " األرض " يف
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وإقامة مملكة  ،  وحتطيم مملكة اهلوى البشري يف األرض     ؛  ر ألوهية اهللا وحده وربوبيته للعاملني     وتقري،  للعباد
  . . الشريعة اإلهلية يف عامل اإلنسان

 أما حماولة إجياد مربرات دفاعية للجهاد اإلسالمي باملعىن الضيق للمفهـوم العصـري للحـرب               
 اجلهاد اإلسالمي كانت رد صد العدوان مـن         وحماولة البحث عن أسانيد إلثبات أن وقائع      ؛  الدفاعية

فهي حماولة تنم عن     - وهو يف عرف بعضهم جزيرة العرب     _!  " الوطن اإلسالمي  " القوى ااورة على  
كما أا تشي باهلزمية أمـام      . ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به يف األرض       ،  قلة إدراك لطبيعة هذا الدين    

 ! جوم االستشراقي املاكر على اجلهاد اإلسالميوأمام اهل؛ ضغط الواقع احلاضر
قد أمنوا عدوان الروم والفرس على اجلزيرة أكانوا         ي  ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان      

وأمام الـدعوة   ،  وكيف كانوا يدفعون هذا املد    ؟  يقعدون إذن عن دفع املد اإلسالمي إىل أطراف األرض        
واالقتصـادية  ،  وأنظمة اتمع العنصرية والطبقيـة    ؛  سياسيةمن أنظمة الدولة ال    - تلك العقبات املادية  

 ! ؟ واليت حتميها القوة املادية للدولة كذلك، الناشئة من االعتبارات العنصرية والطبقية
 األرض " يف . . نوع اإلنسان  "  . . اإلنسان "  إا سذاجة أن يتصور اإلنسان دعوة تعلن حترير       

إا جتاهـد باللسـان     !  . . ام هذه العقبات جتاهدها باللسان والبيان     مث تقف أم   . . كل األرض "  . . 
 . . وهم مطلقو السراح من مجيع تلك املـؤثرات ، ختاطبهم حبرية، والبيان حينما خيلى بينها وبني األفراد    

الً فال بد من إزالتـها أو ، أما حني توجد تلك العقبات واملؤثرات املادية   . .  " ال إكراه يف الدين    " فهنا
 ! وهو طليق من هذه األغالل؛ للتمكن من خماطبة قلب اإلنسان وعقله، بالقوة

إذا كانت أهدافها هي إعالن حترير اإلنسان إعالناً جاداً يواجه الواقع           .  إن اجلهاد ضرورة للدعوة   
وطن سواء كان ال  ! وال يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السليب     ؛  الفعلي بوسائل مكافئة له يف كل جوانبه      

فاإلسـالم حـني    . آمنا أم مهدداً من جريانه     - دار اإلسالم : وبالتعبري اإلسالمي الصحيح   - اإلسالمي
وهي جمرد أن يأمن على الرقعة اخلاصة الـيت يعتنـق           ؛  ال يقصد تلك السلم الرخيصة    ،  يسعى إىل السلم  

أي تكون عبوديـة النـاس      . إمنا هو يريد السلم اليت يكون الدين فيها كله هللا         . أهلها العقيدة اإلسالمية  
والعربة بنهاية املراحل الـيت     . واليت ال يتخذ فيها الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللا          ؛  كلهم فيها هللا  

ولقد  . . ال بأوائل أيام الدعوة وال بأوسطها      - بأمر من اهللا   - وصلت إليها احلركة اجلهادية يف اإلسالم     
علـى   - بعد نزول براءة   - فاستقر أمر الكفار معه   :  " ابن القيم انتهت هذه املراحل كما يقول اإلمام       

 . . مث آلت حال أهل العهد والصلح إىل اإلسـالم         . . وأهل ذمة ،  وأهل عهد ،  حماربني له : ثالثة أقسام 
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فصار أهل األرض معه ثالثـة       . . واحملاربون له خائفون منه   . وأهل ذمة ،  حماربني: فصاروا معه قسمني  
وخـائف   ]وهم أهل الذمة كما يفهم من اجلملة السـابقة          [  ومسامل له آمن  . من به مسلم مؤ : أقسام
ال كما يفهم املهزومـون أمـام   . وهذه هي املواقف املنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه   "  . . حمارب

 ! وأمام هجوم املستشرقني املاكر، الواقع احلاضر
وقيـل   . . ول العهـد بـاهلجرة إىل املدينـة       ويف أ ؛  ولقد كف اهللا املسلمني عن القتال يف مكة       

أذن :  " فقيـل هلـم  ، مث أذن هلم فيه  . .  " كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة     :  " للمسلمني
إال  - الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق     ،  وإن اهللا على نصرهم لقدير    ،  للذين يقاتلون بأم ظلموا   

 الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومسـاجد          ولوال دفع اهللا  . ربنا اهللا : أن يقولوا 
الذين إن مكناهم يف األرض     . إن اهللا لقوي عزيز   ،  ولينصرن اهللا من ينصره   ،  يذكر فيها اسم اهللا كثرياً    

مث فـرض    . .  " وهللا عاقبة األمـور   ،  أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن املنكر        
وقـاتلوا يف سـبيل اهللا الـذين        :  "  ملن قاتلهم دون من مل يقاتلهم فقيل هلـم         عليهم القتال بعد ذلك   

وقاتلوا املشـركني كافـة كمـا       :  " مث فرض عليهم قتال املشركني كافة فقيل هلم        . .  " يقاتلونكم
وال حيرمون مـا    ،  قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر       :  " وقيل هلم  . .  " يقاتلونكم كافة 

حىت يعطوا اجلزية عن يـد وهـم        ،  وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب       ،  م اهللا ورسوله  حر
مث مأموراً به ملـن     ،  مث مأذوناً به  ،  حمرماً  " - كما يقول اإلمام ابن القيم     - فكان القتال  . .  " صاغرون

  "  . . مث مأموراً به جلميع املشركني، بدأهم بالقتال
وجدية ؛  وجدية األحاديث النبوية اليت حتض عليه     ؛  رآنية الواردة يف اجلهاد    إن جدية النصوص الق   

إن هذه اجلدية الواضـحة متنـع أن    . . وعلى مدى طويل من تارخيه، الوقائع اجلهادية يف صدر اإلسالم 
جيول يف النفس ذلك التفسري الذي حياوله املهزومون أمام ضغط الواقع احلاضر وأمام اهلجوم االستشراقي               

 ! ملاكر على اجلهاد اإلسالميا
ويتـابع وقـائع اجلهـاد       ع  ومن ذا الذي يسمع قول اهللا سبحانه يف هذا الشأن وقول رسوله           

ويقف عند حـدود الـدفاع لتـأمني        ؛  مث يظنه شأناً عارضاً مقيداً مبالبسات تذهب وجتيء       ؛  اإلسالمي
 ! ؟ احلدود

 أذن هلم فيها بالقتـال أن الشـأن الـدائم            لقد بني اهللا للمؤمنني يف أول ما نزل من اآليات اليت          
أذن :  " لدفع الفسـاد عـن األرض     ،  األصيل يف طبيعة هذه احلياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض          
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الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن        . وإن اهللا على نصرهم لقدير    ،  للذين يقاتلون بأم ظلموا   
س بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يـذكر      ولوال دفع اهللا النا   . يقولوا ربنا اهللا  

الشأن الدائم أن ال يتعايش احلـق       . وإذن فهو الشأن الدائم ال احلالة العارضة       . .  " فيها اسم اهللا كثرياً   
وحترير اإلنسـان   ،  وأنه مىت قام اإلسالم بإعالنه العام إلقامة ربوبية اهللا للعاملني         . والباطل يف هذه األرض   

وانطلق هو كذلك يـدمر     ؛  رماه املغتصبون لسلطان اهللا يف األرض ومل يساملوه قط        ،  بودية للعباد من الع 
 . . ذلك السـلطان الغاصـب     " األرض " يف " اإلنسان " عليهم ليخرج الناس من سلطام ويدفع عن      

 . حال دائمة ال يكف معها االنطالق اجلهادي التحريري حىت يكون الدين كله هللا
كذلك كـان األمـر أول   .  القتال يف مكة مل يكن إال جمرد مرحلة يف خطة طويلة    إن الكف عن  

والذي بعث اجلماعة املسلمة يف املدينة بعد الفترة األوىل لالنطالق مل يكن جمرد تـأمني               . العهد باهلجرة 
إنـه هـدف يضـمن وسـيلة      . . ولكنه ليس اهلدف األخري . . هذا هدف أويل ال بد منه   . . املدينة
 " وإلزالة العقبات الـيت متنـع     ،   " اإلنسان " االنطالق لتحرير  . . ويؤمن قاعدة االنطالق  ؛  طالقاالن

 ! ذاته من االنطالق " اإلنسان
ألنه كان مكفوالً للـدعوة يف مكـة   .  وكف أيدي املسلمني يف مكة عن اجلهاد بالسيف مفهوم   

وخياطـب ـا    ؛  ن يصدع بالدعوة  أ،  ميلك حبماية سيوف بين هاشم     ع كان صاحبها  . . حرية البالغ 
مل تكن هناك سلطة سياسية منظمة متنعه مـن إبـالغ            . . ويواجه ا األفراد  ؛  اآلذان والعقول والقلوب  

وذلك إىل أسباب   . الستخدام القوة  - يف هذه املرحلة   - فال ضرورة ! أو متنع األفراد من مساعه    ،  الدعوة
أمل تر إىل الذين قيل     :  " صناها عند تفسري قوله تعاىل    وقد خل . أخرى لعلها كانت قائمة يف هذه املرحلة      

وال نرى بأسـاً يف إثبـات       . من سورة النساء   . . .  " هلم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة      
 : بعض هذا التلخيص هنا مرة أخرى

وسـط  ،  يننيلقوم مع ،  يف بيئة معينة  ،  رمبا كان ذلك ألن الفترة املكية كانت فترة تربية وإعداد          " 
تربية نفس الفرد العـريب علـى     ،  ومن أهداف التربية واإلعداد يف مثل هذه البيئة بالذات        . ظروف معينة 

، ليخلص من شخصـه . الصرب على ما ال يصرب عليه عادة من الضيم على شخصه أو على من يلوذون به  
وتربيته . افع احلركة يف حياته   وال تعود ذاته وال من يلوذون به حمور احلياة يف نظره ود           ،  ويتجرد من ذاته  

ليـتم  ،  وال يهتاج ألول مهـيج     - كما هي طبيعته   - فال يندفع ألول مؤثر   ،  كذلك على ضبط أعصابه   
وتربيته على أن يتبع جمتمعاً منظماً له قيادة يرجع إليها يف كل أمر من أمور               . االعتدال يف طبيعته وحركته   

وقد كان هذا هو حجـر       - ا يكن خمالفاً ملألوفه وعادته    مهم - وال يتصرف إال وفق ما تأمره به      ،  حياته
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، املترقي املتحضـر  ،  اخلاضع لقيادة موجهة   " اتمع املسلم  " إلنشاء،  األساس يف إعداد شخصية العريب    
 ! غري اهلمجي أو القبلي

ذات ، يف مثل بيئة قـريش ، ألن الدعوة السلمية كانت أشد أثراً و أنفذ    ،  ورمبا كان ذلك أيضاً    " 
وإىل نشـأة   ،  إىل زيادة العناد   - يف مثل هذه املرحلة    - واليت قد يدفعها القتال معها    ؛  لعنجهية والشرف ا

، وحـرب البسـوس   ،  ثارات دموية جديدة كثارات العرب املعروفة اليت أثارت حرب داحس والغرباء          
هـام وذكريـام    وتكون هذه الثارات اجلديدة مرتبطة يف أذ      . تفانت فيها قبائل برمتها   ،  أعواماً طويلة 

ويتحول اإلسالم من دعوة إىل ثارات وذحول تنسى معهـا وجهتـه            . فال دأ بعد ذلك أبداً    . باإلسالم
 ! فال تذكر أبداً، وهو يف مبدئه، األساسية

فلم تكن هناك سلطة    . اجتناباً إلنشاء معركة ومقتلة يف داخل كل بيت       ،  ورمبا كان ذلك أيضاً    " 
يعذبونـه  ، إمنا كان ذلك موكوالً إىل أولياء كـل فـرد  . ذب املؤمنني وتفتنهمهي اليت تع، نظامية عامة 
 أن تقع معركة ومقتلة يف كل بيت       - يف مثل هذه البيئة    - ومعىن اإلذن بالقتال  !  " ويؤدبونه " ويفتنونه

فقد كانـت دعايـة     ! ولقد قيلت حىت واإلسالم يأمر بالكف عن القتال       ! هذا هو اإلسالم  : مث يقال . . 
فـوق  ،  إن حممداً يفرق بني الوالد وولده     : يف أوساط العرب القادمني للحج والتجارة     ،  يش يف املوسم  قر

يف كـل   . . واملوىل بقتل الـويل ، فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد    ! تفريقه لقومه وعشريته  
 ؟ بيت ويف كل حملة

عاندين الذين يفتنون أوائل املسـلمني      ورمبا كان ذلك أيضاً ملا يعلمه اهللا من أن كثريين من امل            " 
أمل  . . بل من قادته  ،  هم بأنفسهم سيكونون من جند اإلسالم املخلص      ،  ويعذبوم ويؤذوم ،  عن دينهم 

 ! ؟ يكن عمر بن اخلطاب من بني هؤالء
من عادا أن تثور للمظلـوم الـذي     ،  يف بيئة قبلية  ،  ألن النخوة العربية  ،  ورمبا كان ذلك أيضاً    " 

وقد وقعت ظـواهر    . . وخباصة إذا كان األذى واقعاً على كرام الناس فيهم        ! وال يتراجع ،  مل األذى حيت
وهو رجـل    - فابن الدغنة مل يرض أن يترك أبا بكر        - يف هذه البيئة   - كثرية تثبت صحة هذه النظرة    

 . . تـه وعرض عليه جـواره ومحاي    ! ورأى يف ذلك عاراً على العرب     ،  يهاجر وخيرج من مكة    - كرمي
بعدما طال علـيهم اجلـوع      ،  وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة احلصار لبين هاشم يف شعب أيب طالب           

قد يكـون   ،  القدمية اليت مردت على الذل     " احلضارة " بينما يف بيئة أخرى من بيئات      . . واشتدت احملنة 
 !  الظامل املعتديوتعظيم املؤذي، السكوت على األذى مدعاة للهزء والسخرية واالحتقار من البيئة
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حيـث مل تبلـغ     ،  واحنصارهم يف مكـة   ،  لقلة عدد املسلمني حينذاك   ،  أيضاً،  ورمبا كان ذلك   " 
حيث كانت القبائل تقف على احلياد مـن معركـة      ،  أو بلغت أخبارها متناثرة   ،  الدعوة إىل بقية اجلزيرة   

ثل هذه احلالة قـد تنتـهي      ففي م . حىت ترى ماذا يكون مصري املوقف     ،  داخلية بني قريش وبعض أبنائها    
 - حىت ولو قتلوا هم أضعاف من سـيقتل منـهم          - إىل قتل اموعة املسلمة القليلة    ،  املعركة احملدودة 

 . وال وجد له كيان واقعي    ،  ومل يقم يف األرض لإلسالم نظام     ،  وتنمحي اجلماعة املسلمة  ،  ويبقى الشرك 
 . عياً عملياً للحياةوليكون نظاماً واق، وهو دين جاء ليكون منهاج حياة. 

  )1( . . .  " اخل "  . . . 
مـع   ع فقد كانت املعاهدة اليت عقدها رسـول اهللا        - يف أول العهد باهلجرة    -  فأما يف املدينة  

مالبسة تقتضيها طبيعـة املرحلـة      ،  اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حوهلا           
  . . كذلك

فقد ،  ال تقف له سلطة سياسية متنعه وحتول بني الناس وبينه         ،   للتبليغ والبيان  ألن هناك جماالً  :  أوالً
فنصـت  . يف تصريف شؤوا السياسية    ع وبقيادة رسول اهللا  ؛  اعترف اجلميع بالدولة املسلمة اجلديدة    

 ع وال ينشئ عالقة خارجية إال بإذن رسول اهللا       ،  املعاهدة على أال يعقد أحد منهم صلحاً وال يثري حرباً         
والتخلية ،  فاال أمام الدعوة مفتوح   . وكان واضحاً أن السلطة احلقيقية يف املدينة يف يد القيادة املسلمة          

 . بني الناس وحرية االعتقاد قائمة
اليت تقوم معارضتها هلـذا     ؛  لقريش - يف هذه املرحلة   - كان يريد التفرغ   ع أن الرسول :  ثانياً

الواقفة يف حالة انتظار ملا ينتهي إليه األمر بني قريش وبعض           ؛  ألخرىالدين حجر عثرة يف وجه القبائل ا      
وكان أول لواء عقده حلمزة بن عبـد املطلـب يف            " السرايا " بإرسال ع لذلك بادر رسول اهللا   ! بنيها

 . شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من اهلجرة
مث على رأس ستة    . ر شهراً مث على رأس ثالثة عش    . على رأس تسعة أشهر   ،   مث توالت هذه السرايا   

وهي أول غـزاة    . مث كانت سرية عبداهللا بن جحش يف رجب على رأس سبعة عشر شهراً            . عشر شهراً 
يسـألونك عـن    :  " واليت نزلت فيها آيات البقرة    . وكان ذلك يف الشهر احلرام    . وقع فيها قتل وقتال   

وإخراج ،  كفر به واملسجد احلرام   وصد عن سبيل اهللا و    ،  قتال فيه كبري  : قل! الشهر احلرام قتال فيه   
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وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن ديـنكم إن         . والفتنة أكرب من القتل   ،  أهله منه أكرب عند اهللا    
 . )1( "  . . . استطاعوا

وهي اليت نزلت فيها هذه السورة اليت        . .  مث كانت غزوة بدر الكربى يف رمضان من هذه السنة         
 . حنن بصددها

مبفهومه الضـيق    " الدفاع " ال تدع جماالً للقول بأن    ،  ف من خالل مالبسات الواقع     ورؤية املوق 
وأمام اهلجوم االستشـراقي  ، كما يقول املهزومون أمام الواقع احلاضر     . كان هو قاعدة احلركة اإلسالمية    

 ! املاكر
ركـة  إمنا يؤخـذون حب   ،   إن الذين يلجأون إىل تلمس أسباب دفاعية حبتة حلركة املد اإلسالمي          

إال من عصم اهللا     -!  يف وقت مل تعد للمسلمني شوكة بل مل يعد للمسلمني إسالم          ،  اهلجوم االستشراقية 
من كـل سـلطان إال       " األرض " يف " اإلنسان " ممن يصرون على حتقيق إعالن اإلسالم العام بتحرير       

 ! سالمفيبحثون عن مربرات أدبية للجهاد يف اإل - ليكون الدين كله هللا، سلطان اهللا
واملد اإلسالمي ليس يف حاجة إىل مربرات أدبية له أكثر من املربرات الـيت محلتـها النصـوص                  

 : القرآنية
ومن يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو       . فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة         " 

املستضعفني من الرجال والنساء    وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا و       . يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً    
واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل      ،  ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها      : والولدان الذين يقولون  

، والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطـاغوت     ،  الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا     ؟  لنا من لدنك نصرياً   
 .  ]76 - 74: النساء[  . . .  "  ضعيفاًإن كيد الشيطان كان، فقاتلوا أولياء الشيطان

. وإن يعودوا فقد مضت سنة األولـني      ،  إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف      : قل للذين كفروا   " 
وإن تولـوا   . فإن انتهوا فإن اهللا مبا يعملون بصري      ،  وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا        

  . .  ]40 - 38: األنفال[  . . .  " نصرينعم املوىل ونعم ال، فاعلموا أن اهللا موالكم
وال يدينون  ،  وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله     ،  قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر        " 

وقالت اليهود عزير ابن    . دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون            
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، ذلك قوهلم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبـل         . املسيح ابن اهللا  : وقالت النصارى ،  اهللا
وما أمروا إال   ،  اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اهللا واملسيح ابن مرمي         ! قاتلهم اهللا أىن يؤفكون   

ويأىب ،  يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم     . سبحانه عما يشركون  ،  ال إله إلّا هو   ،  ليعبدوا إهلاً واحداً  
 .  ]32 - 29: التوبة[  . .  " ولو كره الكافرون؛  إال أن يتم نورهاهللا

ومطـاردة الشـياطني    . وحتقيق منهجه يف حياة الناس    ؛   إا مربرات تقرير ألوهية اهللا يف األرض      
والناس عبيد اهللا وحده جيوز أن حيكمهـم        ،  وحتطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس     ؛  ومناهج الشياطني 
ال :  " مع تقرير مبـدأ    . . وهذا يكفي ! لطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه       أحد من عباده بس   

واإلقرار مببـدأ  ؛ بعد اخلروج من سلطان العبيد ،  أي ال إكراه على اعتناق العقيدة      . .  " إكراه يف الدين  
 . ذا االعتبار. أو أن الدين كله هللا. أن السلطان كله هللا

بإخراج الناس من العبودية للعباد إىل العبوديـة هللا  . لإلنسان يف األرض إا مربرات التحرير العام  
ولقد كانت هذه املربرات ماثلة يف نفوس الغـزاة مـن            . . وهذه وحدها تكفي   . . وحده بال شريك  

أو خرجنـا   ! خرجنا ندافع عن وطننا املهدد    : املسلمني فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول        
 ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة!  أو الروم علينا حنن املسلمنينصد عدوان الفرس

مجيعاً لرستم  ،  واملغرية بن شعبة  ،  وحذيفة بن حمصن  ،   لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر       
مـا  : قبل املعركـة  ،  وهو يسأهلم واحداً بعد واحد يف ثالثة أيام متوالية        ،  قائد جيش الفرس يف القادسية    

ومـن  . اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده: فيكون اجلواب ؟  ي جاء بكم  الذ
فمن قبله  ،  فأرسل رسوله بدينه إىل خلقه     . . ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم     . ضيق الدنيا إىل سعتها   

  " .  اجلنة أو الظفرومن أىب قاتلناه حىت نفضي إىل. وتركناه وأرضه، منا قبلنا منه ورجعنا عنه
ويف منهجه الواقعي ملقابلة الواقع     ،  ويف إعالنه العام  ؛   إن هناك مربراً ذاتياً يف طبيعة هذا الدين ذاته        

وهذا املربر الـذايت قـائم       . . بوسائل متجددة ،  يف مراحل حمددة  ،  البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه    
إنه مربر يف طبيعـة      - إلسالمية وعلى املسلمني فيها   ولو مل يوجد خطر االعتداء على األرض ا        - ابتداء

، ال من جمرد مالبسات دفاعية حمدودة      . . وطبيعة املعوقات الفعلية يف اتمعات البشرية     ،  املنهج وواقعيته 
 ! وموقوتة

يف سبيل هذه القيم اليت     .  " يف سبيل اهللا   . .  " وإنه ليكفي أن خيرج املسلم جماهداً بنفسه وماله       
  . . وال خيرجه هلا مغنم ذايت؛ اله هو من ورائها مغنم ذايتال ين



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

19

 إن املسلم قبل أن ينطلق للجهاد يف املعركة يكون قد خاض معركة اجلهاد األكرب يف نفسه مـع                  
مـع   . . مع مصاحله ومصاحل عشريته وقومه . . مع مطامعه ورغباته . . مع هواه وشهواته   . . الشيطان

وحتقيق سلطانه يف األرض وطرد سلطان      ،  ومع كل دافع إال العبودية هللا      . . مكل شارة غري شارة اإلسال    
  . . الطواغيت املغتصبني لسلطان اهللا

 " يغضون من شأن   " الوطن اإلسالمي  "  والذين يبحثون عن مربرات للجهاد اإلسالمي يف محاية       
إا نظـرة    . . هذه االعتبارات وهذه ليست نظرة اإلسالم إىل       " ! املوطن " ويعتربونه أقل من   " املنهج

فالعقيدة واملنهج الذي تتمثل فيه واتمع الذي يسود فيه هـذا           ،  مستحدثة غريبة على احلس اإلسالمي    
وكل ! فال اعتبار هلا وال وزن     - بذاا - أما األرض . املنهج هي االعتبارات الوحيدة يف احلس اإلسالمي      

وـذا تكـون    . ستمدة من سيادة منهج اهللا وسلطانه فيها      قيمة لألرض يف التصور اإلسالمي إمنا هي م       
  "  . . اإلنسان " ونقطة االنطالق لتحرير " دار اإلسالم " حمضن العقيدة وحقل املنهج و

ولكنها . محاية للعقيدة واملنهج واتمع الذي يسود فيه املنهج        " دار اإلسالم  "  وحقيقة أن محاية  
إمنا محايتها هي   . ايتها هي الغاية األخرية حلركة اجلهاد اإلسالمي      وليست مح . هي ليست اهلدف النهائي   

. وإىل النوع اإلنساين جبملتـه    ،  مث الختاذها قاعدة انطالق إىل األرض كلها      . الوسيلة لقيام مملكة اهللا فيها    
 ! واألرض هي جماله الكبري، فالنوع اإلنساين هو موضوع هذا الدين
ونظام ،  هج اإلهلي تقوم يف وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة          وكما أسلفنا فإن االنطالق باملن    

كي خيلو لـه وجـه      . وهذه كلها هي اليت ينطلق اإلسالم ليحطمها بالقوة        . . وأوضاع البيئة ،  اتمع
ويترك هلا بعد ذلك    ؛  بعد أن حيررها من األغالل املادية     ،  خياطب ضمائرهم وأفكارهم  ،  األفراد من الناس  
  .  .حرية االختيار

وأال يثقل علـى عاتقنـا      ،   " اجلهاد "  جيب أال ختدعنا أو تفزعنا محالت املستشرقني على مبدأ        
فنروح نبحث للجهاد اإلسالمي عن مربرات أدبية خارجـة         ،  ضغط الواقع وثقله يف ميزان القوى العاملية      

ء وجـدت هـذه     كان اجلهاد سينطلق يف طريقه سوا     ،  يف مالبسات دفاعية وقتية   ،  عن طبيعة هذا الدين   
 ! املالبسات أم مل توجد

 وجيب وحنن نستعرض الواقع التارخيي أال نغفل عن االعتبارات الذاتية يف طبيعـة هـذا الـدين                 
  . . وأال خنلط بينها وبني املقتضيات الدفاعية الوقتية . . وإعالنه العام ومنهجه الواقعي
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يف صورة إعـالن عـام   ، ألن جمرد وجوده .  حقاً إنه مل يكن بد هلذا الدين أن يدافع املهامجني له          
ومتثل هذا الوجود يف جتمع تنظيمي حركـي        ،  وحترير اإلنسان من العبودية لغري اهللا     ،  لربوبية اهللا للعاملني  

وميالد جمتمع مستقل متميز ال يعتـرف ألحـد مـن البشـر             ،  حتت قيادة جديدة غري قيادات اجلاهلية     
إن جمرد وجود هذا الدين يف هذه الصورة ال بـد أن يـدفع              . .  ألن احلاكمية فيه هللا وحده    ،  باحلاكمية

دفاعاً عن وجودهـا    ،  أن حتاول سحقه  ،  القائمة على قاعدة العبودية للعباد    ،  اتمعات اجلاهلية من حوله   
  . . وال بد أن يتحرك اتمع اجلديد للدفاع عن نفسه. ذاته

وهذه معركة مفروضة علـى اإلسـالم       . هتولد مع ميالد اإلسالم ذات    .  هذه مالبسة ال بد منها    
  . . وهذا صراع طبيعي بني وجوددين ال ميكن التعايش بينهما طويالً. وال خيار له يف خوضها، فرضاً

وال بد أن خيوض    . ووفق هذه النظرة يكون ال بد لإلسالم أن يدافع عن وجوده           . . هذا كله حق  
  . . معركة دفاعية مفروضة عليه فرضاً

إن من طبيعة الوجود اإلسالمي ذاتـه      . . حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه احلقيقة       ولكن هناك   
وال ميكن أن يقف    . من العبودية لغري اهللا    " األرض " يف " اإلنسان " إلنقاذ؛  أن يتحرك إىل األمام ابتداء    

 يف . . نوع اإلنسان  "  . . اإلنسان " تاركاً؛  وال أن يرتوي داخل حدود عنصرية     ؛  عند حدود جغرافية  
 . للشر والفساد والعبودية لغري اهللا . . كل األرض "  . . األرض" 

إذا تركهـا   ،   إن املعسكرات املعادية لإلسالم قد جييء عليها زمان تؤثر فيه أال اجم اإلسـالم             
ورضي أن يدعها وشأا ومل ميـد إليهـا         ؛  اإلسالم تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها اإلقليمية       

إال أن تعلن استسـالمها لسـلطانه يف        ،  ولكن اإلسالم ال يهادا   !  . . وإعالنه التحريري العام  دعوته  
 . ضماناً لفتح أبواا لدعوته بال عوائق مادية من السلطات القائمة فيها، صورة أداء اجلزية

اإلنسان من  وهذه وظيفته حبكم أنه إعالن عام لربوبية اهللا للعاملني وحترير           ،   هذه طبيعة هذا الدين   
 ! كل عبودية لغري اهللا يف الناس أمجعني

ال ، وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصـرية ،  وفرق بني تصور اإلسالم على هذه الطبيعة      
 ! إنه يف هذه الصورة األخرية يفقد مربراته الذاتية يف اإلنطالق! حيركه إال خوف االعتداء

وح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هـو منـهج اهللا             إن مربرات االنطالق اإلسالمي تربز بوض     
!  . . وال نظام جنس من األجنـاس     ،  وال مذهب شيعة من الناس    ،  وليس منهج إنسان  ،  للحياة البشرية 

حـني ننسـى أن    . . وحنن ال نبحث عن مربرات خارجية إال حني تفتر يف حسنا هذه احلقيقة اهلائلـة  
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إنه ال ميكن أن يستحضر إنسان ما هذه احلقيقة اهلائلة مث            . . ادالقضية هي قضية ألوهية اهللا وعبودية العب      
 ! يبحث عن مربر آخر للجهاد اإلسالمي

بني تصور أن اإلسالم كان مضطراً خلوض معركة        ،   واملسافة قد ال تبدو كبرية عند مفرق الطريق       
وتصور . ال بد أن امجه   حبكم وجوده الذايت ووجود اتمعات اجلاهلية األخرى اليت         ،  ال اختيار له فيها   

  . . فيدخل يف هذه املعركة، أنه هو بذاته ال بد أن يتحرك ابتداء
. فهو يف كلتا احلالتني سـيدخل املعركـة حتمـاً         .  املسافة عند مفرق الطريق قد ال تبدو كبرية       

 . خطريا . . اتغري املشاعر واملفهومات اإلسالمية تغيريا كبري     ،  ولكنها يف اية الطريق تبدو هائلة شاسعة      
 . 

وعبودية ،  جاء ليقرر ألوهية اهللا يف األرض     ،   إن هناك مسافة هائلة بني اعتبار اإلسالم منهجاً إهلياً        
هو اتمع اإلنساين الذي يتحرر فيه الناس       ،  ويصب هذا التقرير يف قالب واقعي     ،  البشر مجيعاً إلله واحد   

أو ،  اليت يتمثل فيها سـلطان اهللا     ،  كمهم إال شريعة اهللا   فال حت ،  بالعبودية لرب العباد  ،  من العبودية للعباد  
ليخاطب وجـدان   ،  فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه         . . بتعبري آخر تتمثل فيها ألوهيته    

 أو أوضاع الناس االجتماعية   ،  األفراد وعقوهلم دون حواجز وال موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي          
فمـن  . واعتباره نظاماً حملياً يف وطن بعينه     ،  ئلة بني اعتبار اإلسالم على هذا النحو      إن هناك مسافة ها   . . 

 ! حقه فقط أن يدفع اهلجوم عليه يف داخل حدوده اإلقليمية
ولكـن التصـور     . . ولو أن اإلسالم يف كلتا احلالتني سيجاهد       . . وذاك تصور  . .  هذا تصور 

يدخل يف صميم االعتقاد كما يدخل      ،  خيتلف اختالفاً بعيداً   ،الكلي لبواعث هذا اجلهاد وأهدافه ونتائجه     
 . يف صميم اخلطة واالجتاه

، ولكنه منهج إله  ،  وال نظام وطن  ،  فاإلسالم ليس حنلة قوم   . إن من حق اإلسالم أن يتحرك ابتداء      
 " ومن حقه أن يتحرك ليحطم احلواجز من األنظمة واألوضاع اليت تغـل مـن حريـة                . . ونظام عامل 

إمنا يهاجم األنظمـة    . وحسبه أنه ال يهاجم األفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        . يف االختيار  " ساناإلن
 . املقيدة حلرية االختيار، املفسدة للفطرة، واألوضاع ليحرر األفراد من التأثريات الفاسدة

 إعالنه العام   ليحقق . . من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده       " الناس "  من حق اإلسالم أن خيرج    
يف التصور اإلسـالمي ويف      - وعبادة اهللا وحده ال تتحقق     . . وحترير الناس أمجعني  ،  بربوبية اهللا للعاملني  

. فهو وحده النظام الذي يشرع اهللا فيـه للعبـاد كلـهم           . إال يف ظل النظام اإلسالمي     - الواقع العملي 
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هم وغنيهم تشريعاً واحداً خيضـع لـه        فقري. قاصيهم ودانيهم . أسودهم وأبيضهم . حاكمهم وحمكومهم 
. ألم يتلقون التشريع حليام من العباد     ،  فيعبد الناس العباد  ،  أما يف سائر األنظمة    . . اجلميع على السواء  

فأميا بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقـد ادعـى              . وهو من خصائص األلوهية   
وأميا بشر آخر اعتـرف لـذلك       ! ها قوالً أم مل يعلن هذا االدعاء      سواء ادعا ،  األلوهية اختصاصاً وعمالً  

 ! البشر بذلك احلق فقد اعترف له حبق األلوهية سواء مساها بامسها أم مل يسمها
إمنا هو منهج يتمثـل     . حىت يقنع بإبالغ عقيدته للناس بوسيلة البيان      .  واإلسالم ليس جمرد عقيدة   

والتجمعات األخرى ال متكنه مـن تنظـيم حيـاة          . الناسيف جتمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل        
ومن مث يتحتم على اإلسالم أن يزيل هذه األنظمة بوصفها معوقات للتحـرر             . رعاياها وفق منهجه هو   

فال تكون هناك دينونة وال طاعة لعبد       . معىن أن يكون الدين كله هللا      - كما قلنا من قبل    - وهذا. العام
 ! شأن يف سائر األنظمة اليت تقوم على عبودية العباد للعبادكما هو ال، من العباد لذاته

وحتـت اهلجـوم    ،   إن الباحثني اإلسالميني املعاصرين املهزومني حتت ضغط الواقـع احلاضـر          
ألن املستشرقني صوروا اإلسالم حركـة قهـر        . يتحرجون من تقرير تلك احلقيقة    ،  االستشراقي املاكر 

ولكنـهم  . تشرقون اخلبثاء يعرفون جيداً أن هذه ليست هي احلقيقة        واملس. بالسيف لإلكراه على العقيدة   
عن مسعـة    - املهزومون - ومن مث يقوم املنافحون    . . يشوهون بواعث اجلهاد اإلسالمي ذه الطريقة     

، ويغفلون عن طبيعة اإلسالم ووظيفته    ! فيلجأون إىل تلمس املربرات الدفاعية    ! بنفي هذا االام  ،  اإلسالم
 . ابتداء " حترير اإلنسان " وحقه يف

 "  الـدين  " ذلك التصور الغريب لطبيعة    - املهزومني -  وقد غشى على أفكار الباحثني العصريني     
ومـن مث يكـون اجلهـاد     . . ال شأن هلا باألنظمة الواقعية للحياة ؛  يف الضمري  " عقيدة " وأنه جمرد . . 
 ! جهاداً لفرض العقيدة على الضمري، للدين

وهو منهج يقوم علـى  . فاإلسالم منهج اهللا للحياة البشرية    . ر ليس كذلك يف اإلسالم     ولكن األم 
فاجلهاد ! وينظم احلياة الواقعية بكل تفصيالا اليومية      - متمثلة يف احلاكمية   - إفراد اهللا وحده باأللوهية   

، يف ظل النظام العام   ،  عأما العقيدة فأمرها موكول إىل حرية االقتنا      . له جهاد لتقرير املنهج وإقامة النظام     
 . وتصبح له صورة جديدة كاملة، ومن مث خيتلف األمر من أساسه . . بعد رفع مجيع املؤثرات

فإن اهللا مينحـه حـق احلركـة      ،  الذي يتمثل فيه املنهج اإلهلي    ،   وحيثما وجد التجمع اإلسالمي   
فإذا كف   . . نية حلرية الوجدان  مع ترك مسألة العقيدة الوجدا    . واالنطالق لتسلم السلطان وتقرير النظام    



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

23

مسألة مقتضيات حركة ال    . فهذه مسألة خطة ال مسألة مبدأ     ،  اهللا أيدي اجلماعة املسلمة فترة عن اجلهاد      
يف املراحل  ،  وعلى هذا األساس الواضح ميكن أن نفهم النصوص القرآنية املتعددة         . مسألة مقررات عقيدة  

والداللة العامة خلط احلركـة اإلسـالمية الثابـت         ،  تها املرحلية وال خنلط بني دالالل   . التارخيية املتجددة 
 . الطويل

|     |     | 
ميـدنا ـا     " طبيعة هذا الـدين    " و " اجلهاد يف اإلسالم   " فإن هناك بقية يف بيان طبيعة     ،  وبعد

اإلسـالمية يف  املبحث امل القيم الذي أمدنا به املسلم العظيم السيد أبو األعلى املودودي أمري اجلماعة    
ال غـىن عنـها     ؛  وسنحتاج أن نقتبس منه فقرات طويلة      "  . . اجلهاد يف سبيل اهللا    " بعنوان،  باكستان

 : لقارئ يريد رؤية واضحة دقيقة هلذا املوضوع اخلطري العميق يف بناء احلركة اإلسالمية
 Holy[ " بـاحلرب املقدسـة   "  " اجلهاد " لقد جرت عادة اإلفرنج أن يعربوا عن كلمة " 

War[    موألبسوها ثوباً فضفاضاً من   ،  وتفننوا فيها . وقد فسروها تفسرياً منكراً   . إذا أرادوا ترمجتها بلغا
وقد بلغ األمر يف ذلك أن أصبحت كلمة اجلهاد عندهم عبارة عن شراسة الطبـع    . املعاين املموهة امللفقة  

وتشـويههم لوجـوه احلقـائق      ،   بيام وسحر،  وقد كان من لباقتهم   . واخللق واهلمجية وسفك الدماء   
متثلت أمام أعينهم صورة مواكب      . . اجلهاد . . أنه كلما قرع مسع الناس صوت هذه الكلمة       ،  الناصعة

متطايراً من عيوا شـرار     ،  متقدة صدورها بنار التعصب والغضب    ،  مصلتة سيوفها ،  من اهلمج احملتشدة  
ما إن رأت كافراً حىت أمسكت      ،  زاحفة إىل األمام  ،   " أكرباهللا  :  " عالية أصواا تاف  ،  الفتك والنهب 

، وإما أن يضرب عنقـه    ،  فينجو بنفسه  " ال إله إال اهللا   :  " إما أن يقول كلمة   : وجعلته بني أمرين  ،  خبناقه
 ! فتشخب أوداجه دماً

ان من  وك؛  وتفننوا فيها بريشة املتفنن املبدع    ،  بلباقة فائقة  " الصورة " ولقد رسم الدهان هذه    " 
 : وكتبوا حتتها، دهائهم ولباقتهم يف هذا الفن أن صبغوها بصبغ من النجيع األمحر

وجشـع إىل الفتـك     ،  هذه الصورة مرآة ملا كان بسلف هذه األمة من شره إىل سفك الدماء             " 
  " ! باألبرياء

ور وقاموا مبا كان هلم من حظ موف      ؛  أن الذين عملوا على هذه الصورة     ،  والعجب كل العجب   " 
هم هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ويتناحرون فيمـا           ،  يف إبرازها وعرضها على األنظار    

 [ وتلك هي حرم امللعونة غري املقدسة     ،  بينهم إرضاء لشهوام الدنيئة وإطفاء ألوار مطامعهم األشعبية       
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Unholy War [وجاسوا خـالل  ، االيت أثاروها على األمم املستضعفة يف مشارق األرض ومغار
ويستبدوا مبنابع  ،  ديارهم يبحثون عن أسواق لبضائعهم وأراض ملستعمرام اليت يريدون أن يستعمروها          

وعما تغلـه أرض اهللا الواسـعة مـن         ،  ويفتشون عن املناجم واملعادن   ،  ثروا دون أصحاا الشرعيني   
ن عن كل ذلك وقلوم كلـها       يبحثو. احلاصالت اليت ميكن أن تكون غذاء لبطون مصانعهم ومعاملهم        

وفوق رؤوسهم الطائرات احمللقة يف جـو       ،  وبني أيديهم الدبابات املدججة   . جشع وشره إىل املال واجلاه    
وعلـى  ،  ووراء ظهورهم مئات األلوف من العساكر املدربة يقطعون على البالد سبل رزقهـا            ،  السماء

لك أن يهيئوا وقوداً لنريان مطامعهم الفاحشة اليت        يريدون بذ ،  أهاليها الوادعني طريقهم إىل احلياة الكرمية     
وإمنا كانت يف سبل شهوام     ،   " سبيل اهللا  " فلم تكن حروم يف   . ال تزيدها األيام إال التهاباً واضطراباً     

  . . وأهوائهم الذميمة، الدنيئة
روب قـد   الذي سبق لنا من أعمال الفتوح واحل      ،  هذه هي حال الذين يصموننا بالغزو والقتال       " 

أما أعماهلم املخزية هذه فال يزالون يقترفوا ليل ار مبرأى ومسـمع مـن              . مضت عليه أحقاب طويلة   
وما ختضبت أراضـيها    ،  قد سلمت من عدوام   ،  يا ترى ،  وأي بالد اهللا  !  " . املتحضر املتمدن  " العامل

أمريكا ما ذاقت وبـال حـروم       وأية هذه القارات العظيمة من آسيا وأفريقية و       ؟  بدماء أبنائها الزكية  
وأبدأوا وأعادوا يف عرضها بشكل هائـل       ،  لكن هؤالء الدهاة رمسوا صورتنا بلباقة منكرة      . . ؟    امللعونة
حىت ال يكاد يذكرها أحد جبنب الصورة املنكرة        ،  وقد سحب ذيل النسيان على صورم الدميمة      ،  بشع

 ! وما أبرعهم يف التزوير والتمويه! دهاءهمفما أعظم . اليت صوروا ا تارخينا ومآثر أسالفنا
وأي بله أعظم من اغترارنا بالصـورة       ! فحدث عن البحر وال حرج    ،  أما سذاجتنا وبله رجالنا    " 

وما دار خبلدنا أن ننظر إىل      ؟  املنكرة اليت صوروا ا مآثرنا حىت كدنا نؤمن بصحتها ومطابقتها للحقيقة          
وأن نبحث عن األقالم اخلفيـة الـيت        ،  رسم هذه الصورة املزورة   األيدي األثيمة اليت عملت عملها يف       

واخنداعنا بتلك الصورة املموهة أن اعترانا      ،  وقد بلغ من اغترارنا بتزويرهم    . تفننت يف متويهها وزخرفتها   
ما :  " ونقول هلم ،  وحنرف الكلم عن مواضعه   ،  نبدل كالم اهللا  ،  وعدنا نعتذر إىل القوم   ،  اخلجل والندامة 

دين األمن والسالم والدعة باحلكمة     ،  ندعو إىل دين اهللا   ،  إمنا حنن دعاة مبشرون   ،  أيها السادة ،  قتاللنا ولل 
وجنادل من يعارضنا بـاليت هـي       ،  نبلغ كالم اهللا تبليغ الرهبان والدراويش والصوفية      ،  واملوعظة احلسنة 

هي دعوتنا ال تزيد وال     هذه  ! باخلطب والرسائل واملقاالت حىت يؤمن من يؤمن بدعوتنا عن بينة         ،  أحسن
إننا رمبا دافعنا عن أنفسنا     : اللهم إال أن يقال   . أما السيف والقتال به فمعاذ اهللا أن منت إليه بصلة         ! تنقص

أما اليوم فقد أظهرنا براءتنـا      . ذلك أيضاً قد مضت عليه سنون وأعوام طويلة       ! حينما اعتدى علينا أحد   
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ذلك اجلهاد املمقوت الـذي يعمـل فيـه          " . ! رمسياً"  ومن أجل ذلك نسخنا اجلهاد    ! من ذلك أيضاً  
فما اجلهاد اليـوم إال مواصـلة اجلهـود         ! حىت ال يقلق بالكم وال يقض عليكم املضجع       ! السيف عمله 

أمـا املـدافع والـدبابات    ! وليس لنا إال أن نلعب مبرهفات األلسنة وأسـنة األقـالم  ؛  باللسان والقلم 
 !  " . فأنتم أحق ا وأهلها، واستخدامهاوالرشاشات وغريها من آالت احلرب 

لكنا إذا أنعمنا النظر يف     . هذه مكايدهم السياسية اليت كشفنا لك القناع عن بعضها فيما تقدم           " 
اجلهـاد يف    " ودققنا النظر يف األسباب اليت أشكل ألجلها استجالء حقيقة        ،  املسألة من الوجهة العلمية   

الح لنا أن مرجـع هـذا       ،  املسلمني أنفسهم فضالً عن غري املسلمني     واستكناه سرها على    ،   " سبيل اهللا 
 : ومل يدركوا مغزامها على وجه احلقيقة، اخلطأ إىل أمرين مهمني مل يسربوا غورمها

 [ " النحلـة  " باملعىن الذي تطلق عليه كلمة    ] Religion [أم ظنوا اإلسالم حنلة     : فاألول " 
Religion [عامة . .  

باملعىن الذي تستعمل فيه هذه الكلمة يف        ] )1( ] Nationم حسبوا املسلمني أمة     أ: والثاين " 
 . عامة األحوال

وعدم استجالئهم لوجه احلق يف هاتني      ،  فاحلقيقة أن خطأ القوم يف فهم هذين األمرين املهمني         " 
إدراك مغـزى   وعاقهم عـن    ،  املسألتني األساسيتني هو الذي شوه وجه احلقيقة الناصعة يف هذا الشأن          

أن هذا اخلطأ األسياسي يف فهم هاتني املسألتني قد          - واحلق أحق أن يتبع    - بل احلق . اجلهاد اإلسالمي 
وجعل موقف املسلمني من    ،  وقلب األمر ظهراً لبطن   ،  أرخى سدوله على حقيقة الدين اإلسالمي بأسره      

 :  اإلسالم وتعاليمه اخلالدةال يرضاه، العامل ومسائله املتجددة ومشاكله املتشعبة حرجاً ضيقاً
ال يراد ا إال جمموعـة      ،  على حسب االصطالح الشائع عندهم     ] Religion [ )2(فالنحلة   " 

. ذا املعىن ال تعدو أن تكون مسألة شخصـية         " النحلة " وال جرم أن  . من العقائد والعبادات والشعائر   
. د بأي طريق شئت من رضيت به رباً لنفسـك ولك اخليار يف أن تعب؛ فأنت حر فيما ختتاره من العقيدة    

وجتوب بـالد اهللا    ،  وإن أبت نفسك إال التحمس هلذه النحلة واالنتصار لعقيدا فلك أن ختترق األرض            
جمادالً من خيالفونك فيها مبرهفـات      ،  مدافعاً عن كياا باحلجج والرباهني    ،  داعياً إىل عقيدا  ،  الشاسعة

                                                 
باملصطلح اإلسالمي وهي اجلماعـة  " أمة "  وإال فاملسلمون Nation يعين أمة قومية وهي اليت تطلق عليها لفظة         )1(

 . تظمة يف جتمع قائم على هذا األساس، اخلاضعة لقيادة تنفذ شريعة اهللامن الناس املتجمعة على عقيدة اإلسالم، املن
 . املترجم. . يف اإلجنليزية  ) Religion: ( اليت ترادفها لفظة" مذهب :  "  وردت يف األصل كلمة)2(
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أتريد أن تكره   ؟  فمالك وماهلا يف هذا الشأن    ،  سيف وآالت احلرب والقتال   أما ال . األلسنة وأسنة األقالم  
علـى  ، كنحل العـامل  ] Religion[ وإن كان اإلسالم حنلة ! ؟ الناس حىت يكونوا مؤمنني بعقيدتك 

كما ،  فالظاهر أنه ال شأن فيها للسيف وأدوات احلرب       ،  حسب االصطالح الشائع عندهم كما يزعمون     
ومل يكن  ،  ف اإلسالم يف نفس األمر كما زعموا ووصفوا ملا كان فيه مساغ للجهاد            ولو كان موق  . قالوا

. كما سوف تعرفه فيما يأيت من البيـان       ،  لكن األمر على خالف ذلك    ؛  من اإلسالم يف ورد وال صدر     
[ فما هي إال عبارة عن طائفة من الناس متوافقة فيمـا بينـها               ] Nation[  " األمة " وكذلك كلمة 

Homogeneous Group of Men [    اجتمعت وتألفت وامتازت من بني طوائـف أخـرى
ال يبعثها على اسـتخدام  ، ذا املعىن،  " أمة " فالطائفة اليت تكون  . الشتراكها يف بعض األمور اجلوهرية    

وإما أن حتمـل هـي      ؛  ويريد أن يسلبها حقوقها املعروفة    ،  إما أن يعتدي عليها أحد    : السيف إال أمران  
هلـا سـعة يف     ،  ففي الصورة األوىل منهما   .  طائفة أخرى لتنتزع من يدها حقوقها املعروفة       بنفسها على 

وإن كـان  . وهي ال ختلو من وازع خلقي يلجئها إىل استخدام السيف والبطش مبن اعتدى عليها      ،  األمر
 حقـوق   أي االعتداء على   - أما الصورة الثانية   -!  بعض املتشدقني باألمن والسالم ال يبيح ذلك أيضاً       

[ فال يبيحهـا غـري اجلبـابرة املسـيطرين           - غريها واإلغارة على الشعوب واألمم من غري ما سبب        
Dictators [                حىت إن ساسة الدول الكربى كربيطانيا وأمريكا أيضاً ال يقدرون أن جيترئـوا علـى
 ! القول جبوازها

فـال  ،  ريهم من أمم العامل   كغ " أمة " واملسلمون،  كالنحل األخرى  " حنلة " فإن كان اإلسالم   " 
 اإلسالمي يفقد بذلك مجيع املزايا واخلصائص اليت جعلته رأس العبادات ودرة تاجها            " اجلهاد " جرم أن 

بـل   . . وأن املسلمني ليسو بأمة كأمم العامل     ،  لكن احلقيقة أن اإلسالم ليس بنحلة كالنحل الرائجة       . . 
ومنهاج انقاليب يريد أن يهدم نظـام العـامل         ] Revolutionary [األمر أن اإلسالم فكرة انقالبية      

 . . ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العملي       ،  االجتماعي بأسره ويأيت بنيانه من القواعد     
 International[ وصـف للحـزب االنقـاليب العـاملي      " املسلم " ومن هناك تعرف أن لفظ

Revolutionary Party [ ليكون أداة يف إحداث ذلـك  ، نظم صفوفهوي، الذي يكونه اإلسالم
[ واجلهاد عبارة عن الكفاح االنقـاليب       . ويطمح إليه ببصره  ،  الربنامج االنقاليب الذي يرمي إليه اإلسالم     

Revolutionary Struggle [   ا للوصول إىل هـذه عن تلك احلركة الدائبة املستمرة اليت يقام
 . وإدراك هذا املبتغى، الغاية



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

27

شأن غريه من الدعوات     - م يتجنب الكلمات الشائعة يف دعوته وبيان منهجه العملي        واإلسال " 
لئال ،  خاصة ] Terminology[ بل يؤثر لذلك لغة من املصطلحات        - الفكرية واملناهج االنقالبية  

 . وبني األفكار والتصورات الشائعة الرائجـة     ،  يقع االلتباس بني دعوته وما إليها من األفكار والتصورات        
فأنـت  . أيضاً من الكلمات اليت اصطلح عليها اإلسالم ألداء مهمته وتبيني تفاصيل دعوتـه            " فاجلهاد" 

يف  ] War[ وغريها من الكلمات اليت تؤدي معىن القتـال   ]احلرب [  ترى أن اإلسالم قد جتنب لفظة   
أبلغ منها   ]اجلهاد  [  فظةغري أن ل  . يف اللغة اإلجنليزية   ] Struggle[ واستبدل ا كلمة    ،  اللغة العربية 

، فما الذي أفضى باإلسالم إىل أن خيتار هذه الكلمة اجلديـدة          . وأكثر منها إحاطة باملعىن املقصود    ،  تأثرياً
وهـو  : الذي أراه وأجزم به أنه ليس لذلك إال سبب واحد     ؟  صارفاً بوجهه عن الكلمات القدمية الرائجة     

طلق على القتال الذي يشب هليبه وتستعر ناره بـني          كانت وال تزال ت    ] War[  " احلرب " أن لفظة 
الرجال واألحزاب والشعوب ملآرب شخصية وأغراض ذاتية والغايات اليت ترمي إليهـا أمثـال هـذه                

ال تكون فيها رائحة لفكرة أو انتصـار        ،  احلروب ال تعدو أن تكون جمرد أغراض شخصية أو اجتماعية         
 مل يكن له بد من ترك هذه اللفظة       ،  م ليس من قبيل هذه احلروب     ومبا أن القتال املشروع يف اإلسال     . ملبدأ
وال يقصد إىل النـهوض بشـعب دون        ؛  فإن اإلسالم ال ينظر إىل مصلح أمة دون أمة        . البتة ]احلرب  [ 

وإمنـا  ؛  وكذلك ال يهمه يف قليل وال كثري أن متلك األرض وتستويل عليها هذه اململكة أو تلك               ؛  شعب
وله فكرة خاصة ومنهاج عملي خمتار لسعادة اتمع البشري والصعود بـه  . حهممه سعادة البشر وفال 

يقاومها ،  ومنهاج غري هذا املنهاج   ،  فكل حكومة مؤسسة على فكرة غري هذه الفكرة       . إىل معارج الفالح  
ـ           ؛  ويريد أن يقضي عليها قضاء مربماً     ،  اإلسالم ا وال يعنيه يف شيء ذا الصدد أمر البالد اليت قامت فيه

وتعميم ،  فإن غايته استعالء فكرته   . أو األمة اليت ينتمي إليها القائمون بأمرها      ،  تلك احلكومة غري املرضية   
بصرف النظر عمن   ،  وإقامة احلكومات وتوطيد دعائمها على أساس هذه الفكرة وهذا املنهاج         ،  منهاجه

وال يقنع  ،   " األرض " يتطلبواإلسالم  ! حيمل لواء احلق والعدل بيده ومن تنتكس راية عدوانه وفساده         
وال يتطلبها لتستويل عليها وتستبد     . وإمنا يتطلب ويستدعي املعمورة األرضية كلها     ؛  بقطعة أو جزء منها   

بل يتطلبها اإلسالم ويستدعيها ليتمتع اجلـنس  ، مبنابع ثروا أمة بعينها بعد ما تنتزع من أمة أو أمم شىت       
وفضله ما على سائر    ،   ومنهاجها العملي اللذين أكرمه اهللا ما      البشري بأمجعه بفكرة السعادة البشرية    

وحتقيقاً هلذه الغاية السامية يريد اإلسالم أن يستخدم مجيع القوى والوسائل اليت ميكن             . األديان والشرائع 
؛ ويبذل اجلهد املستطاع للوصول إىل هذه الغايـة العظمـى         ؛  استخدامها إلحداث انقالب علمي شامل    

 " . باجلهـاد  " واستنفاد القوى البالغ واستخدام شىت الوسائل املستطاعة      ،   الكفاح املستمر  ويسمي هذا 
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إن : وإذا عرفت هذا فال تعجب إذا قلت      . فاجلهاد كلمة جامعة تشتمل مجيع أنواع السعي وبذل اجلهد        
فـات  وإحداث انقالب عقلي وفكري بواسطة مره، تغيري وجهات أنظار الناس وتبديل ميوهلم ونزعام      

وتأسـيس  ،  كما أن القضاء على نظم احلياة العتيقة اجلائرة حبد السيوف         ،  األقالم نوع من أنواع اجلهاد    
، وحتمل املشاق ،  وكذلك بذل األموال  . نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضاً من أصناف اجلهاد         

 . العظيم " اجلهاد " ومكابدة الشدائد أيضاً فصول وأبواب مهمة من كتاب
وقد لزمـه هـذا     ؛  وإمنا هو اجلهاد يف سبيل اهللا     ؛  لكن اجلهاد اإلسالمي ليس جبهاد ال غاية له         "

وذلك أيضاً من الكلمات اليت اصطلح عليها اإلسالم لتبيني فكرته وإيضـاح            . الشرط ال ينفك عنه أبداً    
حسبوا أن إخضـاع    و،  وقد اخندع كثري من الناس مبدلوله اللغوي الظاهر       . كما أشرت إليه آنفاً   ،  تعاليمه

وذلك أن ضيق صدورهم وعدم      " اجلهاد يف سبيل اهللا    " الناس لعقيدة اإلسالم وإكراههم على قبوهلا هو      
لكـن  . اتساع جمال تفكريهم يعوقهم أن يسموا بأنفسهم فوق ذلك وحيلقوا يف مساء أوسع من مسـائهم     

وأمسى غايـة وأبعـد     ،   يتصورون يف املصطلح اإلسالمي أرحب وأوسع بكثري مما       " سبيل اهللا  " احلق أن 
  . . مراماً مما يظنون ويزعمون

وتسـتنفد  ،  تبذل جهودهـا  ،  أو مجاعة من املسلمني   ،  فالذي يتطلبه اإلسالم أنه إذا قام رجل       " 
فعليهـا أن   ،  وتكوين نظام جديد حسب الفكرة اإلسـالمية      ،  مساعيها للقضاء على النظم البالية الباطلة     

ومـا  ،  ال تقصد من وراء جهودها    ،  أة من كل هوى أو نزعة شخصية      مرب،  تكون جمردة عن كل غرض    
وال ،  تبذل يف سبيل غايتها من النفوس والنفائس إال تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط واحلق بني النـاس                

وال يكون من هم اإلنسان خالل هذا الكفاح املسـتمر واجلهـاد            ،  تبتغي ا بدالً يف هذه احلياة الفانية      
وال خيطرن بباله أثنـاء هـذه       ،  ء كلمة اهللا أن ينال جاهاً وشرفاً أو مسعة وحسن أحدوثة          املتواصل إلعال 

ويتبوأ منصب الطواغيت   ،  ويستبد بزمام األمر  ،  اجلهود البالغة واملساعي الغالية أن يسمو بنفسه وعشريته       
رمي ينادي مبـلء    وها هو ذا القرآن الك    . بعدما يعزل غريه من اجلبابرة املستكربين عن مناصبهم       ،  الفجرة
 : صوته

[  . . .  " الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون يف سـبيل الطـاغوت              " 
   ]76: النساء

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مـن          :  " وقد تضمنت اآلية الكرمية    . . .  " 
   ]21: البقرة[  . . .  " قبلكم لعلكم تتقون
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فإنه ال خياطب سكان هـذه الكـرة        . وجوهرها،  دعوة اإلسالم االنقالبية  ،  هذه الدعوة لباب   " 
وال يسميهم بأمساء   ،  أو املتمولني من أصحاب املعامل واملصانع     ،  أو املالكني ،  أو الفالحني ،  باسم العمال 

أفراد اجلنس  وال يناديهم كذلك إال بصفة كوم       . وإمنا خياطب اإلسالم بين آدم كافة     . أحزام وطبقام 
وكذلك . وال يتخذوا إهلاً وال رباً غريه     ،  فهو يأمرهم أن يعبدوا اهللا وحده وال يشركوا به شيئاً         ،  البشري

فـإن  ،  وال يتكربوا يف أرض اهللا بغري احلـق       ،  وال يستنكفوا عن عبادته   ،  يدعوهم أال يعتوا عن أمر رم     
أن ،  كائناًمن كان ،  فال جيوز ألحد من خلقه    ؛  وبيده مقاليد السماوات واألرض   ،  احلكم واألمر هللا وحده   
ودعوته هلم مجيعاً   . ويقهر الناس حىت خيضعوا له ويذعنوا ألمره وينقادوا جلربوته        ،  يعلو يف األرض ويتكرب   

 : كما ورد يف الترتيل، أن خيلصوا دينهم هللا وحده فيكونوا سواء يف هذه العبودية الشاملة
وال يتخذ بعضـنا    ،  وال نشرك به شيئاً   ،  أال نعبد إال اهللا   : كمتعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبين      " 

 .  ]64: آل عمران[  . . .  " بعضاً أرباباً من دون اهللا
 : فإنه قد نادى مبلء صوته. ال غموض فيها وال إام، فهذه دعوة إىل انقالب عاملي شامل " 
   ]40: يوسف[  . .  " مذلك الدين القي. أمر أال تعبدوا إال إياه، إن احلكم إال هللا " 
يأمرهم مبا يشـاء    ،  فليس ألحد من بين آدم أن ينصب نفسه ملكا على الناس ومسيطراً عليهم             " 

وال جرم أن استقالل فرد من أفراد البشر باألمر والنهي من غري أن يكون له سلطان                . وينهاهم عما يريد  
وطموح إىل مقام األلوهيـة     ،  عتو عن أمره  و،  هو تكرب يف األرض على اهللا بغري احلق       ،  من امللك األعلى  

وذلك مبعث الفسـاد    ،  والذين يرضون أمثال هؤالء الطواغيت هلم ملوكاً وأمراء إمنا يشركون باهللا          . )1(
 . ومنه تنفجر ينابيع الشر والطغيان، يف األرض

|     |     | 
أو عقيدة الهوتيـة    . يةمل تكن قضية كالم   ،  وعبادة اهللا الواحد  ،  إن دعوة اإلسالم إىل التوحيد     " 
 Social[  بل األمر أا كانت دعوة إىل انقـالب اجتمـاعي  ؛ شأن غريه من النحل وامللل. فحسب

Revolution [            واسـتعبدوا  ؛  أرادت يف أول ما أرادت أن تقطع دابر الذين تسنموا ذروة األلوهية
ومنهم من استأثر بامللـك     ؛  نفمنهم من تبوأ مناصب السدنة والكها     . الناس حبيلهم ومكايدهم املختلفة   

وجعل النـاس عالـة     ؛  ومنهم من استبد مبنابع الثروة وخريات األرض      ؛  وحتكم يف رقاب الناس   ،  واإلمرة
                                                 

. . على هو الذي ينشئ شرائعه من غري سلطان من امللك األ     " الشعب  "  وال خيتلف احلال لو كانت هيئة، أو كان          )1(
 ! سواء كان املشرع فردا أم مجاعة أم شعباً. . فالعربة هي ذا القيد . 
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فأرادت دعوة اإلسالم أن تقطع دابرهم مجيعاً وتستأصـل          . . عليهم يتكففون وال جيدون ما يتبلغون به      
وأرادوا أن يقهروا من حوهلم من     ؛  هية جهراً وعالنية  وهؤالء تارة تسنموا قمة األلو     . . شأفتهم استئصاالً 

أو ؛ مستندين إىل حقوقهم اليت ورثوها عـن آبـائهم       ؛  وينقادوا جلربوم ؛  الناس على أن يذعنوا ألمرهم    
وأنا ربكـم    " و . .  " ما علمت لكم من إله غريي     :  " فقالوا؛  استأثرت ا الطبقة اليت ينتمون إليها     

إىل غريهـا مـن كلمـات        "  . . ؟  من أشد منا قوة    " و . .  "  أحيي وأميت  أنا " و . .  " األعلى
وطورا استغلوا جهل الدمهاء    . االستكبار ودعاوى األلوهية اليت تفوهوا ا وجتاسروا عليها بغياً وعدواناً         

يدعون الناس ويريـدوم علـى أداء مظـاهر         ،  فاختذوا من األصنام والتماثيل واهلياكل آهلة     ،  وسفههم
ويسـتعبدوم  ،  يلعبون بعقول الناس  ،  عبودية أمام هذه التماثيل واهلياكل متوارين بأنفسهم من ورائها        ال

وإخـالص  ، فيتبني من ذلك أن دعوة اإلسالم إىل التوحيـد ! )1(ألغراضهم وشهوام وهم ال يشعرون      
كـل ذلـك     . . اغيتواجتناب األوثان والطو  ،  وتنديده بالكفر والشرك باهللا   ،  العبادة هللا الواحد األحد   

وعوناً ،  والذين جيدون فيها سنداً هلم    ،  يتناىف ويتعارض مع احلكومة والعاملني عليها املتصرفني يف أمورها        
، ومن مث ترى أنه كلما قام نيب من األنبياء جياهر النـاس بالـدعوة              . . على قضاء حاجام وأغراضهم   

قامت يف وجهه احلكومات املتمكنـة   . .  " ه غريهيا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إل    :  " وخاطبهم قائالً 
خرجـت   . . وثار عليه مجيع من كانوا يستغلون خريات البالد ويستثمروا ظلماً وعدواناً          ،  يف عصره 
أو ،  وذلك أن هذه الدعوة مل تكن جمرد بيان لعقيدة كالميـة          . وتضع يف سبيل الدعوة العقبات    ،  تقاومه

وإمنا كانت نداء النقالب  ] Metaphysical Proposition[شرح ملسألة من مسائل اإلهليات 
، املستبدين مبنابع الثـراء   ،  ما كانت بوادره لتخفى على املستأثرين مبناصب العز واجلاه        ،  اجتماعي عاملي 

 ! ممن يشمون رائحة االضطراب السياسي قبل حدوثه بأعوام
|     |     | 

كما يفهم  ،  ومجلة من املناسك والشعائر   ،  لكالميةإن اإلسالم ليس مبجرد جمموعة من العقيدة ا        " 
يريد أن يقضي على سائر النظم الباطلة اجلـائرة         ،  بل احلق أنه نظام شامل    . من معىن الدين يف هذه األيام     

يرى أنه خري لإلنسانية من     ،  ومنهاجاً معتدالً ،  ويستبدل ا نظاماً صاحلاً   ،  ويقطع دابرها ،  اجلارية يف العامل  

                                                 
وهي تقـيم للمغفلـني مـن النـاس     .  أما يف اجلاهليات احلاضرة فإن شكل األصنام واهلياكل فقط هو الذي تغري )1(

ريد كذا وكـذا، فيسـتجيب      إا ت : واملستخفني أصناما وهياكل معنوية من نوع آخر ينطق سدنتها بامسها ويقولون          
 ! ! ! املغفلون واملستخفون
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وسعادة له وفالحاً يف العاجلـة      ،  وأن فيه جناة للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان        ،  النظم األخرى 
 . واآلجلة معاً
، عامة للجنس البشري كافة   ،  سبيل اإلصالح والتجديد واهلدم والبناء    ،  ودعوته يف هذه السبيل    " 

حـىت إنـه يهيـب    ؛ تهفهو يدعو بين آدم مجيعاً إىل كلم     . أو طائفة دون طائفة   ،  ال ختتص بأمة دون أمة    
 . . واستأثروا خبريات األرض دون سائر الناس     . بالطبقات اجلائرة نفسها ممن اعتدوا حدود اهللا يف أرضه        

وادخلوا يف كنف حدود اهللا الـيت       ،  ال تطغوا يف األرض   : يهيب بامللوك واألمراء أنفسهم ويناديهم قائالً     
ودنتم لنظام احلـق   ،  فإن أسلمتم ألمر اهللا   . إياهوكفوا أيديكم عما اكم اهللا عنه وحذركم        ،  حدها لكم 

وإمنـا  ؛ فلكم األمن والدعة والسالمة فإن احلق ال يعادي أحـداً   ،  والعدل الذي أقامه للناس خريا وبركة     
مما ال  ،  ويبتغي ما وراء ذلك   ،  وأن يتعدى الرجل حدوده الفطرية    ،  والفساد والفحشاء ،  يعادي احلق اجلور  

 . وفطرة اهللا اليت فطر الناس عليها، حظ له فيه حسب سنن الكون
 " أو " اجلماعة اإلسـالمية   " يصري عضواً يف  ،  فكل من آمن ذه الدعوة وتقبلها بقبول حسن        " 

كلـهم  . أو بني الغين منـهم والفقـري      ،  ال فرق يف ذلك بني األمحر منهم واألسود        " احلزب اإلسالمي 
وبذلك يتكون ذلـك احلـزب      . طبقة على أخرى  أو ل . ال فضل ألمة على أمة    . سواسية كأسنان املشط  

 . بلسان الوحي " حزب اهللا " الذي مسي، العاملي أو األممي
، فمن طبيعتـه  . وما إن يتكون هذا احلزب حىت يبدأ باجلهاد يف سبيل الغاية اليت أنشئ ألجلها              " 

 على غـري قواعـد      أن ال يألو جهداً يف القضاء على نظم احلكم اليت أسس بنياا           ،  وما يستدعيه وجوده  
، وأن يستنفد جمهوده يف أن يستبدل ا نظاماً للعمران واالجتماع معتـدالً           ،  واستئصال شأفتها ،  اإلسالم

فـإن مل    " . كلمـة اهللا   " : مؤسساً على قواعد ذلك القانون الوسط العدل الذي يسميه القرآن الكرمي          
نظـام   . . نظم احلكم وإقامة نظام احلـق     ومل يسع سعيه وراء تغيري      ،  يبذل هذا احلزب اجلهد املستطاع    

وقصر عـن   . فاتته غايته ،  ومل جياهد حق جهاده يف هذه السبيل       . . احلكم املؤسس على قواعد اإلسالم    
بغية إقامـة    . . وحتقيق هذه البغية  ،  فإنه ما أنشئ إال إلدراك هذه الغاية      . حتقيق البغية اليت أنشئ ألجلها    

وهذه الغاية الوحيدة اليت بينـها      . له وال عمل إال اجلهاد يف هذه السبيل       وال غاية    . . نظام احلق والعدل  
 : اهللا تعاىل يف كتابه العزيز بقوله

[  . .  " كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون بـاهللا             " 
   ]110: آل عمران
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جمرد مجاعة من الوعـاظ      . . الوحيبلسان   " حزب اهللا  . .  " وال يظن أحد أن هذا احلزب      " 
! ويدعوم إىل مذاهبهم ومسالكهم باخلطب واملقاالت لـيس إال        ،  يعظون الناس يف املساجد   ،  املبشرين

؛ ويكون شهيداً على الناس   ،  وإمنا هو حزب أنشأه اهللا ليحمل لواء احلق والعدل بيده         ! ليس األمر كذلك  
ويقطع دابر اجلور   ،  أن يقضي على منابع الشر والعدوان     ومن مهمته اليت ألقيت على كاهله من أول يوم          

الـذين تكـربوا يف أرض اهللا   . وأن يكبح مجاح اآلهلة الكاذبة؛  والفساد يف األرض واالستغالل املمقوت    
ويقيم نظاما للحكم والعمران    . ويستأصل شأفة ألوهيتهم  ؛  وجعلوا أنفسهم أربابا من دون اهللا     ؛  بغري احلق 

وإىل هذا املعىن أشار اهللا تعاىل يف غري واحدة مـن            . . لقاصي والداين والغين والفقري   صاحلا يتفيأ ظالله ا   
 : آي الذكر احلكيم

 .  ]38: األنفال[  . .  " وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا " 
 .  ]73: األنفال[  . .  " إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري " 
 .  "  رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون           هو الذي أرسل   " 

   ]33: التوبة[ . 
وال مندوحة له من القبض     ؛  فتبني من كل ذلك أن هذا احلزب ال بد له من امتالك ناصية األمر              " 

لعدوان ألن نظام العمران الفاسد ال يقوم إال على أساس حكومة مؤسسة على قواعد ا             ؛  على زمام احلكم  
إال بعدما ينتزع   ،  ويؤيت أكله ،  وكذلك ليس من املمكن أن يقوم نظام للحكم صاحل        ؛  والفساد يف األرض  

وال يريـدون   ؛  ويأخذه بأيديهم رجال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر      . زمام األمر من أيدي الطغاة املفسدين     
 . علواً يف األرض وال فساداً

وبث اخلـري   ؛  لنظر عما يرمي إليه من إصالح العامل      بصرف ا ؛  وأضف إىل ذلك أن هذا احلزب      " 
عـامالً وفـق    ،  متمسكاً مبنهاجـه  ،  ال يقدر أن يبقى ثابتاً على خطته      ،  والفضيلة يف أحناء األرض كافة    

وذلـك أن حزبـاً     . سائراً على منهاج غري منهاجه    ،  مقتضياته ما دام نظام احلكم قائماً على أساس آخر        
ال ميكن أن يعيش متمسكاً مببدئه عامالً حسب مقتضاه يف ظل           ،  حلكم خاص مؤمناً مببدأ ونظام للحياة وا    

ويريد السـري علـى     ،  نظام للحكم مؤسس على مبادئ وغايات غري املبادى ء والغايات اليت يؤمن ا            
، متمسـكاً مببدئـه   ،  إن أراد أن يعيش يف بريطانيا أو أملانيا       ،  فإن رجالً يؤمن مببادئ الشيوعية    . منهاجها
ألن النظم اليت تقررهـا     ،  فلن يتمكن من ذلك أبداً    ،  يف حياته على الربنامج الذي تقرره الشيوعية      سائراً  
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فال ميكنه أن يـتخلص مـن       ،  قاهرة مبا أوتيت من سلطان    ،   تكون مهيمنة عليه   )1(الرأمسالية أو الناتسية    
اقض ملبادئ اإلسالم   وكذلك إن أراد املسلم أن يقضي حياته مستظالً بنظام للحكم من           . . براثنها أصال 

فلن يتسىن  ،  سائراً وفق مقتضاه يف أعماله اليومية     ،   وبوده أن يبقى مستمسكاً مببادئ اإلسالم      )2(اخلالدة  
والضرائب اليت يعتقـدها    ،  ألن القوانني اليت يراها باطلة    . وال ميكنه أن ينجح يف بغيته هذه أبداً       ،  له ذلك 

والنظم اليت يعـرف    ،  حيسبها جائرة عن احلق وافتئاتاً على العدل      والقضايا اليت   ،  غرماً وبا ألموال الناس   
ويرى فيها هالكاً   ،  ومناهج التعليم اليت جيزم بوخامة عاقبتها وسوء نتائجها       ،  أا مبعث الفساد يف األرض    

حبيث ال ميكنه أن يتخلص من      ،  ومسيطرة على بيئته وأهله وأوالده    ،  جيد كل هذه مهيمنة عليه     . . لألمة
 - فرداً كـان أو مجاعـة      - فالذي يؤمن بعقيدة ونظام   .  وينجو بنفسه وأهله من أثرها ونفوذها      قيودها

مضطر بطبيعة عقيدته وإميانه ا أن يسعى سعيه يف القضاء على نظم احلكم القائمة على فكـرة غـري                   
تقد أن فيهـا    ويع؛  ويبذل اجلهد املستطاع يف إقامة نظام للحكم مستند إىل الفكرة اليت يؤمن ا            ،  فكرته

وإذا رأيـت   . ألنه ال يتسىن له العمل مبوجب عقيدته والسري على منهاجه إال ذا الطريق            . سعادة للبشر 
وملا يدخل اإلميان يف    . فاعلم أنه كاذب يف دعواه    ،  أو يغفل عن هذا الواجب    ،  رجال ال يسعى وراء غايته    

 : وذا املعىن ورد يف الترتيل. قلبه
ال يسـتأذنك   ؟  أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكـاذبني         مل  . عفا اهللا عنك   " 

إمنا يسـتأذنك   . . واهللا عليم باملتقني. الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم       
 - 43: التوبة[  . . .  " وارتابت قلوم فهم يف ريبهم يترددون     . الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر     

45[  . 
ففي هذه اآليات من سورة     ؛  من شهادة القرآن وحجته   ؛  وأي حجة أنصع  ؛  وأي شهادة أصدق   " 

وال جياهد مباله ونفسه يف سـبيل إعـالء   ؛ براءة قد نص القرآن الكرمي على أن الذي ال يليب نداء اجلهاد    
فهو يف عداد الذين    ،  دهوتوطيد نظام احلكم املبين على قواع     ،  وإقامة الدين الذي ارتضاه لنفسه    ،  كلمة اهللا 

  . . . وارتابت قلوم فهم يف ريبهم يترددون، ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر
|     |     | 

                                                 
 .  والنظام النازي قائم يف أملانيا1938 كتب هذا البحث سنة )1(
 .  وكل حكم ال تتمحض فيه العبودية هللا، بسيطرة شريعة اهللا كلها على احلياة كلها هو حكم مناقض لإلسالم)2(
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هي هدم بنيـان    ،  اجلهاد يف اإلسالم   ] Objective[ لعلك تبينت مما أسلفنا آنفاً أن غاية         " 
 وهذه املهمة .  مكاا واستبداهلا ا   وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد اإلسالم يف      ،  النظم املناقضة ملبادئه  

ويضعه ،  بل مما يريده اإلسالم   . غري منحصرة يف قطر دون قطر     . مهمة إحداث انقالب إسالمي عام    . . 
ومقصـده  ،  هذه غايته العليـا    . . نصب عينيه أن حيدث هذا االنقالب الشامل يف مجيع أحناء املعمورة          

عـن   " احلزب اإلسـالمي   " أو أعضاء ،  مندوحة للمسلمني إال أنه ال    . األمسى الذي يطمح إليه ببصره    
والسعي وراء تغيري نظـم احلكـم يف بالدهـم الـيت            ،  الشروع يف مهمتهم بإحداث االنقالب املنشود     

 World[ أما غايتهم العليـا وهـدفهم األمسـى فهـو االنقـالب العـاملي الشـامل        . يسكنوا
Revolution [    بـل تـدعو    ،  ن فكرة انقالبية ال تؤمن بالقومية     وذلك أ . احمليط جبميع أحناء األرض

ال ميكنها أصالً أن تضيق دائرة عملـها يف نطـاق           ،  الناس مجيعاً إىل سعادة البشر وفالح الناس أمجعني       
بل احلق أا مضطرة بسجيتها وجبلتها أن جتعل االنقالب العاملي غايتـها الـيت              . حمدود من أمة أو قطر    

وال يرضى أن ينحصـر  ، فإن احلق يأىب احلدود اجلغرافية. ها طرفة عنيوال تغفل عن ،  تضعها نصب عينها  
. فاحلق يتحدى العقول البشـرية الرتيهـة      . يف حدود ضيقة اخترعها علماء اجلغرافية واصطلحوا عليها       

يف هذا اجلانب من ذاك اجلبـل أو         " حق " إن القضية الفالنية  : ما بالكم تقولون  : ويقول هلا مطالباً حبقه   
! ؟  إذا جاوزنا ذاك اجلبل أو النهر بـأذرع        - بزعمكم - "  باطالً " مث تعود القضية نفسها   ؛  ثالًالنهر م 

احلق ظلـه   ! ؟  وأي تأثري للجبال واألار يف تغيري حقيقته املعنوية       ! احلق حق يف كل حال ويف كل مكان       
 " اإلنسـان  " فأينمـا وجـد   . وال قطر دون قطر   ،  ال خيتص ببيئة دون بيئة    ،  وخريه عام شامل  ،  وارف

يف أبنائهـا    " اإلنسـانية  " ومهما أصيبت . مقهوراً فاحلق من واجبه أن يدركه ويأخذ حبقه وينتصر له         
ويأخذوا بناصرهم حىت ينتصروا هلم     ،  فعلى العدل ومبادئه واحلاملني للوائه أن يلبوا نداءها       ،  املستضعفني

وذا املعـىن   . استبد ا الطغاة بغياً وعدواناً    ويستردوا هلم حقوقهم املغصوبة اليت      ،  من أعدائهم اجلائرين  
 : حيث ورد يف الترتيل، نطق لسان الوحي

الـذين  ،  وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنسـاء والولـدان              " 
   ]75: النساء[  . . .  " ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها: يقولون

على ما أثرت فيها الفوارق القومية       - واصر البشرية والعالقات اإلنسانية   وزد على ذلك أن األ     " 
وجتانس عـام  ، قد تشتمل على تالؤم شامل - وأحدثت فيها من نزعات الشتات واالختالف  . والوطنية

ما ،  رمبا يتعذر معه أن تسري مملكة يف قطر بعينه حبسب مبادئها وخططها املرسومة املستبينة             ،  بني أجزائها 
وال ترضى بالسري وفق منهاجها وبرناجمهـا       ،  ت األقطار ااورة هلا ال توافقها على مبادئها وخطتها        دام



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

35

أال يقنع بإقامـة  ، وابتغاء لإلصالح املنشود، حفظاً لكيانه ،  من أجل ذلك وجب على احلزب املسلم      . )1(
أال ،  حبال من األحـوال   بل من واجبه الذي ال مناص له منه         . نظام احلكم اإلسالمي يف قطر واحد بعينه      

ذلك بأن يسعى احلزب    . يدخر جهداً يف توسيع نطاق هذا النظام وبسط نفوذه يف خمتلف أرجاء األرض            
وتعميم نظرياا الكاملة ونشرها يف أقصـى األرض        ،  وراء نشر الفكرة اإلسالمية   ،  يف جانب ،  اإلسالمي
م وطبقام أن يتلقوا هـذه الـدعوة       على اختالف بالدهم وأجناسه    - ويدعو سكان املعمورة  ؛  وأدناها
، وجبانـب آخـر    . . سعاديت الدنيا واآلخرة  ،  ويدينوا ذا املنهاج الذي يضمن هلم السعادتني      ،  بالقبول

إذا اسـتطاع ذلـك     ،  ويقاوم النظم اجلائرة املناقضة لقواعد احلق والعدل وبالقوة       ،  يشمر عن ساق اجلد   
املؤسس على قواعد اإلسالم ومبادئه اخلالدة الـيت ال         ،  لنصفةويقيم مكاا نظام العدل وا    ،  وأعد له عدته  

 . ولن تبلى جدا على مرور األيام والليايل، تبلى
وسـار  ،  ومن جاء بعده   ع وهذا هو املنهاج الذي انتهجه النيب     . هذه هي اخلطة اليت سلكها     " 

وأخضعوها . سالم من آفاقها  مث أشرقت مشس اإل   . فإم بدأوا ببالد العرب   ،  بسريته من اخللفاء الراشدين   
امللـوك واألمـراء     ع مث دعا النيب  . وأدخلوها يف كنف اململكة اإلسالمية اجلديدة     ،  أوالً حلكم اإلسالم  

فالذين آمنوا ذه الدعوة انضموا إىل      . والرؤساء يف خمتلف بقاع األرض إىل دين احلق واإلذعان ألمر اهللا          
والذين مل يلبوا دعوا ومل يتقبلوها بقبول حسن شـرع يف            ،هذه اململكة اإلسالمية وأصبحوا من أهلها     

محل ،  والتحاقه بالرفيق األعلى   ع بعد وفاته ،  وملا استخلف أبو بكر رضي اهللا عنه       . . قتاهلم وجهادهم 
اللتني بلغ من عتومها ومتاديهمـا      . مملكيت الروم والفرس   . . على اململكتني ااورتني للمملكة اإلسالمية    

 وبلغت هذه احلمالت اليت بدأ ـا الصـديق        . االستكبار يف األرض ما طبقت شهرته اآلفاق      يف الغي و  
غايتها يف عصر الفاروق الذي يرجع إليه الفضل العظيم يف توطيد دعـائم اململكـة اإلسـالمية        ا
 . ]انتهت املقتطفات [  "  . . . )2(حىت مشل ظلها الوارف تلك األقطار مجيعاً ، األوىل

                                                 
 اإلسالم وخططه اليت تنتزع السلطان من كل متسلط وترده إىل  وخباصة إذا كانت هذه املبادئ واخلطط هي مبادئ       )1(

ومن مث تتجمع يف وجهها مجيع األنظمة، ومجيع احلكومات، ومجيع املعسكرات اليت تقوم علـى أسـاس                 . اهللا وحده 
 ! القاعدة اليت تشترك فيها مجيع أنظمة البشر. . عبودية البشر للبشر 

 وسارت يف طريقها يف عهـد      - صلى اهللا عليه وسلم      -لى عهد رسول اهللا      ومل تكن تلك الفتوحات اليت بدأت ع       )2(
جمرد عدوى من الروح اإلمرباطورية السائدة يف األرض يف ذلك الزمان كما يزعم بعض              . . اخلليفتني الراشدين بعده    

من " العدوى  " خذ  فما كان هذا الدين الذي جاء ليبدل واقع األرض وتصوراا ليأ          ! املستشرقني واملتأثرين مبزاعمهم  
 ! وما كان رسول اهللا ليخدع عن حقيقة دين اهللا ذه العدوى! واقع األرض وتصوراا
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وملنهج هذا الـدين    ،  ولطبيعة اجلهاد فيه وقيمته   ،  ا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته     على ضوء هذ  
الـيت قـال اهللا     ،  نستطيع أن منضي يف تقييم غزوة بدر الكربى        . . وخطته احلركية يف اجلهاد ومراحله    

 نزلت  اليت،  وأن منضي كذلك يف التعرف إىل سورة األنفال        "  . . يوم الفرقان  " سبحانه عن يومها إنه   
 . على وجه اإلمجال، يف هذه الغزوة

فقـد   - كما بينا مـن قبـل      -  مل تكن غزوة بدر الكربى هي أوىل حركات اجلهاد اإلسالمي         
هي سرية عبد اهللا بن جحش يف رجب علـى رأس           ،  مل يقع قتال إال يف واحدة منها      ،  سبقتها عدة سرايا  

وكانت كلها متشياً مع القاعدة اليت يقوم عليها          . .إىل املدينة  ع سبعة عشر شهراً من هجرة رسول اهللا      
نعم إا كلها كانت موجهة إىل قريش الـيت   . . واليت أسلفت احلديث عنها من قبل  . اجلهاد يف اإلسالم  

ومل حتفظ حرمة البيت احلـرام احملرمـة يف اجلاهليـة ويف            ؛  وللمسلمني الكرام  ع أخرجت رسول اهللا  
إمنا األصل هو إعـالن اإلسـالم العـام         .  انطالقة اجلهاد اإلسالمي   ولكن هذا ليس األصل يف    ! اإلسالم

، وحتطيم الطواغيت اليت تعبد الناس    ؛  وبتقرير ألوهية اهللا يف األرض    ؛  بتحرير اإلنسان من العبودية لغري اهللا     
وقريش كانت هي الطاغوت املباشر الـذي        . . وإخراج الناس من العبودية للعباد إىل العبودية هللا وحده        

فلم يكن بـد  . والدخول يف سلطانه وحده؛ ول بني الناس يف اجلزيرة وبني التوجه إىل عبادة اهللا وحده      حي
وانتصافاً يف الوقت ذاته من الظلم والطغيـان        ؛  متشياً مع خطته العامة   ،  أن يناجز اإلسالم هذا الطاغوت    

 . . ملدينة من الغزو والعدوان   ووقاية كذلك لدار اإلسالم يف ا     ؛  اللذين وقعا بالفعل على املسلمني الكرام     
طبيعة هذا الدين    - وال ننسى  - وإن كان ينبغي دائماً وحنن نقرر هذه األسباب احمللية القريبة أن نتذكر           

ويعبـد  ؛  وهي أال يترك يف األرض طاغوتاً يغتصب سـلطان اهللا         . نفسه وخطته اليت حتتمها طبيعته هذه     
  !الناس لغري ألوهيته وشرعه حبال من األحوال

ذلك ،   أما أحداث هذه الغزوة الكربى فنجملها هنا قبل استعراض سورة األنفال اليت نزلت فيها             
وواقعيتها يف مواجهة األحداث مـن  ؛ وندرك مرامي النصوص فيها؛ لنتنسم اجلو الذي نزلت فيه السورة  

ق إدراكهـا   ذلك أن النصوص القرآنية ال تدرك ح       . . وتوجيهها لألحداث من الناحية األخرى    ؛  ناحية
إمنا تدرك أوالً وقبل كل شـيء باحليـاة يف جوهـا            ! ! بالتعامل مع مدلوالا البيانية واللغوية فحسب     

وإن كانت أبعد مدى وأبقى      - وهي. وتعاملها مع الواقع احلي   ،  ويف واقعيتها اإلجيابية  ؛  التارخيي احلركي 
ا املدى البعيد إال يف ضوء ذلك الواقع        ال تتكشف عن هذ    - أثراً من الواقع التارخيي الذي جاءت تواجهه      

ولكن بالنسبة للذين يتحركون ذا الـدين       ،  وفاعليتها املستمرة ،  مث يبقى هلا إحياؤها الدائم     . . التارخيي
ويواجهون من  ؛  ويزاولون منه شبه ما كان يزاوله الذين ترتلت هذه النصوص عليهم أول مرة            ؛  وحدهم
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الذين ،  ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين      !  يواجهون الظروف واألحوال شبه ما كان هؤالء     
 !  . . وهم قاعدون . . يعاجلون نصوصه يف ضوء مدلوالا اللغوية والبيانية فحسب

مسع بأيب سفيان بن حرب مقبالً من الشـام يف عـري             ع مث إن رسول اهللا   : )1( قال ابن إسحاق    
  . . وفيها ثالثون رجالً من قريش أو أربعون. جتاراموجتارة من ، فيها أموال لقريش، لقريش عظيمة

وعبد اهللا بـن أيب  ، وعاصم بن عمر بن قتادة، فحدثين حممد بن مسلم الزهري   :  قال ابن إسحاق  
كـل قـد    . .  ب   عن ابن عباس  ،  وغريهم من علمائنا  . عن عروة بن الزبري   ،  ويزيد بن رومان  ،  بكر

 : قالوا، سقت من حديث بدرفاجتمع حديثهم فيما ، حدثين بعض احلديث
هـذه عـري    :  " وقال،  بأيب سفيان مقبالً من الشام ندب املسلمني إليهم        ع  ملا مسع رسول اهللا   

، فخف بعضهم وثقل بعضـهم    ،  فانتدب الناس  " فاخرجوا إليها لعل اهللا ينفلكموها    ،  قريش فيها أمواهلم  
أمر من كـان     ع ملعاد وإمتاع األمساع أنه   ويف زاد ا  [  يلقى حرباً  ع وذلك أم مل يظنوا أن رسول اهللا      

ومجلة :  " وقال ابن القيم   . . ]ومل حيتفل هلا احتفاالً كبرياً      ،  حاضراً بالنهوض  - أي ما يركبه   - ظهره
ومن األوس واحد   . من املهاجرين ستة ومثانون   : من حضر بدراً من املسلمني ثالمثائة وبضعة عشر رجالً        

وإن كانوا أشد منهم وأقـوى      ،  وإمنا قل عدد األوس عن اخلزرج     . نومن اخلزرج مائة وسبعو   . وستون
ال يتبعنا   ع وقال النيب ،  وجاء النفري بغتة  ،  ألن منازهلم كانت يف عوايل املدينة     ،  شوكة وأصرب عند اللقاء   

فاستأذنه رجال ظهورهم كانت يف علو املدينة أن يستأين م حىت يذهبوا إىل             . إال من كان ظهره حاضراً    
ولكـن مجـع اهللا     . وال تأهبوا له أهبة   ،  وال أعدوا له عدة   ،  ومل يكن عزمهم على اللقاء    . فأىب،  مظهوره

  " . بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد
، ويسأل من لقي مـن الركبـان      ،  يتحسس األخبار  - حني دنا من احلجاز    -  وكان أبو سفيان  

أن : حىت أصاب خرباً من بعض الركبـان       ]لة  أي على أمواهلم اليت معه يف القاف      [  ختوفاً على أمر الناس   
فبعثه إىل  ،  فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري    . فحذر عند ذلك  . حممداً قد استنفر أصحابه لك ولعريك     

فخـرج  . وخيربهم أن حممداً قد عرض لنا يف أصحابه       ،  وأمره أن يأيت قريشاً فيستنفرهم إىل أمواهلم      ،  مكة
 . ضمضم بن عمرو سريعاً إىل مكة

                                                 
إمتاع " ومل يفترق املقريزي يف     " البداية والنهاية   :  "  واعتمد ابن كثري على ابن إسحاق يف روايته للغزوة يف كتابه           )1(

واإلمام ابن حزم   " زاد املعاد   " ختصار اإلمام ابن قيم اجلوزية يف       وكذلك رواها با  . عن هذه الرواية يف كثري    " األمساع  
 . وقد استقينا من مجيعها" جوامع السرية " يف 
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يا ،  يا معشر قريش  : فلم يرع أهل مكة إال وضمضم يقول       " : إمتاع األمساع  "  املقريزي يف   قال
وهي العري اليت حتمل الطيب واملسك والثياب وليس فيما حتملـه طعـام             [  اللطيمة،  آل لؤي ابن غالب   

 وقـد جـدع أذين    ! واهللا ما أرى أن تدركوها    . الغوث الغوث . قد عرض هلا حممد يف أصحابه      ]يؤكل  
، فلم متلك قريش من أمرها شيئاً حىت نفروا على الصعب والـذلول           . وشق قميصه وحول رحله   ،  بعريه

وزمعـة بـن    ،  وقام سهيل بن عمـرو    . وأعان قويهم ضعيفهم  . وقيل يف يومني  . وجتهزوا يف ثالثة أيام   
. روجحيضون الناس على اخل   ،  وعمرو بن أيب سفيان   ،  وحنظلة بن أيب سفيان   ،  وطعيمة بن عدي  ،  األسود

مـن أهـل     ]! يقصد املسلمني ،  أي املرتدين [  أتاركون أنتم حممداً والصباة   ،  يا آل غالب  : فقال سهيل 
فمدحه أمية بن أيب    . ومن أراد قوة فهذه قوة    ،  من أراد ماالً فهذا مال    ؟  يثرب يأخذون عرياتكم وأمواكم   

هـم يف بـذل النفقـة    ومشى نوفل بن معاوية الديلي إىل أهل القوة من قـريش فكلم         ! الصلت بأبيات 
فقال عبد اهللا بـن     . ملن خرج  ]يقال فيما يكون هبة خاصة      ،  أي ما حيمل عليه من الدواب     [  واحلُمالن
وأخذ من حويطب بن عبد العزى مـائيت دينـار          . هذه مخسمائة دينار فضعها حيث رأيت     : أيب ربيعة 

وقـواهم  ،  عشـرين بعـرياً  ومحل طعيمة بن عدي على، وثالث مائة دينار قوى ا يف السالح والظهر 
ومشوا إىل أيب هلـب     . وكان ال يتخلف أحداً من قريش إال بعث مكانه بعيثا         . وخلفهم يف أهلهم مبعونة   

وكان لـه عليـه    - ابن هشام بن املغرية،  إنه بعث مكانه العاصي   : ويقال،  فأىب أن خيرج أو يبعث أحداً     
وهو الغالم النصراين الذي أرسـله      [  داسوأخذ ع !  . . . فخرج عنه . وديين لك ،  اخرج: فقال - دين

، يوم خرج إىل الطائف فرده أهلـه رداً قبيحـا          ع عتبة وشيبة ابنا ربيعة بقطف من العنب لرسول اهللا        
فلجأ منـهم إىل بسـتان عتبـة       ،  وأتبعوه السفهاء والصبية يرمونه باحلجارة حىت أدموا قدميه الشريفتني        

 ]! فأكب على يديه وقدميـه يقبلـهما  ، ع أمر رسول اهللاوقد وقع يف نفس عداس ما وقع من   . وشيبة
، وأيب أمية بن خلف أن خيـرج      . والعاص بن منبه بن احلجاج    ،  خيذل شيبة وعتبة ابين ربيعة عن اخلروج      
فابتاعوا له مجالً بثالث  ! فقال ابتاعوا يل أفضل بعري يف الوادي      . فأتاه عقبة بن أيب معيط وأبو جهل فعنفاه       

وما كان أحد منهم أكره للخروج من احلارث بـن  !  . . فغنمه املسلمون،  بين قشري  مائة درهم من نعم   
ورأت عاتكة بنـت عبـد      . ورأى ضمضم بن عمرو أن وادي مكة يسيل دماً من أسفله وأعاله           . عامر

ومشـى  ،  فكره أهل الرأي املسري    . . . ]وفيها نذير لقريش بالقتل والدم يف كل بيت         [  املطلب رؤياها 
وعتبة وشـيبة ابنـا     ،  وأمية بن خلف  ،  فكان من أبطئهم عن ذلك احلارث بن عامر       ،   بعض بعضهم إىل 

حىت ؛  والعاص بن منبه  ،  وعلي بن أمية بن خلف     ]ابن هشام   [  وأبو البختري ،  وحكيم بن حزام  ،  ربيعة
وخرجت  . . فامجعوا املسري ،  والنضر بن احلارث بن كلدة    ،  وأعانه عقبة بن أيب معيط    ،  بكتهم أبو جهل  
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وقادوا  . . وهم تسعمائة ومخسون مقاتالً   ،  وينحرون اجلزر ،  قريش بالقيان والدفاف يغنني يف كل منهل      
وهم كما ذكر اهللا تعاىل     . وكانت إبلهم سبعمائة بعري   . عليها مائة دارع سوى دروع املشاة     ،  مائة فرس 

، ون عن سـبيل اهللا   ويصد،  وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس        :  " عنهم بقوله 
 .  ]47: األنفال[  . .  " واهللا مبا يعملون حميط

، ملا يريدون من أخذ عريهـم     ،  وأصحابه ع  وأقبلوا يف جتمل عظيم وحنق زائد على رسول اهللا        
 . . ]يف سرية عبد اهللا بـن جحـش         [  وقد أصابوا من قبل عمرو بن احلضرمي والعري اليت كانت معه          

منهم خمرمـة بـن      ]يف رواية ابن إسحاق ثالثون رجالً       [  ومعها سبعون رجالً  وأقبل أبو سفيان بالعري     
وقد خافوا خوفاً شديداً حني دنوا مـن        . فكانت عريهم ألف بعري حتمل املال     ،  وعمرو ابن العاص  ،  نوفل
فأصبح أبـو    . . ]الذين نفروا بن قريش ليمنعوا عريهم       [  واستبطأوا ضمضم بن عمرو والنفري    ،  املدينة
أي اجتـه إىل    [  فسـاحل ـا   ،  فضرب وجه عريه  .  ببدر وقد تقدم العري وهو خائف من الرصد        سفيان

وأقبلت قريش مـن مكـة       . . وانطلق سريعاً ،  وترك بدراً يساراً   ]ساحل البحر بعيداً عن طريق املدينة       
أيب وأتاهم قيس بن امرئ القيس مـن         . . يطعمون الطعام من أتاهم وينحرون اجلزر     . يرتلون كل منهل  

يعين ال تعرضوا   [  فال جتزروا أنفسكم أهل يثرب    . وخيربهم أن قد جنت عريهم    ،  سفيان يأمرهم بالرجوع  
، إمنا خرجتم لتمنعوا العري وأموالكم    . فال حاجة لكم فيما وراء ذلك      ]أنفسكم ألن يذحبكم أهل يثرب      

ال واهللا ال نرجع حىت نـرد        :وقال أبو جهل  . ]من اجلحفة   [  فعاجل قريشاً فأبت الرجوع   ! وقد جناها اهللا  
فلن تزال العـرب    ؛  وتعزف القيان علينا  ،  ونشرب اخلمر ،  ونطعم الطعام ،  ننحر اجلزر ،  فنقيم ثالثاً ،  بدراً

 هذا عمل عمرو بن هشام    ! واقوماه: فقال. فأخربه مبضى قريش  ،  وعاد قيس إىل أيب سفيان     . . ابنا أبداً 
إن أصـاب حممـد   . والبغي منقصة وشؤم، لى الناس فبغىكره أن يرجع ألنه ترأس ع ]يعين أبا جهل   [ 

  . . النفري ذللنا
، وكان حليفاً لبين زهـرة ، وقال األخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي   :  قال ابن إسحاق  

وإمنا نفرمت  . وخلص لكم صاحبكم خمرمة بن نوفل     ،  وهم باجلحفة يا بين زهرة قد جنى اهللا لكم أموالكم         
ال ما يقـول    . فإنه ال حاجة لكم بأن خترجوا يف غري ضيعة        ،  وارجعوا،  علوا يب جبنها  لتمنعوه وماله فاج  

ومل يكن بقي من قريش بطن إال وقد نفر          . . فلم يشهدها زهري واحد   ،  فرجعوا ]يعين أبا جهل    [  هذا
يف إمتاع األمساع أن طعمة بن عـدي        [  مل خيرج منهم رجل واحد    ،  إال بين عدي ابن كعب    ،  منهم ناس 

 - وكان بني طالب بـن أيب طالـب        . . ]وقواهم وخلفهم يف أهلهم مبعونة      ،   على عشرين بعرياً   محل
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إن ،  وإن خرجتم معنا  ،  واهللا لقد عرفنا يا بين هاشم     : فقالوا. وبني بعض قريش حماورة    - وكان يف القوم  
 ! فرجع طالب إىل مكة مع من رجع. هواكم ملع حممد

 .  ليال مضت من شهر رمضان يف أصحابهيف ع وخرج رسول اهللا: قال ابن إسحاق
أي كانوا يركبوا بالتعاقب    [  يومئذ سبعني بعرياً فاعتقبوها    ع  وكانت إبل أصحاب رسول اهللا    

وكان محزة بـن    . ومرثد بن أيب مرثد الغنوي يعتقبون بعرياً      ،  وعلي بن أيب طالب    ع فكان رسول اهللا   ]
وكان أبـو بكـر     . يعتقبون بعرياً  ع  موليا رسول اهللا   وأبو كبشة وأنسة  ،  وزيد بن حارثة  ،  عبد املطلب 

  . . وعمر وعبد الرمحن بن عوف يعتقبون بعرياً
 :  قال املقريزي يف إمتاع األمساع

فقام أبـو   ،  فاستشار الناس . حىت إذا كان دون بدر أتاه اخلرب مبسري قريش         ع  ومضى رسول اهللا  
، إا واهللا قـريش وعزهـا    ،  يا رسول اهللا  : لمث قا . مث قام عمر فقال فأحسن    . فقال فأحسن  ا بكر

فأب لذلك  ،  ولتقاتلنك،  واهللا ال تسلم عزها أبداً    ،  واهللا ما آمنت منذ كفرت    ،  واهللا ما ذلت منذ عزت    
واهللا ،  فنحن معك ،  امض ألمر اهللا  ،  يا رسول اهللا  : مث قام املقداد بن عمرو فقال     . وأعد لذلك عدته  ،  أهبته

ولكـن   " . اذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون       " : سرائيل لنبيها ال نقول لك كما قالت بنو إ      
 " والذي بعثك باحلق لو سرت بنا إىل برك الغماد لسرنا         . إنا معكما مقاتلون  ،  اذهب أنت وربك فقاتال   

أشـريوا  :  " مث قال  . . خرياً ودعا له خبري    ع فقال له رسول اهللا    ]وبرك الغماد موضع بأقصى اليمن      [ 
ألم شرطوا لـه أن     ،  وكان يظنهم ال ينصرونه إال يف الدار       . . وإمنا يريد األنصار   " . يها الناس علي أ 

 وذلك يف بيعة العقبة الثانية اليت هاجر على أساسها رسول اهللا          [  مينعوه مما مينعون منه أنفسهم وأوالدهم     
!  يا رسول اهللا تريـدنا     كأنك،  أنا أجيب عن األنصار   : فقال ا فقام سعد بن معاذ    ]إىل املدينة    ع
يعين كمـا   [  إنك عسى أن تكون قد خرجت عن أمر قد أوحي إليك يف غريه            : قال " . أجل:  " قال

، ]يبدو أنك رمبا تكون قد خرجت ألمر مث أوحي إليك يف غريه إذ كان قد خرج للعري مث عرض النفري                     
واثيقنا وعهودنا علـى السـمع      فأعطيناك م ،  وشهدنا أن ما جئت به حق     ،  وصدقناك،  فإنا قد آمنا بك   

فوالذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضـناه           . فامض يا نيب اهللا ملا أردت     . والطاعة
وما أخذت مـن  ؛ وخذ من أموالنا ما شئت،  واقطع من شئت  ،  وصل من شئت  . معك ما بقي منا رجل    

ومـا  ؛  وما يل ا من علم    ،  لطريق قط والذي نفسي بيده ما سلكت هذا ا      . أموالنا أحب إلينا مما تركت    
لعل اهللا يريك منا بعض ما تقر بـه  ، صدق عند اللقاء، وإنا لصرب عند احلرب ،  نكره أن نلقى عدونا غداً    
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وال ،  إنا خلفنا من قومنا قوماً ما حنن بأشد حباً لك منـهم           : ويف رواية أن سعد بن معاذ قال       . . عيناك
مث نلقـى  ، ونعد عندك رواحلك، نبين لك عريشاً فتكون فيه    . العريولكن إمنا ظنوا أا     ؛  أطوع لك منهم  

وإن تكن األخـرى جلسـت علـى        ،  فإن أعزنا اهللا وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناه         ،  عدونا
 " أو يقضي اهللا خرياً من ذلك يا سعد       :  " وقال. خرياً ع فقال له النيب   . . رواحلك فلحقت من وراءنا   

فإن اهللا قد وعدين إحـدى      ،  سريوا على بركة اهللا   :  " ع ملشورة قال رسول اهللا   فلما فرغ سعد من ا    . 
؛ فعلم القوم أم إمنا يالقون القتال وأن العري تفلت         "  . . واهللا لكأين أنظر إىل مصارع القوم     . الطائفتني

صعب بن  لواء حيمله م  ،  وهي ثالثة . األلوية ع ومن يومئذ عقد رسول اهللا     ع ورجوا النصر لقول النيب   
 ]هو سعد بـن معـاذ       [  واألخرى مع رجل من األنصار    ،  إحدامها مع علي  . ورايتان سوداوان . عمري

 . وكان خرج من املدينة على غري لواء معقود . . وأظهر السالح
فبعـث  ، أدىن بدر عشاء ليلة اجلمعة لسبع عشر مضت من رمضـان           ع ونزل رسول اهللا   . . . 

 وأشار هلم إىل ظريب   . يتحسسون على املاء   ي   ص وبسبس بن عمرو   علياً والزبري وسعد بن أيب وقا     
أرجو أن جتدوا اخلرب عنـد هـذا        : وقال ]تصغري ظرب وهو اجلبل الصغري املنبسط يف حجارة دقاق          [ 

الروايا مـن اإلبـل     [  فوجدوا على تلك القليب روايا قريش فيها سقاؤهم       . القليب الذي يلي الظرب   
هذا ،  يا آل غالب  : فقال،  فجاء قريشاً  - وفيهم عجري  - فأفلت عامتهم  ]اء  حوامل املاء وسقاء مجع سق    

والسـماء  ،  فماج العسكر وكرهوا ذلك   . وأصحابه قد أخذوا سقاءكم    ] ع يعين النيب [  ابن أيب كبشة  
، وأسلم غالم منبه بن احلجاج    ،  وأخذ تلك الليلة أبو يسار غالم عبيدة بن سعيد بن العاص          . متطر عليهم 

حنن سقاء قريش بعثونا نسـقيهم      : فقالوا. وهو يصلي  ع فأيت م النيب  ،  ع غالم أمية بن خلف    وأبو راف 
فسلم ! فأمسكوا عنهم ! وحنن يف العري  ،  حنن أليب سفيان  : فقالوا. فكره القوم خربهم فضربوهم   . من املاء 

، يسأهلممث أقبل عليهم    !  " وإن كذبوكم تركتموهم  ،  إن صدقوكم ضربتموهم  :  " وقال ع رسول اهللا 
وأعلموه مبن خرج مـن     ،  وأم ينحرون يوماً عشراً ويوماً تسعاً     ،  فأخربوه أن قريشاً خلف هذا الكثيب     

  " . هذه مكة قد ألقت إليكم أفالذ أكبادها:  " وقال. القوم ما بني األلف والتسعمائة: ع فقال. مكة
انطلق بنا إىل أدىن بئـر إىل         . .فقال احلباب بن املنذر بن اجلموح     ،   واستشار أصحابه يف املرتل   

وماء ،  قد عرفت عذوبة مائه    ]أي بئر قدمية ال يعلم من حفرها        [  ا قليب . فإين عامل ا وبقلبها   . القوم
. ونعور ما سواها مـن القلـب  ؛ ونقذف فيه اآلنية فنشرب ونقاتل    ،  مث نبين عليها حوضاً   . كثري ال يرتح  

يـا  : بن هشام عن ابن إسحاق أن احلباب بن املنذر قـال          ويف رواية ا  [  يا حباب أشرت بالرأي   : فقال
أم هـو الـرأي واحلـرب       ؟  هذا املرتل أمرتالً أنزلكه اهللا ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه           ،  رسول اهللا 
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مث أشار مبـا   . . هذا ليس مبرتل ،  يا رسول اهللا  : قال " بل هو الرأي واحلرب واملكيدة    :  " قال؟  واملكيدة
أي ما  [  وبات تلك الليلة يصلي إىل جذم شجرة      . فرتل على القليب ببدر    ع  اهللا وض رسول  ]أشار  

وفعل ما أشـار بـه      . وكانت ليلة اجلمعة السابع عشر من رمضان      . ]بقي من جذعها بعد قطع أعاله       
وأصاب قريشاً مـن    . فأصاب املسلمني ما لبد األرض ومل مينع من السري        ،  وبعث اهللا السماء   . . احلباب

، وكان جميء املطر نعمة وقـوة للمـؤمنني       . وإمنا بينهم قوز من رمل    . مل يقدروا أن يرحتلوا منه    ذلك ما   
حىت إن أحـدهم    ،  فناموا. وأصاب املسلمني تلك الليلة نعاس ألقي عليهم      . وبالء ونقمة على املشركني   

 اغتسل آخر   واحتلم رفاعة ابن رافع بن مالك حىت      . تكون ذقنه بني ثدييه وما يشعر حىت يقع على جنبه         
مث رجعا فأخرباه أن القوم     ،  فأطافا بالقوم  ب عمار بن ياسر وعبد اهللا بن مسعود       ع وبعث . . الليل

 . وأن السماء تسح عليهم، مذعورون
وقام سعد بن معاذ علـى بابـه        . عريش من جريد   - ملا نزل على القليب    ع  وبين لرسول اهللا  

وعرض على أصحابه مصارع رؤوس الكفر      ،  قعةعلى موضع الو   ع ومشى رسول اهللا  . متوشح السيف 
فما عـدا واحـد منـهم        . . وهذا مصرع فالن  ،  هذا مصرع فالن  : يقول،  من قريش مصرعاً مصرعاً   

وأبو بكر رضـي اهللا   ع ورجع إىل العريش فدخل   . الصفوف ع وعدل. مضجعه الذي حد له الرسول    
 . عنه

تصـوب   ع فلما رآها رسول اهللا    .وقد ارحتلت قريش حىت أصبحت فأقبلت     :  قال ابن إسحاق  
اللهم هذه قريش قد أقبلت خبيالئها      :  " قال،  إىل الوادي  ]وهو الكثيب الذي جاءوا منه      [  من العقنقل 

وقد قال رسول    " . اللهم أحِنهم الغداة  ،  اللهم فنصرك الذي وعدتين   ،  وتكذب رسولك ،  وفخرها حتادك 
إن يكن يف أحد من القـوم خـري   :  " فقال، ل له أمحر  وقد رأى عتبة بن ربيعة يف القوم على مج         ع اهللا

  " . إن يطيعوه يرشدوا، فعند صاحب اجلمل األمحر
بعـث إىل    - أو أبوه أمياء بن رحضة الغفاري      - وقد كان خفاف بن أمياء بن رحضة الغفاري        " 
أن مندكم بسـالح    إن أحببتم   : وقال. أهداها هلم  ]أي ذبائح   [  ابناً له جبزائر   - حني مروا به   - قريش

فلعمري لئن كنا إمنا    . قد قضيت الذي عليك   . فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحم      : قال. ورجال فعلنا 
فما ألحد بـاهللا مـن      ،  كما يزعم حممد  ،  ولئن كنا إمنا نقاتل اهللا    ،  نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم      

 . طاقة
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. فيهم حكيم ابن حـزام     ع ل اهللا  فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حىت وردوا حوض رسو          
إال ما كان من حكيم بن حـزام        . فما شرب منه رجل يومئذ إال قتل       " . دعوهم " ع فقال رسول اهللا  

ال والذي جناين من يـوم      : فكان إذا اجتهد يف ميينه قال     . مث أسلم بعد ذلك فحسن إسالمه     . فإنه مل يقتل  
 ! بدر

عن أشياخ من األنصـار     ،   وغريه من أهل العلم    وحدثين أيب إسحاق بن يسار    :  قال ابن إسحاق  
: قـال  ] ع [ احزر لنا أصحاب حممـد    : فقالوا،  ملا اطمأن القوم بعثوا عمري بن وهب اجلمحي       : قالوا

. يزيدون قلـيالً أو ينقصـون     ،  ثالث مائة رجل  : فقال،  مث رجع إليهم  ! فاستجال بفرسه حول العسكر   
فرجـع  ،  فضرب يف الوادي حىت أبعد فلم ير شيئاً       : قال .ولكن أمهلوين حىت أنظر أللقوم كمني أو مدد       

نواضح يثرب حتمل   . الباليا حتمل املنايا  ،  ولكين قد رأيت يا معشر قريش     ،  ما وجدت شيئاً  : فقال،  إليهم
واهللا ما أرى أن يقتل رجل منهم حىت يقتـل          ،  قوم ليس معهم منعة وال ملجأ إال سيوفهم       . املوت الناقع 
 ! فروا رأيكم؟ فما خري العيش بعد ذلك، وا منكم أعدادهمفإذا أصاب، رجالً منكم

يا أبا الوليـد إنـك      : فقال،  فأتى عتبة بن ربيعة   ،   فلما مسع حكيم بن حزام ذلك مشى يف الناس        
وما ذاك يا   : قال؟  هل لك إىل أال تزال تذكر فيها خبري إىل آخر الدهر          ،  كبري قريش وسيدها واملطاع فيها    

، أنت علي بذلك  ،  قد فعلت : قال. وحتمل أمر حليفك عمرو بن احلضرمي     ،  ترجع بالناس : قال؟  حكيم
وما أصيب   ]أي دية أخيه الذي قتل يف سرية عبد اهللا بن جحش كما سبق              [  إمنا هو حليفي فعلي عقله    

مث قـام   . يعين أبا جهل بن هشام    . فأت ابن احلنظلية فإين ال أخشى أن يشجر أمر الناس غريه          . من ماله 
واهللا . إنكم واهللا ما تصنعون بأن تلقوا حممداً وأصحابه شيئاً        ،  يا معشر قريش  : بيعة خطيباً فقال  عتبة بن ر  

قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجالً من         ،  لئن أصبتموه ال يزال الرجل ينظر يف وجه رجل يكره النظر إليه           
وإن كان غري ذلـك     ،  فإن أصابوه فذاك الذي أردمت    ،  فارجعوا وخلوا بني حممد وسائر العرب     . عشريته

 . ألفاكم ومل تعرضوا منه ما تريدون
. فوجدته قد نثل درعاً له من جراا فهـو يهيئهـا          ،  فانطلقت حىت جئت أبا جهل    :  قال حكيم 

يعـين  [  انتفخ واهللا سحره  : فقال،  للذي قال ،  إن عتبة أرسلين إليك بكذا وكذا     ،  يا أبا احلكم  : فقلت له 
واهللا ال نرجع حىت حيكم اهللا بيننا وبـني         ! كال.  رأى حممداً وأصحابه   حني ]! انتفخت رئته من اخلوف   

 يعين أبا حذيفـة   [  وفيهم ابنه ،  ولكنه قد رأى أن حممداً وأصحابه أكلة جزور       ،  وما بعتبة ما قال   ،  حممد
 ! فقد ختوفكم عليه ]وكان مسلماً مع املسلمني ت 
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وقد رأيـت ثـأرك     . ن يرجع بالناس  هذا حليفك يريد أ   : فقال،   مث بعث إىل عامر بن احلضرمي     
: مث صرخ ،  فقام عامر بن احلضرمي فاكتشف    ! ومقتل أخيك  ]أي عهدك   [  فقم فانشد خفرتك  ،  بعينك
. واستوسقوا على ما هم عليه مـن الشـر         ]أي اشتد   [  وحقب أمر الناس  ،  فحميت احلرب ! واعمراه

: قـال . انتفخ واهللا سحره  : ل أيب جهل  فلما بلغ عتبة قو   . فأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة       
 ! أنا أم هو؟ من انتفخ سحره ]! يريد أن يشبهه يف اجلنب كالرجل الذي يتأنث[  سيعلم مصفر استه

، وكان رجالً شرساً سيئ اخللـق ، وقد خرج األسود بن عبد األسد املخزومي:  قال ابن إسحاق  
فلما خرج خرج إليه محزة بن عبـد       . تن دونه أعاهد اهللا ألشربن من حوضهم أو ألهدمنه أو ألمو        : فقال

فوقع . وهو دون احلوض  . بنصف ساقه  ]أي أطارها   [  فلما التقيا ضربه محزة فأطن قدمه      ا املطلب
أن يـرب    - زعم - مث حبا إىل احلوض حىت اقتحم فيه يريد       ؛  على ظهره تشخب رجله دماً حنو أصحابه      

 ! فضربه حىت قتله يف احلوض، واتبعه محزة، ميينه
حىت إذا فصل مـن     ،  بني أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة        ،   مث خرج بعده عتبة بن ربيعة     

وهم عوف ومعوذ ابنا احلـارث وأمهمـا        ،  فخرج إليه فتية من األنصار ثالثة     ،  الصف دعا إىل املبارزة   
مـا  : قالوا،  ألنصاررهط من ا  : فقالوا؟  فقالوا من أنتم  . هو عبد اهللا بن رواحة    : ورجل آخر يقال  ،  عفراء

، أكفاء كـرام  : إن عتبة قال للفتية من األنصار حني انتسبوا إليه        : وقال ابن إسحاق  [  لنا بكم من حاجة   
قم يا  .  " ع فقال رسول اهللا  . يا حممد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا      : مث نادى مناديهم   ]إمنا نريد قومنا    

: قـال عبيـدة  ؟ من أنـتم : لما قاموا ودنوا منهم قالوا    ف " . قم يا علي  ،  قم يا محزة  ،  عبيدة ابن احلارث  
، وكان أسن القـوم   ،  فبارز عبيدة ! نعم أكفاء كرام  . قالوا! علي: وقال علي ! محزة: وقال محزة ؟  عبيدة

فأما محزة فلم ميهـل شـيبة أن        . وبارز علي الوليد بن عتبة    ،  وبارز محزة شيبة بن ربيعة    ،  عتبة ابن ربيعة  
أي [  واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتني كالمها أثبت صاحبه       . ل الوليد أن قتله   وأما علي فلم ميه   ،  قتله

أي أجهزا عليه   [  وكر محزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه        ]جرحه جرحاً ال ميلك معه احلركة       
 . واحتمال صاحبهما فحازاه إىل أصحابه ]

أصحابه أال   ع قد أمر رسول اهللا   و. ودنا بعضهم من بعض   ،  مث تزاحف الناس  :  قال ابن إسحاق  
 ع مث عدل رسـول اهللا  "  . . إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل     :  " قال. حيملوا حىت يأمرهم  

يناشد ربه ما    ع ورسول اهللا . فدخله ومعه فيه أبو بكر ليس معه فيه غريه        ،  الصفوف ورجع إىل العريش   
يـا  : وأبو بكر يقول " لك هذه العصابة اليوم ال تعبداللهم إن :  " ويقول فيما يقول  ،  وعده من النصر  

 . فإن اهللا منجز لك ما وعدك، نيب اهللا بعض مناشدتك ربك
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يا رسول اهللا إين أشـري      ع أن عبد اهللا بن رواحة قال لرسول اهللا       :  ويف إمتاع األمساع للمقريزي   
فقـال  ! م من أن ينشد وعده    إن اهللا أجل وأعظ    - ورسول اهللا أعظم وأعلم من أن يشار عليه        - عليك

  " . إن اهللا ال خيلف امليعاد؟ أال أنشد اهللا وعده، يا ابن رواحة " ع رسول اهللا
أبشر يا أبا   :  " فقال،  مث انتبه ،  خفقة وهو يف العريش    ع وقد خفق رسول اهللا   :  قال ابن إسحاق  

 . ]يعين الغبار [  " ععلى ثناياه النق، هذا جربيل آخذاً بعنان فرس يقوده. أتاك نصر اهللا، بكر
مث . فكان أول قتيل من املسلمني رمحه اهللا      ،   وقد رمي مهجع موىل عمر بن اخلطاب بسهم فقتل        

، فأصـاب حنـره   ،  بسهم - وهو يشرب من احلوض    - رمي حارثة بن سراقة أحد بين عدي بن النجار        
 . فقتل رمحه اهللا

ال يقاتلهم اليـوم    ،  نفس حممد بيده  والذي  :  " إىل الناس فحرضهم وقال    ع  مث خرج رسول اهللا   
فقال عمري بن احلمام أخـو بـين         " . إال أدخله اهللا اجلنة   ،  صابراً حمتسباً مقبالً غري مدبر    ،  فيقتل،  رجل
أفما بيين وبني أن أدخل اجلنـة إال أن          ]كلمة تقال لإلعجاب    [  بخ بخ : ويف يده مثرات يأكلهن   ،  سلمة

 . فقاتل القوم حىت قتل رمحه اهللا تعاىل، وأخذ سيفه، مث قذف التمرات من يده؟ يقتلين هؤالء
 - وهو ابن عفـراء  - أن عوف بن احلارث، وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة    :  قال ابن إسحاق  

فـرتع درعـاً     " غمسه يده يف العدو حاسراً    :  " قال؟  ما يضحك الرب من عبده    ،  يا رسول اهللا  : قال
 . لقوم حىت قتل رمحه اهللامث أخذ سيفه فقاتل ا، فقذفها، كانت عليه

عن عبد اهللا بن ثعلبة بن صـعري        ،  وحدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري      :  قال ابن إسحاق  
قال أبو جهـل بـن      ،  ودنا بعضهم من بعض   ،  أنه ملا التقى الناس   ،  أنه حدثه ،  حليف بين زهرة  ،  العذري
 . كان هو املستفتحف! فأِحنه الغداة، أقطعنا للرحم وآتانا مبا ال يعرف، اللهم: هشام

:  " مث قـال ، أخذ حفنة من احلصباء فاستقبل ا قريشـاً   ع مث إن رسول اهللا   :  قال ابن إسحاق  
فقتل اهللا تعاىل من قتل     . فكانت اهلزمية  " شدوا:  " وأمر أصحابه فقال  . مث نفحهم ا  !  " شاهت الوجوه 
  . . وأسر من أسر من أشرافهم، من صناديد قريش

وسعد بن معاذ قائم على بـاب       ،  يف العريش  ع ورسول اهللا ،  وم أيديهم يأسرون   فلما وضع الق  
خيـافون   ع يف نفر من األنصار حيرسون رسول اهللا      ،  متوشحاً السيف  ع العريش الذي فيه رسول اهللا    

فقال لـه   ؛  يف وجه سعد الكراهية ملا يصنع الناس       - فيما ذكر يل   ع ورأى رسول اهللا  ؛  عليه كرة العدو  
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كانـت  ؛  أجل واهللا يا رسول اهللا    : قال!  " واهللا لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم       :  " ع رسول اهللا 
 ! فكان اإلثخان يف القتل أحب إيل من استبقاء الرجال. أول وقعة أوقعها اهللا بأهل الشرك

عن ابن عباس رضي اهللا     ؛  عن بعض أهله  ؛  وحدثين العباس بن عبد اهللا بن معبد      :  قال ابن إسحاق  
إين قد عرفت أن رجاالً من بين هاشم وغريهم قد أخرجوا           :  " قال ألصحابه يومئذ   ع أن النيب . عنهما

ومن لقي أبا البختـري بـن       ،  فمن لقي منكم أحداً من بين هاشم فال يقتله        ،  كرهاً ال حاجة هلم بقتالنا    
فإنه ،  ال يقتله ف ع ومن لقي العباس بن عبد املطلب عم رسول اهللا        ،  هشام بن احلارث بن أسد فال يقتله      

أنقتل آباءنـا وأبناءنـا وإخواننـا       : ]ابن عتبة بن ربيعة     [  فقال أبو حذيفة  : قال " إمنا أخرج مستكرهاً  
فقال لعمر بـن     ع فبلغت رسول اهللا  : قال! واهللا لئن لقيته ألحلمنه السيف    ! ؟  وعشريتنا ونترك العباس  

 " –بـأيب حفـص      ع اين فيه رسول اهللا   واهللا إنه ألول يوم كن    : قال عمر  " يا أبا حفص  :  " اخلطاب
! يا رسول اهللا دعين فألضرب عنقه بالسـيف       : فقال عمر " ؟    بالسيف ع أيضرب وجه عم رسول اهللا    

وال أزال منـها  ؛ ما أنا بآمن من تلك الكلمة اليت قلت يومئـذ     : فكان أبو حذيفة يقول   ! فواهللا لقد نافق  
 . شهيداً ]يف حروب الردة [  ليمامةفقتل يوم ا - خائفاً إال أن تكفرها عين الشهادة

عن قتل أيب البختري ألنه كان أكف القوم عن رسـول            ع وإمنا ى رسول اهللا   :  قال ابن هشام  
وكان ممن قام يف نقض الصـحيفة الـيت         ،  وكان ال يؤذيه وال يبلغه عنه شيء يكرهه       ،  وهو مبكة  ع اهللا

  . . . ] ألنه رفض أن يستأسر وقد قتل[  . . . كتبت قريش على بين هاشم وبين املطلب
كان أمية بن خلف يل     : حدثين حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري عن أبيه قال          :  قال ابن إسحاق  

فكان يلقاين إذ   . وحنن مبكة  " عبدالرمحن " فتسميت حني أسلمت  ،  وكان امسي عبد عمرو   . صديقاً مبكة 
فـإين ال أعـرف     : فيقول! نعم: فأقول؟  بواكأرغبت عن اسم مساكه أ    ،  يا عبد عمرو  : حنن مبكة فيقول  

وأما أنا فال أدعوك مبا ال      ،  أما أنت فال جتيبين بامسك األول     ،  فاجعل بيين وبينك شيئا ادعوك به     ،  الرمحن
: قـال . اجعل ما شئت  ،  يا أبا علي  : فقلت له : قال. قال فكان إذا دعاين يا عبد عمرو مل أجبه        ! أعرف

. فأحتدث معـه  ،  فأجيبه،  يا عبد اإلله  : فكنت إذا مررت به قال    : قال. نعم: قلت: قال. فأنت عبداإلله 
ومعـي أدراع يل قـد      ؛  حىت إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي ابن أمية آخذ بيـده                

: قـال ،  نعم: فقلت،  يا عبد اإلله  : فقال. فلم أجبه ،  يا عبدعمرو : فلما رآين قال يل   . استلبتها فأنا أمحلها  
فطرحـت  : قال. ها اهللا إذن  ! نعم: قلت: قال! : أنا خري لك من هذه األدراع اليت معك       ف؟  هل لك يفّ  

أما لكـم   ! ما رأيت كاليوم قط   : وهو يقول  ]يعين أسريين   [  وأخذت بيده ويد ابنه   ،  األدراع من يدي  
 . مث خرجت أمشي ما ]! يعين أن من أسرين افتديت منه بإبل كثرية اللنب[ ؟ حاجة يف اللنب
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عـن  ،  عـن أبيـه   ،  عن سعيد بن إبـراهيم    ،  حدثين عبدالواحد بن أيب عون    : ابن إسحاق  قال  
يـا عبـد    : آخذ بأيديهما ،  وأنا بينه وبني ابنه   ،  قال يل أمية بن خلف    : قال ا عبدالرمحن ابن عوف  

ذاك الـذي  : قال. محزة بن عبداملطلب: قلت. قال؟ من الرجل منكم املعلم بريشة نعامة يف صدره     ،  اإلله
وكان هو الذي يعذب بالالً     ،  فواهللا إين ألقودمها إذ رآه بالل معي      : قال عبدالرمحن  . . ا األفاعيل فعل بن 

مث يـأمر بالصـخرة     ،  فيضجعه على ظهره  ،  فيخرجه إىل رمضاء مكة إذا محيت     ،  مبكة على ترك اإلسالم   
. أحـد . حـد أ: فيقول بالل، ال تزال هكذا أو تفارق دين حممد: مث يقول،  العظيمة فتوضع على صدره   

ال : قال؟  أبأسريي،  أي بالل : قلت: قال! رأس الكفر أمية بن خلف ال جنوت إن جنا        : فلما رآه قال  : قال
يا : مث صرخ بأعلى صوته   : قال! ال جنوت إن جنا   : قال؟  أتسمع يا ابن السوداء   : قلت: قال! جنوت إن جنا  

 حىت جعلونا يف مثل املسكة    ،  اطوا بنا فأح: قالوا! ال جنوت إن جنا   ،  رأس الكفر أمية بن خلف    ،  أنصار اهللا 
وصاح أمية  ،  فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع      : وأنا أذب عنه قال    ]أي السوار من عاج     [ 

: قـال . فواهللا ما أغين عنك شـيئاً     . انج بنفسك وال جناء بك    : فقلت: قال. صيحة ما مسعت مبثلها قط    
. ذهبـت أدراعـي   ،  يرحم اهللا بالالً  : لرمحن يقول فكان عبدا  . . فهربومها بأسيافهم حىت فرغوا منهما    

 ! وفجعين بأسريي
من عدوه أمر بأيب جهل بن هشـام أن يلـتمس يف             ع فلما فرغ رسول اهللا   :  قال ابن إسحاق  

وعبـداهللا  ،  عن ابن عباس  ،  عن عكرمة ،  كما حدثين ثور بن زيد     - وكان أول من لقي ابا جهل     ،  القتلى
مسعت القوم  : قال معاذ بن عمرو بن اجلموح أخو بين سلمة        : قاال - قد حدثين ذلك  ؛  بن أيب بكر أيضاً   

فلمـا  : قـال ،  أبو احلكم ال خيلص إليه    : وهم يقولون  ]أي الشجر امللتف    [  وأبو جهل يف مثل احلرجة    
فضربته ضربة أطنت قدمـه بنصـف       ،  فلما أمكنين محلت عليه   ،  فصمدت حنوه ،  مسعتها جعلته من شأين   

، إال بالنواة تطيح من حتت مرضخة النوى حني يضرب ـا           - حني طاحت  - فواهللا ما شبهتها  ،  ساقه
فلقد ،  وأجهضين القتال عنه  ،  فتعلقت جبلدة من جنيب   . وضربين ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي      : قال

فلما آذتين وضعت عليها قدمي مث متطيت ا عليهـا حـىت            ،  وإين ألسحبها خلفي  ،  قاتلت عامة يومي  
 . طرحتها

وقاتل معـوذ   ،  فضربه حىت أثبته فتركه وبه رمق     ،  معوذ ابن عفراء  ،  وهو عقري ،  أيب جهل  مث مر ب  
وقد قال   - أن يلتمس يف القتلى    ع حني أمر رسول اهللا    - فمر عبداهللا بن مسعود بأيب جهل     ،  حىت قتل 

زدمحت فإين ا ،  انظروا إن خفي عليكم يف القتلى إىل أثر جرح يف ركبته          :  " فيما بلغين  ع هلم رسول اهللا  
فوقع على  ،  فدفعته،  وكنت أشف منه بيسري   ،  وحنن غالمان ،  يوماً أنا وهو على مأدبة لعبداهللا بن جدعان       
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فوجدتـه  . قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنـه      " فجحش يف إحدامها جحشاً مل يزل أثره به       ،  ركبتيه
أي [  ذاين ولكـزين  قال وقد كان خبث يب مرة مبكة فآ       ،  فعرفته فوضعت رجلي على عنقه    ،  بآخر رمق 

 أأعمد من رجل قتلتموه   ؟  ومباذا أخزاين : قال؟  هل أخزاك اهللا يا عدو اهللا     : مث قلت له   ]قبض علي ولزمين    
 . قلت هللا ورسوله: قال؟ أخربين ملن الدائرة اليوم ]؟ يريد أكرب من رجل قتلتموه[ 

لقد ارتقيـت   : ل يل قا: وزعم رجال من بين خمزوم أن ابن مسعود كان يقول         :  قال ابن إسحاق  
، يا رسـول اهللا   : فقلت ع مث جئت به رسول اهللا    ؛  مث احتززت رأسه  : قال. مرتقى صعباً يا رويعي الغنم    
مث ألقيت رأسه بـني      " اهللا الذي ال إله غريه    :  " ع فقال رسول اهللا  : قال. هذا رأس عدو اهللا أيب جهل     

 . فحمد اهللا ع يدي رسول اهللا
 ت  أن عمر بن اخلطـاب    ،  عبيدة وغريه من أهل العلم باملغازي     وحدثين أبو   :  قال ابن هشام  
إين لو قتلته   ! أراك تظن أين قتلت أباك    . إين أراك كأن يف نفسك شيئاً      - ومر به  - قال لسعيد بن العاص   

وهو ،  فأما أبوك فإين مررت به    . ولكين قتلت خايل العاص بن هشام ابن املغرية       ؛  مل أعتذر إليك من قتله    
 ! وقصد له بن عمه علي فقتله. فحدت عنه ]أي بقرنه [  ر بروقهيبحث حبث الثو

. عن عائشة رضـي اهللا عنـها      ،  عن عروة بن الزبري   ،  وحدثين يزيد بن رومان   :  قال ابن إسحاق  
. إال ما كان من أمية بن خلـف       ،  بالقتلى أن يطرحوا يف القليب طرحوا فيه       ع ملا أمر رسول اهللا   : قالت

فأقروه وألقوا عليه ما غيبه مـن التـراب         ،  فتزايل حلمه . فذهبوا ليحركوه ،  فإنه انتفخ يف درعه فمألها    
يا أهل القليب هل وجدمت مـا       :  " فقال ع وقف عليهم رسول اهللا   ،  فلما ألقاهم يف القليب   ،  واحلجارة

، يـا رسـول اهللا    : فقال له أصحابه  : قالت " فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقاً      ،  وعدكم ربكم حقاً  
:  " والناس يقولـون : قالت عائشة " لقد علموا أن ما وعدهم رم حق   :  " فقال هلم ؟  مويتأتكلم قوماً   

  " . لقد علموا:  " ع وإمنا قال هلم رسول اهللا " لقد مسعوا ما قلت هلم
أخذ عتبة بن ربيعة فسحب إىل      ،  م أن يلقوا يف القليب     ع وملا أمر رسول اهللا   :  قال ابن إسحاق  

:  فقـال . فإذا هو كئيب قد تغري    ،  يف وجه أيب حذيفة بن عتبة      - فيما بلغين  ع هللافنظر رسول ا  ،  القليب
مـا  ، ال واهللا يا رسول اهللا: فقال ع أو كما قال " يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء      " 

فكنـت أرجـو أن     ،  ولكنين كنت أعرف من أيب رأياً وحلماً وفضالً       ،  شككت يف أيب وال يف مصرعه     
وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو          ،  فلما رأيت ما أصابه   ،  لك إىل اإلسالم  يهديهه ذ 

  . . وقال له خرياً، خبري ع فدعا له رسول اهللا. أحزنين ذلك، له
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فقال مـن   . فاختلف املسلمون فيه  ،  أمر مبا يف العسكر مما مجع الناس فجمع        ع  مث إن رسول اهللا   
لنحن شغلنا عنكم   ،  واهللا لوال حنن ما أصبتموه    : وا يقاتلون العدو ويطلبونه   وقال الذين كان  . هو لنا : مجعه

واهللا : خمافة أن خيالف إليه العـدو      ع وقال الذين كانوا حيرسون رسول اهللا     . القوم حىت أصبتم ما أصبتم    
كـرة   ع ولكنا خفنا على رسول اهللا    ،  لقد رأينا املتاع حني مل يكن دونه ما مينعه        ،  ما أنتم بأحق به منا    

 . فما أنتم بأحق به منا، فقمنا دونه، العدو
، وحدثين عبدالرمحن بن احلارث وغريه من أصحابنا عن سليمان بن موسـى           :  قال ابن إسحاق  

فقال فينا أصحاب بدر    . قال سألت عبادة بن الصامت عن األنفال      ،  عن أيب أمامة الباهلي   ،  عن مكحول 
 فقسمه  ع فجعله إىل رسول اهللا   ،  فرتعه اهللا من أيدينا   ،  ناوساءت فيه أخالق  ،  نزلت حني اختلفنا يف النفل    

 . على السواء: يقول، بني املسلمني عن بواء ع رسول اهللا
حـني أقبـل    ع وحدثين نبيه بن وهب أخو بين عبد الـدار أن رسـول اهللا  :  قال ابن إسحاق 

عزيز بن عمـري بـن      فكان أبو    " . استوصوا باألسارى خرياً  :  " وقال،  فرقهم يف أصحابه  ،  باألسارى
مر يب أخي مصـعب بـن   : فقال أبو عزيز  : قال. يف األسارى ،  أخو مصعب بن عمري ألبيه وأمه     ،  هاشم
: قـال . فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منـك       ،  شد يدك به  : فقال،  ورجل من األنصار يأسرين   ،  عمري

هم أو عشاءهم خصوين    فكانوا إذا قدموا غداء    - حني أقبلوا يب من بدر     - وكنت يف رهط من األنصار    
. ما تقع يف يد رجل منهم كسرة خبز إال نفحين ا          ،  إياهم بنا  ع لوصية رسول اهللا  ،  باخلبز وأكلوا التمر  

 . فريدها علي ما ميسها، فأستحيي فأردها على أحدهم: قال
فلما قـال   ،  بعد النضر بن احلارث   ،  وكان أبو عزيز صاحب لواء املشركني ببدر      :  قال ابن هشام  

هـذه  ،  يـا أخـي   : قال له أبو عزيز   ،  ما قال  - وهو الذي أسره   -  مصعب ابن عمري أليب اليسر     أخوه
: فقيل هلـا  ،  فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي        . . إنه أخي دونك  : فقال له مصعب  ؟  وصاتك يب 

 . ففدته ا، فبعثت بأربعة آالف درهم، أربعة آالف درهم
 . األسرىمث بعثت قريش يف فداء :  قال ابن إسحاق

|     |     | 
نزلت تعرض وقـائع     . . نزلت سورة األنفال  ،  يف هذه الغزوة اليت أمجلنا عرضها بقدر املستطاع       

، وتكشف عن قدر اهللا وتدبريه يف وقـائع الغـزوة   ،  وتعرض وراءها فعل القدرة املدبرة    ،  الغزوة الظاهرة 
كله بلغة القرآن الفريدة وبأسـلوب      وحتدث عن هذا    ؛  وفيما وراءها من خط سري التاريخ البشري كله       
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فأما اآلن فنكتفي    . . وسيأيت تفصيل هذه املعاين يف ثنايا استعراض النصوص القرآنية         . . القرآن املعجز 
 : باستعراض اخلطوط األساسية يف السورة

 - ذلك هو ما رواه ابن إسـحاق .  إن هنالك حادثاً بعينه يف الغزوة يلقي ضوءاً على خط سريها       
 : قال، رضي اهللا عنه - ادة ابن الصامتعن عب

، فرتعه اهللا مـن أيـدينا     ،  وساءت فيه أخالقنا  ،  فينا أصحاب بدر نزلت حني اختلفنا يف النفل        " 
 . ]على السواء : يقول[  عن بواء ع فقسمه رسول اهللا ع فجعله إىل رسول اهللا

 :  هذا احلادث يلقي ضوءا على افتتاح السورة وعلى خط سريها كذلك
لقد اختلفوا على الغنائم القليلة يف الوقعة اليت جعلها اهللا فرقاناً يف جمرى التاريخ البشري إىل يوم                  
 ! القيامة

  . . . وأن يعلم البشر كلهم من بعدهم أموراً عظاماً، أن يعلمهم - سبحانه -  ولقد أراد اهللا
فسـمى  . لغنائم اليت خيتلفون عليها    أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكرب كثرياً من أمر ا            

  . .  " يوم التقى اجلمعان، يوم الفرقان:  " يومها
، يف كل خطوة ويف كل حركـة      ،   وأراد أن يعلمهم أن هذا األمر العظيم إمنا مت بتدبري اهللا وقدره           

ـ               ،  ليقضي من ورائه أمراً أراده     ، دبريفلم يكن هلم يف هذا النصر وما وراءه من عظائم األمور يـد وال ت
 ! إمنا أبالهم فيه بالء حسناً من فضله. فكلها من فعل اهللا وتدبريه، وسواء غنائمه الصغرية وآثاره الكبرية

، ومـا أراده اهللا هلـم     ؛   وأراد أن يريهم مدى الفرق بني ما أرادوه هم ألنفسهم من الظفر بالعري            
لى مد البصر مدى ما بـني إرادـم         لريوا ع . ولقاء النفري ،  وللبشرية كلها من ورائهم من إفالت العري      
 ! بأنفسهم وإرادة اهللا م وهلم من فرق كبري

 لقد بدأت السورة بتسجيل سؤاهلم عن األنفال وبيان حكم اهللا فيها وردهـا إىل اهللا والرسـول          
بعدما ساءت أخالقهم يف النفل كما يقول عبـادة بـن      - وإصالح ذات بينهم  ،  ودعوم إىل تقوى اهللا   

ورسم للمـؤمنني   . وتذكريهم بإميام وهذا مقتضاه   ،  ودعوم إىل طاعة اهللا وطاعة الرسول      - الصامت
، فـاتقوا اهللا  . األنفال هللا والرسـول   : قل. يسألونك عن األنفال  :  " صورة موحية جتف هلا القلوب    

 إمنا املؤمنـون الـذين إذا ذكـر اهللا   . إن كنتم مؤمنني ،  وأطيعوا اهللا ورسوله  ،  وأصلحوا ذات بينكم  
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الذين يقيمون الصالة ومما    . وإذا تليت عليهم آياته زادم إمياناً وعلى رم يتوكلون        ،  وجلت قلوم 
  . .  " هلم درجات عند رم ومغفرة ورزق كرمي، أولئك هم املؤمنون حقاً. رزقناهم ينفقون

ـ     ،   مث جعل يذكرهم بأمرهم وتدبريهم ألنفسهم وتدبري اهللا هلم         ع األرض  ومدى ما يرونه من واق
وإن فريقاً من املؤمنني    ،  كما أخرجك ربك من بيتك باحلق     :  " ومدى قدرة اهللا من ورائه ومن ورائهم      

وإذ يعـدكم اهللا    . كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظـرون      ،  جيادلونك يف احلق بعد ما تبني     . لكارهون
 أن حيـق احلـق      ويريـد اهللا  ،  وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم      ،  إحدى الطائفتني أا لكم   

  . .  " ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره ارمون. بكلماته ويقطع دابر الكافرين
:  " وما قدره هلم بفضله من األجر     ،  وما يسره هلم من النصر    ،   مث ذكرهم مبا أمدهم به من العون      

،  إال بشـرى   وما جعله اهللا  . إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني          
، إذ يغشيكم النعاس أمنة منـه     . إن اهللا عزيز حكيم   ،  وما النصر إال من عند اهللا     ،  ولتطمئن به قلوبكم  

ولريبط علـى قلـوبكم     ،  ويذهب عنكم رجز الشيطان   ،  ويرتل عليكم من السماء ماء ليطهركم به      
سألقي يف قلوب الذين     ،فثبتوا الذين آمنوا  ،  إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم      . ويثبت به األقدام  

ومن ،  ذلك بأم شاقوا اهللا ورسوله    . واضربوا منهم كل بنان   ،  فاضربوا فوق األعناق  ،  كفروا الرعب 
 .  " وأن للكافرين عذاب النار، ذلكم فذوقوه. يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقاب

ن صـنع اهللا وتـدبريه      يسجل أن املعركة جبملتها م    ؛   وهكذا ميضي سياق السورة يف هذا اال      
ومن مث جتريد املقاتلني ابتداء من األنفال        . . له ويف سبيله  . بفعله وقدره . بعونه ومدده . بقيادته وتوجيهه 

وكذلك جيردهم من كـل     . حىت إذا ردها اهللا عليهم كان ذلك مناً منه وفضالً         ،  وتقرير أا هللا وللرسول   
 : فترد أمثال هذه النصوص . . له خالصاً له وحدهليكون جهادهم يف سبي، مطمع فيها ومن كل مغنم

وليبلي املـؤمنني   ،  ولكن اهللا رمى   - إذ رميت  - وما رميت ،  فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم     " 
 .  " ذلكم وأن اهللا موهن كيد الكافرين. إن اهللا مسيع عليم، منه بالء حسناً

فآواكم وأيدكم  ،  خطفكم الناس واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ختافون أن يت          " 
  . .  " ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، بنصره

واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن               " 
واهللا علـى كـل   . إن كنتم آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان           . السبيل
ولـو تواعـدمت    ،  والركب أسفل مـنكم   ،  إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى      . قديرشيء  
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ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن         . ولكن ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً     ،  الختلفتم يف امليعاد  
لتنازعتم يف  ولو أراكهم كثرياً لفشلتم و    ،  إذ يريكهم اهللا يف منامك قليالً     . وإن اهللا لسميع عليم   ،  بينة
، وإذ يريكموهم إذا التقيـتم يف أعيـنكم قلـيالً         . إنه عليم بذات الصدور   ،  ولكن اهللا سلم  ،  األمر

  . .  " وإىل اهللا ترجع األمور، ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً، ويقللكم يف أعينهم
|     |     | 

بعونـه  . قيادته وتوجيهه ب. من صنع اهللا وتدبريه    - كل معركة خيوضها املؤمنون    - وألن املعركة 
، واملضـي معهـا   ،  تتكرر الدعوة يف السورة إىل الثبـات فيهـا        . له ويف سبيله  . بفعله وقدره . ومدده

، واحلذر من املعوقات عنها من فتنـة األمـوال واألوالد         ،  واالطمئنان إىل تويل اهللا فيها    ،  واالستعداد هلا 
 بتحريض املؤمنني عليها   ع ويؤمر رسول اهللا  . ناسوعدم اخلروج هلا بطراً ورئاء ال     ،  واالستمساك بآداا 

 : وترد أمثال هذه النصوص يف بيان هذه املعاين. . 
 ومن يوهلم يومئذ دبره   . يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فال تولوهم األدبار            " 

  . .  " هنم وبئس املصريومأواه ج، فقد باء بغضب من اهللا - إال متحرفاً لقتال أو متحيزاً إىل فئة -
واعلموا أن اهللا حيول بني     ،  يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم           " 
  . .  " وأنه إليه حتشرون، املرء وقلبه
واعلموا أمنـا   . يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون            " 

 .  " وأن اهللا عنده أجر عظيم، دكم فتنةأموالكم وأوال
وأطيعـوا اهللا   . يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثرياً لعلكم تفلحون             " 

وال تكونوا كالـذين    . واصربوا إن اهللا مع الصابرين    ،  وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم    ،  ورسوله
  . .  " واهللا مبا يعملون حميط، دون عن سبيل اهللاويص، خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس

وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخـرين                 " 
  " وأنتم ال تظلمون  ،  وما تنفقوا من شيء يف سبيل اهللا يوف إليكم        ،  من دوم ال تعلموم اهللا يعلمهم     

 . . 
، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبـوا مـائتني  ،  على القتال  يا أيها النيب حرض املؤمنني     " 

  "  . .  . . وإن يكن منكم مائة يغلبوا الفاً من الذين كفروا بأم قوم ال يفقهون
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 ويف ذات الوقت الذي تتكرر األوامر بالتثبيت يف املعركة يتجه السياق إىل توضيح معامل العقيدة               
إمنا ترتكز على   ،  فال تبقى األوامر معلقة يف الفراغ     . وجيه إليها وتعميقها ورد كل أمر وكل حكم وكل ت       

 : ذلك األصل الواضح الثابت العميق
وتعلـق اإلميـان بطاعـة اهللا    ، والوجل عند ذكره،  يف مسألة األنفال يردون إىل تقوى اهللا       " أ " 

حوا ذات بيـنكم    قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصل      . يسألونك عن األنفال  :  " وطاعة رسوله 
وإذا تليـت   ،  إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم       . إن كنتم مؤمنني  ،  وأطيعوا اهللا ورسوله  

الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون       . . .  "  " عليهم آياته زادم إمياناً وعلى رم يتوكلون      
 .  " زق كرميهلم درجات عند رم ومغفرة ور، أولئك هم املؤمنون حقاً

إذ أنـتم   :  " وتصريفه ملراحلها مجيعـاً   ،  ويف خطة املعركة يردون إىل قدر اهللا وتدبريه        " ب " 
ولكن ،  ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعاد    ،  والركب أسفل منكم  ،  بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى    

  " .  . . ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً
فلـم تقتلـوهم    :  " ومدده وعونه فيها  ،  ا يردون إىل قيادة اهللا هلا     ويف أحداثها ونتائجه   " ج " 

  "  . .  . . . وليبلي املؤمنني منه بالء حسناً، ولكن اهللا رمى، وما رميت إذ رميت، ولكن اهللا قتلهم
وإىل قدرته على احليلولـة  ، ويف األمر بالثبات فيها يردون إىل ما يريده اهللا هلم ا من حياة    " د " 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسـول        :  " وإىل تكفله بنصر من يتوكل عليه     ،  م وبني قلوم  بينه
يا أيها الذين    . .  "  " وأنه إليه حتشرون  ،  واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه      ،  إذا دعاكم ملا حيييكم   

  .  . " آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثرياً لعلكم تفلحون
وقاتلوهم حىت ال تكون فتنـة ويكـون        :  " ويف حتديد اهلدف من وراء املعركة يقرر       " هـ " 

وإذ يعـدكم    . .  "  " ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض           . .  "  " الدين كله هللا  
 احلـق   وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم ويريد اهللا أن حيـق           ،  اهللا إحدى الطائفتني أا لكم    
  . .  " ولو كره ارمون، ليحق احلق ويبطل الباطل، بكلماته ويقطع دابر الكافرين

ويف تنظيم العالقات يف اتمع املسلم وبينه وبني غريه من اتمعات األخرى تربز العقيدة               " و " 
الـذين آمنـوا    إن  :  " وجتعل القيم العقيدية هي اليت تقدم يف الصف أو تؤخر         ،  قاعدة للتجمع وللتميز  

، وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض             
وإن استنصروكم يف الـدين     ،  والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا           
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والذين كفروا بعضـهم     .واهللا مبا تعملون بصري   ،  إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق      - فعليكم النصر 
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل      . إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري       ؛  أولياء بعض 

والذين آمنوا مـن بعـد      . اهللا والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقاً هلم مغفرة ورزق كرمي           
إن اهللا  ،   ببعض يف كتـاب اهللا     وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا األرحام بعضهم أوىل        

  . .  " بكل شيء عليم
|     |     | 

، خط آخر هو خـط اجلهـاد       - إىل جانب خط العقيدة    - ويربز يف سياق السورة بصفة خاصة     
وإعطاؤه مربراته الذاتية العليـا     ؛  وجتريده كذلك من كل شائبة شخصية     . وبيان قيمته اإلميانية واحلركية   

والسورة جبملتها تتضـمن هـذا    . . ون يف ثقة وطمأنينة واستعالء إىل آخر الزمان    اليت ينطلق ا ااهد   
 : وندع تفصيلها إىل موضعه عند مواجهة النصوص، فنكتفي ببعض النصوص يف هذا التعريف. اإلحياء

ومن يوهلم يومئذ دبره    . يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فال تولوهم األدبار            " 
 .  " ومأواه جهنم وبئس املصري، متحرفاً لقتال أو متحيزاً إىل فئة فقد باء بغضب من اهللاإال 

الذين عاهدت منـهم مث ينقضـون       . إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون          " 
 " فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد م من خلفهم لعلهم يذكرون         . وهم ال يتقون  ،  عهدهم يف كل مرة   

 . 
وآخـرين  ،  أعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم             و " 

  " وأنتم ال تظلمون  ،  وما تنفقوا من شيء يف سبيل اهللا يوف إليكم        ،  من دوم ال تعلموم اهللا يعلمهم     
 . . 

وإن ،  إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتني      ،  يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال       " 
  . .  " يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأم قوم ال يفقهون

تريدون عرض الـدنيا واهللا يريـد       ،  ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض           " 
  . .  " واهللا عزيز حكيم. اآلخرة

هم املؤمنـون   والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك             " 
  . .  " هلم مغفرة ورزق كرمي، حقاً
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|     |     | 
وبيـان  ؛  وأخرياً فإن السورة تنظم ارتباطات اجلماعة املسلمة على أساس العقيدة كمـا أسـلفنا             

إىل هذه الفترة اليت نزلت      - األحكام اليت تتعامل ا مع غريها من اجلماعات األخرى يف احلرب والسلم           
كام الغنائم واملعاهدات وتضع خطوطاً أصيلة يف تنظيم تلك الروابط وهذه األحكام            وأح - فيها السورة 

 : يف مثل هذه النصوص الواضحة احملددة
  . .  " قل األنفال هللا والرسول . . يسألونك عن األنفال " 
بره ومن يوهلم يومئذ د   ،  يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فال تولوهم األدبار            " 

  . .  " ومأواه جهنم وبئس املصري، إال متحرفاً لقتال أو متحيزاً إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا
وال تكونوا كالذين   . وال تولوا عنه وأنتم تسمعون    ،  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله       " 

  . .  " مسعنا وهم ال يسمعون: قالوا
واعلموا أن اهللا حيول بني     ،  للرسول إذا دعاكم ملا حيييكم    يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا و       " 
 .  " وأنه إليه حتشرون، املرء وقلبه
  . .  " يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون " 
. وإن يعودوا فقد مضت سنة األولـني      ،  إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف      : قل للذين كفروا   " 

  . .  " فإن انتهوا فإن اهللا مبا يعملون بصري، اتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللاوق
واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن               " 
  . .  " السبيل

وأطيعـوا اهللا   . لعلكم تفلحون واذكروا اهللا كثرياً    ،  يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا        " 
وال تكونوا كالـذين    . واصربوا إن اهللا مع الصابرين    ،  ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم     

  . .  " واهللا مبا يعملون حميط، خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا
 عاهدت منـهم مث ينقضـون       الذين. إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون          " 

. فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد م من خلفهم لعلهم يـذكرون          . عهدهم يف كل مرة وهم ال يتقون      
وال حيسنب الذين كفـروا     . إن اهللا ال حيب اخلائنني    ،  وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء        

باط اخليل ترهبـون بـه عـدو اهللا      وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن ر       . إم ال يعجزون  ،  سبقوا
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وما تنفقوا من شيء يف سبيل اهللا يوف إليكم         ،  وآخرين من دوم ال تعلموم اهللا يعلمهم      ،  وعدوكم
وإن يريدوا  . إنه هو السميع العليم   ،  وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا       . وأنتم ال تظلمون  

  "  . . .  . . . املؤمننيأن خيدعوك فإن حسبك اهللا هو الذي أيدك بنصره وب
، يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتـال   . يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني         " 

وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأم          ،  إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني      
فإن يكن منكم مائة صـابرة يغلبـوا        ،  فاًاآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضع       . قوم ال يفقهون  

  . .  " مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا واهللا مع الصابرين
تريدون عرض الـدنيا واهللا يريـد       ،  ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض           " 

فكلوا مما غنمتم   . عظيملوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب          . اآلخرة واهللا عزيز حكيم   
إن يعلـم اهللا    : يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى        . حالالً طيباً واتقوا اهللا إن اهللا غفور رحيم       

وإن يريدوا خيانتك فقـد  . ويغفر لكم واهللا غفور رحيم   ،  يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً مما أخذ منكم       
 .  " خانوا اهللا من قبل فأمكن منهم واهللا عليم حكيم

والذين آووا ونصـروا   ،  إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا          " 
، والذين آمنوا ومل يهاجروا مالكم من واليتهم من شيء حىت يهـاجروا           ،  أولئك بعضهم أولياء بعض   

 تعملـون   واهللا مبا  - إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق      - وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر     
والـذين  . إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كـبري        ،  والذين كفروا بعضهم أولياء بعض    . بصري

هلم مغفـرة   ،  أولئك هم املؤمنون حقاً   ،  آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا        
رحام بعضهم  وأولوا األ ،  والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم        . ورزق كرمي 

  "  . . إن اهللا بكل شيء عليم، أوىل ببعض يف كتاب اهللا
|     |     | 

ويف ، فإذا كانت السورة جبملتها إمنا نزلت يف غزوة بـدر     . . هذا جممل خلطوط السورة الرئيسية    
قيـادة  وإعدادها ل ،  فإننا ندرك من هذا طرفاً من منهج القرآن يف تربية اجلماعة املسلمة           ،  التعقيب عليها 

مما يقوم منه تصور    ؛  وجانباً من نظرة هذا الدين إىل حقيقة ما جيري يف األرض ويف حياة البشر             ؛  البشرية
 : صحيح هلذه احلقيقة
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فهزموهم ،  لقد كانت هذه الغزوة هي أول وقعة كبرية لقي فيها املسلمون أعداءهم من املشركني             
لقد كـانوا إمنـا خرجـوا     . . د خرجوا هلذه الغايةولكن املسلمني مل يكونوا ق   . . تلك اهلزمية الكبرية  

فـأراد اهللا للعصـبة     ! ليأخذوا الطريق على قافلة قريش الذين أخرجوا املهاجرين من ديارهم وأمـواهلم           
أراد هلا أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتـاة             . . املسلمة غري ما أرادت لنفسها من الغنيمة      

بعدما بلغوا بأصحابه الـذين     ؛  ع ومكروا مكرهم لقتل رسول اهللا    ؛   يف مكة  قريش الذين مجدوا الدعوة   
  . . تابعوه على اهلدى غاية التعذيب والتنكيل واألذى

وفرقاناً يف خط سري التاريخ     ؛   لقد أراد اهللا سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقاناً بني احلق والباطل           
وأراد أن يظهر فيها اآلماد البعيدة بني تـدبري   . . نساينومن مث فرقاناً يف خط سري التاريخ اإل      . اإلسالمي

كمـا أراد أن    . وتدبري رب البشر هلم ولو كرهوه يف أول األمر        . البشر ألنفسهم فيما حيسبونه اخلري هلم     
وهي يف ميـدان    ،  وتتلقاها مباشرة من يد را ووليها     ؛  تتعلم العصبة املؤمنة عوامل النصر وعوامل اهلزمية      

 . مام مشاهدهااملعركة وأ
وإىل هـذه احلقـائق الضـخمة       ؛   وتضمنت السورة التوجيهات املوحية إىل هذه املعاين الكبرية       

، واملعاهـدات واملواثيـق   ،  والغنائم واألسرى ،  كما تضمنت الكثري من دستور السلم واحلرب      . اخلطرية
، نشئ التصور االعتقادي  الذي ي ،  كلها مصوغة يف أسلوب التوجيه املريب     . وعوامل النصر وعوامل اهلزمية   

وهذه هي مسـة املنـهج القـرآين يف عـرض            . . وجيعله هو احملرك األول واألكرب يف النشاط اإلنساين       
 . األحداث وتوجيهها

 ومشاهد من حركات النفوس قبل املعركة ويف ثناياها وبعدما        ،   مث إا تضمنت مشاهد من املوقعة     
كأن قارئ القرآن يراها فيتجاوب معها      ؛  كة وصورها ومساا  مشاهد حية تعيد إىل املشاعر وقع املعر      . . 

 . جتاوباً عميقاً
وهـم قلـة    ،  وحياة أصحابه يف مكـة     ع  واستطرد السياق أحياناً إىل صور من حياة الرسول       

، ذلك ليذكروا فضل اهللا عليهم يف سـاعة النصـر      . خيافون أن يتخطفهم الناس   ،  مستضعفون يف األرض  
وإىل صور من حيـاة     . وذا الدين الذي آثروه على املال واحلياة      ،  صرون بنصر اهللا  ويعلموا أم إمنا سين   

وإىل أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب آل فرعـون           . وبعدها ع املشركني قبل هجرة رسول اهللا    
 . لتقرير سنة اهللا اليت ال تتخلف يف االنتصار ألوليائه والتدمري على أعدائه، والذين من قبلهم
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وإن كنا سنجتزئ يف هـذا اجلـزء         - وهي وحدة واحدة   - ه موضوعات السورة ومالحمها    هذ
  . . مث جتيء بقيتها يف اجلزء العاشر بإذن اهللا تعاىل. بشطر منها

  . . وننتقل إىل مواجهة النصوص القرآنية يف سياقها؛  فنكتفي ذا القدر يف التعريف امل ا
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فَاِل قُِل اَألنفَالُ ِللِّه والرسوِل فَاتقُواْ اللّه وأَصِلحواْ ذَات ِبيِنكُم وأَِطيعـواْ            يسأَلُونك عِن اَألن  + 
      ِمِننيؤم مِإن كُنت ولَهسرو 1اللّه            ِهملَيع تِليِإذَا تو مهقُلُوب ِجلَتو اللّه ِإذَا ذُِكر ونَ الَِّذينِمنؤا الْممِإن 

كَّلُونَ       آيوتي ِهمبلَى رعا وانِإمي مهتادز هنِفقُونَ        2اتي ماهقْنزا رِممالَةَ وونَ الصِقيمي 3 الَِّذين  لَـِئكأُو 
 كَِرمي قِرزةٌ وِفرغمو ِهمبر ِعند اتجرد ما لَّهقونَ حِمنؤالْم م4ه  

  ر كجرا أَخونَ          كَملَكَاِره ِمِننيؤالْم نِإنَّ فَِريقاً مو قِبالْح ِتكيِمن ب ك5ب    قِفي الْح كاِدلُونجي 
 وِإذْ يِعدكُم اللّه ِإحدى الطَّاِئفَِتيِن أَنها لَكُـم         6بعدما تبين كَأَنما يساقُونَ ِإلَى الْموِت وهم ينظُرونَ         

و                 الْكَاِفِرين اِبرد قْطَعياِتِه وِبكَِلم احلَق ِحقأَن ي اللّه ِريديو كُونُ لَكُمكَِة توذَاِت الش رونَ أَنَّ غَيدو7ت 
  8ِليِحق الْحق ويبِطلَ الْباِطلَ ولَو كَِره الْمجِرمونَ 

   جتفَاس كُمبِغيثُونَ رتسِإذْ ت         ِدِفنيرآلِئكَِة مالْم نكُم ِبأَلٍْف مِمدي مأَن لَكُم 9اب     اللّـه لَهعا جمو 
                 ِكـيمح ِزيزع ِعنِد اللِّه ِإنَّ اللّه ِإالَّ ِمن رصا النمو كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتى ورش10ِإالَّ ب    ـيكُمشغِإذْ ي 

  ةً منأَم اسعِبطَ           النـرِليطَاِن وـيالش زِرج نكُمع ذِْهبيكُم ِبِه ورطَهاء لِّياء ممن السكُم ملَيلُ عزنيو هن
      امِبِه اَألقْد تثَبيو لَى قُلُوِبكُمواْ          11عنآم واْ الَِّذينتفَثَب كُمعي مآلِئكَِة أَنِإلَى الْم كبوِحي رأُلِْقي   ِإذْ يس 

 ذَِلـك ِبـأَنهم     12ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَرواْ الرعب فَاضِربواْ فَوق اَألعناِق واضِربواْ ِمنهم كُلَّ بناٍن             
ـ   13شآقُّواْ اللّه ورسولَه ومن يشاِقِق اللّه ورسولَه فَِإنَّ اللّه شـِديد الِْعقَـاِب               ذُوقُوه وأَنَّ  ذَِلكُـم فَ

  14ِللْكَاِفِرين عذَاب الناِر 
             ارباَألد ملُّوهوفاً فَالَ تحواْ زكَفَر الَِّذين مواْ ِإذَا لَِقيتنآم ا الَِّذينها أَيِئـٍذ     15يموي لِِّهمون يمو 

 16ِفئٍَة فَقَد باء ِبغضٍب من اللِّه ومأْواه جهنم وِبئْس الْمِصـري            دبره ِإالَّ متحرفاً لِِّقتاٍل أَو متحيزاً ِإلَى        
فَلَم تقْتلُوهم ولَـِكن اللّه قَتلَهم وما رميت ِإذْ رميت ولَـِكن اللّه رمى وِليبِلي الْمؤِمِنني ِمنه بـالء                 

  18 ذَِلكُم وأَنَّ اللّه موِهن كَيِد الْكَاِفِرين 17ع عِليم حسناً ِإنَّ اللّه سِمي
                 ـنكُمع ِنيغلَن تو دعواْ نودعِإن تو لَّكُم ريخ وواْ فَههنتِإن تو حالْفَت اءكُمج واْ فَقَدفِْتحتسِإن ت

عم أَنَّ اللّهو تكَثُر لَوئًا ويش كُمِفئَت ِمِننيؤ19 الْم  
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 والَ تكُونواْ كَالَِّذين    20يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ             
 ولَـو   22كْم الَِّذين الَ يعِقلُونَ      ِإنَّ شر الدواب ِعند اللِّه الصم الْب       21قَالُوا سِمعنا وهم الَ يسمعونَ      

  23عِلم اللّه ِفيِهم خيرا لَّأسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّواْ وهم معِرضونَ 
أَنَّ اللّه يحولُ بين    يا أَيها الَِّذين آمنواْ استِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَمواْ             

 واتقُواْ ِفتنةً الَّ تِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ ِمنكُم خآصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه            24الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ      
ِفي اَألرِض تخـافُونَ أَن يـتخطَّفَكُم النـاس     واذْكُرواْ ِإذْ أَنتم قَِليلٌ مستضعفُونَ       25شِديد الِْعقَاِب   

  26فَآواكُم وأَيدكُم ِبنصِرِه ورزقَكُم من الطَّيباِت لَعلَّكُم تشكُرونَ 
           عت مأَنتو اِتكُمانواْ أَمونختولَ وسالرو واْ اللّهونخواْ الَ تنآم ا الَِّذينها أَيونَ  يـواْ   27لَملَماعو 

 ِظيمع رأَج هِعند أَنَّ اللّهةٌ ونِفت كُمالَدأَوو الُكُموا أَمم28أَن  
               اللّهو لَكُم ِفرغيو ئَاِتكُميس نكُمع كَفِّريقَاناً وفُر ل لَّكُمعجي قُواْ اللّهتواْ إَن تنآم ا الَِّذينهذُو  ِيا أَي 

  _29الْفَضِل الْعِظيِم 
|     |     | 

املغـامن الـيت يغنمهـا       . . هو بيان حكم اهللا يف األنفال     ،  موضوع هذا الدرس األول يف السورة     
فـردهم اهللا   . بعد ما ثار بني أهل بدر من اجلدال حول تقسيمها          . . املسلمون يف جهادهم يف سبيل اهللا     

واستجاش يف قلـوم وجـدان اإلميـان        ؛  ه وطاعته وطاعة رسوله   كما ردهم إىل تقوا   ؛  إىل حكمه فيها  
 . والتقوى

. وما أراده اهللا هلم من النصـر والعـزة        ،   مث أخذ يذكرهم مبا أرادوا ألنفسهم من العري والغنيمة        
وكيف ثبتهم  . وأعداؤهم كثرة يف الرجال والعتاد    ،  وهم قلة ال عدد هلا وال عدة      ،  وكيف سارت املعركة  

، وباملطر يستقون منه ويغتسلون ويثبت األرض حتت أقدامهم فال تسوخ يف الرمـال            ،  ئكةمبدد من املال  
وكيف ألقى يف قلوب أعدائهم الرعب وأنـزل        . وبالنعاس يغشاهم فيسكب عليهم السكينة واالطمئنان     

 . م شديد العقاب
فإن ،   قوة أعدائهم  مهما خيل إليهم يف أول األمر من      ،   ومن مث يأمر املؤمنني أن يثبتوا يف كل قتال        

يفعل م ما   ،  وإن هم إال ستار لقدر اهللا وقدرته      ،  وهو الذي يدبر  ،  وهو الذي يرمي  ،  اهللا هو الذي يقتل   
  . . يشاء
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فيطلبون أن تدور الدائرة على أضل      ،   مث يسخر من املشركني الذين كانوا قبل املوقعة يستفتحون        
 .  " تحوا فقد جاءكم الفتحإن تستف:  " فيقول هلم، الفريقني وأقطعهما للرحم

 ! ألم ال يستجيبون،  وحيذر املؤمنني أن يتشبهوا باملنافقني الذين يسمعون ولكنهم ال يسمعون
 - ليستجيبوا اهللا وللرسول إذا دعاهم ملا حييـيهم       .  وينتهي الدرس بنداءات متكررة للذين آمنوا     

ليالً مستضـعفني خيـافون أن يـتخطفهم        وليذكرهم كيف كانوا ق    - ولو خيل إليهم أنه املوت والقتل     
ذلك . وليعدهم أن جيعل هلم فرقاناً يف قلوم ويف حركتهم إن هم اتقوه           ؛  فآواهم وأيدهم بنصره  ،  الناس

  . . وما ينتظرهم من فضل اهللا الذي تتضاءل دونه الغنائم واألنفال؛ إىل تكفري السيئات وغفران الذنوب
|     |     | 

، فـاتقوا اهللا وأصـلحوا ذات بيـنكم       ،  األنفال هللا والرسول  : قل. اليسألونك عن األنف   " 
وإذا تليـت  ، إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلـوم ،  وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني     

أولئك . ومما رزقناهم ينفقون  ،  الذين يقيمون الصالة  . وعلى رم يتوكلون  ،  عليهم آياته زادم إمياناً   
  . .  " هلم درجات عند رم ومغفرة ورزق كرمي، ون حقاًهم املؤمن

 ذكرنا من قبل يف التعريف اإلمجايل بالسورة جانباً من الروايات اليت وردت عن نـزول هـذه                 
، زيادة يف استحضار اجلو الذي نزلت فيه السـورة مجلـة          ؛  ونضيف هنا إليها بعض الروايات    . اآليات

واستحضار املالمح الواقعية للجماعـة     ؛  نائم واألنفال بوجه خاص   والذي نزلت فيه اآليات اخلاصة بالغ     
 . املسلمة يف أول وقعة كبرية بعد قيام الدولة املسلمة يف املدينة

وابن  - واللفظ له  - روى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه       :  قال ابن كثري يف التفسري    
ملا كان يوم بـدر قـال       : ة عن ابن عباس قال    حبان واحلاكم من طرق عن داود بن أيب هند عن عكرم          

وبقي الشـيوخ  ، فتسارع يف ذلك شبان القوم   " . من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا      :  " ع رسول اهللا 
فإنـا  ،  ال تستأثروا علينا  : فقال الشيوخ ،  فلما كانت املغامن جاءوا يطلبون الذي جعل هلا       . حتت الرايات 
إىل  . . .  " يسألونك عن األنفال  :  " فأنزل اهللا تعاىل  ،  فتنازعوا. الو انكشفتم لفئتم إلين   ،  كنا رداء لكم  

عن ابن  ،  عن أيب صاحل  ،  عن الكليب ،  وقال الثوري  . .  " وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني     :  " قوله
ومن أتى بأسري فلـه     ،  من قتل قتيالً فله كذا وكذا     :  " ع ملا كان يوم بدر قال رسول اهللا      : قال،  عباس
فقـام  . أنت وعدتنا  - صلى اهللا عليك   - يا رسول اهللا  : فقال،  فجاء أبو اليسري بأسريين    " . ا وكذا كذ

وإنه مل مينعنا مـن     ،  إنك لو أعطيت هؤالء مل يبق ألصحابك شيء       ،  يا رسول اهللا  : سعد بن عبادة فقال   
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. ة أن يأتوك من ورائك    وإمنا قمنا هذا املقام حمافظة عليك خماف      ،  وال جنب عن العدو   ،  هذا زهادة يف األجر   
ونـزل  : قـال  . . .  " األنفال هللا والرسول  : يسألونك عن األنفال قل   :  " ونزل القرآن ،  فتشاجروا
  . . . إىل آخر اآلية . . .  " واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه:  " القرآن

ن حممد بـن عبيـداهللا      ع،  حدثنا أبو إسحق الشيباين   ،  حدثنا أبو معاوية  :  وروى اإلمام أمحد قال   
؛ قتلت سعيد بـن العـاص     ،  وقتل أخي عمري  ،  ملا كان يوم بدر   : قال،  عن سعد بن أيب وقاص    . الثقفي

: قـال  " اذهب فاطرحه يف القبض :  " فقال ع فأتيت به النيب  . وكان يسمى ذا الكثيفة   . وأخذت سيفه 
وزت إال يسريا حـىت نزلـت       فما جا : قال. فرجعت ويب ما ال يعلمه إال اهللا من قتل أخي وأخذ سليب           

  " . اذهب فخذ سلبك " ع فقال يل رسول اهللا، سورة األنفال
عـن  ،  عن عاصم بن أيب النجود    ،  أخربنا أبو بكر  ،  حدثنا أسود بن عامر   :  وقال اإلمام أمحد أيضاً   

فهب ،  قد شفاين اهللا اليوم من املشركني     ،  قلت يا رسول اهللا   : قال،  عن سعد بن مالك   ،  مصعب ابن سعد  
: فقلـت ،  فوضعته مث رجعـت   : قال " . ضعه،  إن هذا السيف ال لك وال يل      :  " فقال.  هذا السيف  يل

قد أنزل  : قلت: قال. فإذا رجل يدعوين من ورائي    : قال. عسى أن يعطي هذا السيف من ال يبلي بالئي        
:  " لقـا  " . فهو لـك  ،  وإنه قد وهب يل   ،  وليس هو يل  ،  كنت سألتين السيف  :  " قال؟  اهللا يفّ شيئاً  

ورواه أبـو داود    [  . .  " قل األنفال هللا والرسـول    ،  يسألونك عن األنفال  :  " وأنزل اهللا هذه اآلية   
  ]. حسن صحيح: وقال الترمذي، والترمذي والنسائي من طرق عن أيب بكر بن عياش به

يرى ولقد يدهش اإلنسان حني      . .  فهذه الروايات تصور لنا اجلو الذي ترتلت فيه آيات األنفال         
وهاجروا ،  وهم إما من املهاجرين السابقني الذين تركوا وراءهم كل شيء         ؛  أهل بدر يتكلمون يف الغنائم    

وإما مـن األنصـار الـذين آووا        ؛  ال يلوون على شيء من أعراض هذه احلياة الدنيا        ،  إىل اهللا بعقيدم  
ياة الدنيا أو كما قـال      ال يبخلون بشيء من أعراض هذه احل      ،  وشاركوهم ديارهم وأمواهلم  ،  املهاجرين
ويؤثرون على أنفسهم   ،  حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا          :  " فيهم رم 

لقد كانـت   . ولكننا جند بعض التفسري هلذه الظاهرة يف الروايات نفسها         . .  " ولو كان م خصاصة   
وكـان  ؛  نت بذلك شهادة على حسن البالء     وكا؛  األنفال مرتبطة يف الوقت ذاته حبسن البالء يف املعركة        

يف أول وقعة   ،  ومن اهللا سبحانه وتعاىل    ع حريصني على هذه الشهادة من رسول اهللا       - يومئذ - الناس
ولقد غطى هذا احلرص وغلب على أمر آخر نسيه من تكلموا           !  . . يشفي فيها صدورهم من املشركني    

ذلك هو ضرورة السـماحة فيمـا بينـهم يف           . . ليهوردهم إ ،  يف األنفال حىت ذكّرهم اهللا سبحانه به      
 :  ا حىت أحسوا ذلك يف مثل ما قاله عبادة بن الصامت         ؛  والصالح بني قلوم يف املشاعر    ،  التعامل
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فجعله ،  فرتعه اهللا من أيدينا   ،  وساءت فيه أخالقنا  ،  نزلت حني اختلفنا يف النفل     - أصحاب بدر  - فينا" 
  . .  " . ع إىل رسول اهللا

نزع أمر األنفال كلـه منـهم ورده إىل         . لقد أخذهم اهللا سبحانه بالتربية الربانية قوالً وعمالً        و
إمنـا  ؛ فلم يعد األمر حقاً هلم يتنازعون عليـه ،  حىت أنزل حكمه يف قسمة الغنائم جبملتها       ع رسول اهللا 

نب اإلجراء العملـي    وإىل جا  . . . يقسمه رسول اهللا بينهم كما علمه ربه      ؛  أصبح فضالً من اهللا عليهم    
 . واستطرد فيما تالها كذلك، الذي بدأ ذه اآليات، التربوي كان التوجيه املستطرد الطويل

، فـاتقوا اهللا وأصـلحوا ذات بيـنكم       . األنفال هللا والرسول  : قل. يسألونك عن األنفال   " 
  . .  " إن كنتم مؤمنني، وأطيعوا اهللا ورسوله

وسـبحان   . . هو اهلتاف بتقـوى اهللا    ،  يت تنازعت على األنفال    لقد كان اهلتاف هلذه القلوب ال     
، إنه ال يرد القلب البشري عن الشعور بأعراض احليـاة الـدنيا    . . خالق القلوب العليم بأسرار القلوب    

إال استجاشـة الشـعور      - وإن كان هذا الرتاع متلبساً هنا مبعىن الشهادة حبسن البالء          - والرتاع عليها 
خيشى غضـبه ويـتلمس     ،  إن قلباًال يتعلق باللّه    . . فه وتلمس رضاه يف الدنيا واألخرى     بتقوى اهللا وخو  

 ! وال ميلك أن يرف شاعراً باالنطالق، ال ميلك أن يتخلص من ثقلة األعراض، رضاه
وـذا   . .  إن التقوى زمام هذه القلوب الذي ميكن أن تقاد منه طائعة ذلولة يف يسر ويف هوادة               

 : رآن هذه القلوب إىل إصالح ذات بينهاالزمام يقود الق
  . .  " فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم " 

 :  وذا الزمام يقودها إىل طاعة اللّه ورسوله
 .  " وأطيعوا اللّه ورسوله " 

فقد خرجت من أن تكون ألحد من       .  وأول الطاعة هنا طاعته يف حكمه الذي قضاه يف األنفال         
. فانتهى حق التصرف فيها إىل اللّه والرسول      ،  تدت ملكيتها ابتداء للّه والرسول    وار،  الغزاة على اإلطالق  

؛ راضية نفوسهم ،  طيبة قلوم ؛  فما على الذين آمنوا إال أن يستسلموا فيها حلكم اللّه وقسم رسول اللّه            
 : ذلك . . ويصفوا قلوم بعضهم لبعضهم، وإال أن يصلحوا عالئقهم ومشاعرهم

  . .  " إن كنتم مؤمنني " 
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وكما . ويترجم عن حقيقته  ،  ليثبت وجوده ،  يتجلى فيها .  فال بد لإلميان من صورة عملية واقعية      
 " )1(وال بالتحلي ولكن هو ما وقر يف القلب وصدقه العمل           ،  ليس اإلميان بالتمين  :  " عقال رسول اللّه  

ولتعريف علذي يقرره قول رسول اللّه    ومن مث يرد مثل هذا التعقيب كثرياً يف القرآن لتقرير هذا املعىن ا            . 
 . أو متنياً ال واقعية له يف عامل العمل والواقع، وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان؛ اإلميان وحتديده

ليحدد هلم ما يعنيـه قولـه   ؛ كما يريده رب هذا الدين   " احلق "  مث يعقب بتقرير صفات اإلميان    
 :  هو ذا اإلميان الذي يريده منهم رب هذا الدينفها . .  " إن كنتم مؤمنني:  " تعاىل

وعلى ،  وإذا تليت عليهم آياته زادم إمياناً     ،  إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوم        " 
هلم درجـات   ،  أولئك هم املؤمنون حقاً   . الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون     . رم يتوكلون 

  . .  " عند رم ومغفرة ورزق كرمي
ويف العبارة هنـا    .  إن التعبري القرآين دقيق يف بنائه اللفظي ليدل داللة دقيقة على مدلوله املعنوي            

 " إن املقصود هـو   : ليقال - وفيه هذا اجلزم الدقيق    - وليس هنالك مربر لتأويله   .  " إمنا:  " قصر بلفظ 
إن . إمنا هو تعبري حمدد دقيق الداللـة      . أن يقول هذا لقاله    - سبحانه - فلو شاء اللّه   " ! اإلميان الكامل 

فغريهم ممن ليس له هذه الصفات جبملتـها  . هؤالء الذين هذه صفام وأعماهلم ومشاعرهم هم املؤمنون   
فغـري  . يقرر هـذه احلقيقـة     " أولئك هم املؤمنون حقا   :  " والتوكيد يف آخر اآليات   . ليسوا باملؤمنني 

:  " واللّه يقـول  . والتعبريات القرآنية يفسر بعضها بعضا     . . الًال يكونون مؤمنني أص    " حقا " املؤمنني
 املؤمنون حقاً :  " وليس املقابل لوصف  . فما مل يكن حقاً فهو الضالل     .  " فماذا بعد احلق إال الضالل    

وال جيوز أن يصبح التعبري القرآين الدقيق عرضة ملثل هـذه التـأويالت             ! هو املؤمنون إمياناً غري كامل    " 
 ! عة لكل تصور ولكل تعبرياملمي

لذلك كان السلف يعرفون من هذه اآليات أن من مل جيد يف نفسه وعمله هذه الصفات مل جيـد                   
:  يف قوله ،  قال علي ابن طلحة عن ابن عباس      : جاء يف تفسري ابن كثري     . . ومل يكن مؤمناً أصالً   ،  اإلميان

ال يدخل قلوم شيء من ذكـر  : املنافقون: قال "  " إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوم    " 
أي عـن   [  وال يصلون إذا غابوا   ،  وال يتوكلون ،  وال يؤمنون بشيء من آيات اللّه     ،  اللّه عند أداء فرائضه   

:  مث وصف اللّه املؤمنني فقال    . فأخرب اللّه تعاىل أم ليسوا مبؤمنني     . وال يؤدون زكاة أمواهلم    ]أعني الناس   

                                                 
 .  أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس عن أنس)1(
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وإذا تليت عليهم آياته زادـم      .  " فأدوا فرائضه  "  الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوم      إمنا املؤمنون " 
  " . ال يرجون غريه: يقول " وعلى رم يتوكلون" ،  زادم تصديقاً: يقول " إمياناً

وأن األمر فيها لـيس     ؛   وسنرى من طبيعة هذه الصفات أنه ال ميكن أن يقوم بدوا اإلميان أصالً            
 . إمنا هو أمر وجود اإلميان أو عدمه؛ ل اإلميان أو نقصهأمر كما

  . . .  " إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوم " 
، فيغشاه جالله ؛   إا االرتعاشة الوجدانية اليت تنتاب القلب املؤمن حني يذكر باللّه يف أمر أو ي             

 فينبعث إىل العمل والطاعة   ،   جانب تقصريه هو وذنبه    إىل،  ويتمثل عظمة اللّه ومهابته   ؛  وتنتفض فيه خمافته  
عن شهر  ،  عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيم      ،  فيما رواه الثوري   ل أو هي كما قالت أم الدرداء     . . . 

: قـال ؟  أما جتد له قشعريرة   ،  الوجل يف القلب كاحتراق السعفة    :  " عن أم الدرداء قالت   ،  بن حوشب 
  "  . . فإن الدعاء يذهب ذلك. اللّه عند ذلكإذا وجدت ذلك فادع : قالت. بلى

وهي احلال الـيت جيـدها      !  إا حال ينال القلب منها أمر حيتاج إىل الدعاء ليستريح منها ويقر           
 . وجال وتقوى هللا، فيأمتر معها وينتهي كما يريد اهللا؛ القلب املؤمن حني يذكر باهللا يف صدد أمر أو ي

 .  " م إمياناًوإذا تليت عليهم آياته زاد " 
إن هـذا   . . وما ينتهي به إىل االطمئنان  ،   والقلب املؤمن جيد يف آيات هذا القرآن ما يزيده إمياناً         

وال حيول بينه وبينه شيء إال الكفر الذي حيجبـه عـن            ،  القرآن يتعامل مع القلب البشري بال وساطة      
ووجـد يف   ،  القلب حالوة هذا القرآن   فإذا رفع هذا احلجاب باإلميان وجد       ؛  القلب وحيجب القلب عنه   

وكما أن إيقاعات القرآن على القلب املؤمن        . . )1(إيقاعاته املتكررة زيادة يف اإلميان تبلغ إىل االطمئنان         
لـذلك يتكـرر يف      . . فإن القلب املؤمن هو الذي يدرك هذه اإليقاعات اليت تزيده إمياناً          ،  تزيده إمياناً 

إن يف ذلـك     . .  "  " إن يف ذلك آليات للمؤمنني    :  "  أمثال قوله تعاىل   القرآن تقرير هذه احلقيقة يف    
كنا نؤتى اإلميـان     : - رضوان اهللا عليهم   - ومن ذلك قول أحد الصحابة     . .  " آليات لقوم يؤمنون  
  . . قبل أن نؤتى القرآن

                                                 
وهي قضية من قضايا الفرق وقضايا علم الكالم يف فترة الترف العقلي            " اإلميان يزيد وينقص    :  "  هنا تعرض قضية   )1(

 ! ! ! فال ندخل حنن اآلن فيها. . والفراغ من االهتمامات العملية اجلادة 
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و الذي كانوا   يساعدهم عليه ذلك اجل   ،   وذا اإلميان كانوا جيدون يف القرآن ذلك املذاق اخلاص        
ويف الروايات الواردة يف    ! وال يزاولونه جمرد تذوق وإدراك    ؛  وهم يعيشون القرآن فعالً وواقعاً    ؛  يتنسمونه

قبل أن يرتل القرآن الذي يرد      ،  السيف ع نزول اآلية قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله رسول اهللا           
 " ضعه،  إن هذا السيف ال لك وال يل      :  " هوقد قال ل  . فيتصرف فيها مبا يريد    ع ملكية األنفال للرسول  

قد أنزل فيـه     - سبحانه - توقع أن يكون اهللا   ،  فلما نودي سعد من ورائه بعد وضعه السيف وانصرافه        
، كنت سألتين السيف وهو لـيس يل      :  " ع قال رسول اهللا   " قد أنزل اهللا يف شيئاً    : قلت:  " قال؛  شيئاً

. ومع هذا القرآن الذي يترتل عليهم     ،   كانوا يعيشون مع رم    فهكذا "  . . فهو لك ،  وإنه قد وهب يل   
كمـا   . . ومن مث كانوا يتذوقون القرآن هذا التذوق. وهي فترة عجيبة يف حياة البشر  . وهو شيء هائل  

أن قيامهم باحلركة الواقعية يف ظل التوجيهات القرآنية املباشرة كان جيعل التفاعل مـع هـذا التـذوق                  
فإن هذه الثانية تتكرر كلما قامـت يف األرض         ؛  كانت األوىل ال تتكرر يف حياة البشر      وإذا   . . مضاعفاً

 عصبة مؤمنة حتاول باحلركة أن تنشئ هذا الدين يف واقع الناس كما كانت اجلماعة املسلمة األوىل تنشئه                
هي اليت تتـذوق  وهذه العصبة املؤمنة اليت تتحرك ذا القرآن إلعادة إنشاء هذا الدين يف واقع الناس     . . 

الدين عندها هو احلركة إلقامة هذا      . ألا ابتداء مؤمنة  ؛  وجتد يف تالوته ما يزيد قلوا إمياناً      ؛  هذا القرآن 
لكن ما وقـر يف     ،  وليس اإلميان عندها بالتمين   ! الدين بعد اجلاهلية اليت عادت فطغت على األرض مجيعاً        

 ! القلب وصدقه العمل
 . .   " وعلى رم يتوكلون " 

 . . ال يشركون معه أحداً يستعينون به ويتوكلون عليـه     . كما يفيده بناء العبارة    . .  عليه وحده 
وال ،  وال يقصـدون إال إيـاه     ،  أي ال يرجون سواه   :  " أو كما عقب عليها اإلمام ابن كثري يف التفسري        

لمون أنه ما شاء كان ومـا مل        ويع،  وال يرغبون إال إليه   ،  وال يطلبون احلوائج إال منه    ،  يلوذون إال جبنابه  
وهلذا قـال   ،  وأنه املتصرف يف امللك ال شريك له وال معقب حلكمه وهو سريع احلساب            ،  يشأ مل يكن  

  "  . . التوكل على اهللا مجاع اإلميان: سعيد ابن جبري
وإخالص العبادة له دون سواه فما ميكن أن جيتمـع يف  ؛  وهذا هو إخالص االعتقاد بوحدانية اهللا 

والذين جيدون يف قلوم االتكال على أحد أو        . توحيد اهللا والتوكل على أحد معه سبحانه      ،   واحد قلب
 ! على سبب جيب أن يبحثوا ابتداء يف قلوم عن اإلميان باهللا
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فاملؤمن يتخذ األسباب من باب اإلميـان  .  وليس االتكال على اهللا وحده مبانع من اختاذ األسباب       
إن . ولكنه ال جيعل األسباب هي اليت تنشئ النتائج فيتكل عليهـا          ؛   به من اختاذها   باهللا وطاعته فيما يأمر   

وال عالقة بني السبب والنتيجـة يف شـعور         . هو قدر اهللا   - كما ينشئ األسباب   - الذي ينشئ النتائج  
إال وحتقق النتيجة قدر من اهللا مستقل عن السبب ال يقدر عليـه             . اختاذ السبب عبادة بالطاعة    . . املؤمن
ويف الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر      ؛  وبذلك يتحرر شعور املؤمن من التعبد لألسباب والتعلق ا         . . اهللا

 . طاقته لينال ثواب طاعة اهللا يف استيفائها
ذلـك   " . حتمية القوانني الطبيعية   " احلديثة تلج فيها تسميه   !  " العلمية "  ولقد ظلت اجلاهلية  

أمـام  ،  حىت وقفت يف النهاية عن طريق وسائلها وجتارا ذاا         " . غيب اهللا  " وتنفي " قدر اهللا  " لتنفي
. يف عـامل املـادة     " االحتماالت " وجلأت إىل نظرية  ! غيب اهللا وقدر اهللا وقفة العاجز عن التنبؤ احلتمي        

الوحيـدة  وبقي قدر اهللا هو احلقيقـة       . سراً خمتوماً  " الغيب " وبقي. فكل ما كان حتمياً صار احتمالياً     
هو القانون احلتمـي     " ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً        " –سبحانه   - وبقي قول اهللا  ؛  املستيقنة
الذي يتحدث بصدق عن طالقة املشيئة اإلهلية من وراء القوانني الكونية اليت يدبر اهللا ا هـذا                 ،  الوحيد
 ! بقدره النافذ الطليق، الكون

 : ي األستاذ يف الطبيعيات والرياضيات يقول سري جيمس جيرت اإلجنليز
، أن الطبيعة ال تستطيع أن تسلك إال طريقاً واحـداً         ،  لقد كان العلم القدمي يقرر تقرير الواثق       " 

ويف تسلسل مسـتمر بـني علـة        ،  وهو الطريق الذي رسم من قبل لتسري فيه من بداية الزمن إىل ايته            
أما العلم احلديث فكل ما يسـتطيع        . . ]ب  [  بعها احلالة تت ]أ  [  وأن ال مناص من أن احلالة     ،  ومعلول

أو غريها مـن    ]د  [  أو ]ج  [  أو ]ب  [  حيتمل أن تتبعها احلالة    ]أ  [  هو أن احلالة  ،  أن يقوله حىت اآلن   
أكثـر   ]ب  [  إن حدوث احلالـة   : نعم إن يف استطاعته أن يقول     . احلاالت األخرى اليت خيطئها احلصر    

بـل إن يف    . وهكذا . . . ]د  [  أكثر احتماالً من   ]ج  [  وإن احلالة  ]ج  [  حلالةاحتماالً من حدوث ا   
بعضـها بالنسـبة إىل      ]د  [  و ]ج  [  و ]ب  [  مقدوره أن حيدد درجة احتمال كل حالة من احلاالت        

. ألنه يتحدث دائماً عما حيتمـل     . أي احلاالت تتبع اآلخرى   : ولكنه ال يستطيع أن يتنبأ عن يقني      . بعض
  )1( " مهما تكن حقيقة هذه األقدار. فأمره موكول إىل األقدار، ما جيب أن حيدثأما 

                                                 
 1113يف اجلزء السابع من الظالل ص     " وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو        :  "  راجع بتوسع تفسري قوله تعاىل     )1(

- 1121 . 
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مل يعد هناك حمل فيه للتوكل علـى غـري اهللا           ،   ومىت ختلص القلب من ضغط األسباب الظاهرة      
واألسباب الظـاهرة ال    . وهو وحده احلقيقة املستيقنة   . وقدر اهللا هو الذي حيدث كل ما حيدث       . ابتداء

 وهذه هي النقلة الضخمة اليت ينقلها االعتقاد اإلسالمي للقلب البشري         !  . . احتماالت ظنية تنشئ إال   
النقلة اليت ختبطت اجلاهلية احلديثة ثالثة قرون لتصل إىل أوىل مراحلها مـن              - وللعقل البشري أيضاً   -

ن نتائج عملية خطـرية  وما يترتب عليها م، ومل تصل إىل شيء منها يف الناحية الشعورية       ؛  الناحية العقلية 
والتحـرر  ، إا نقلة التحرر العقلي!  . . والتعامل مع األسباب والقوى الظاهرية؛ يف التعامل مع قدر اهللا   

إىل آخر أشكال التحـرر      . . . والتحرر األخالقي ،  والتحرر االجتماعي ،  والتحرر السياسي ،  الشعوري
وما وراءهـا    " احلتمية "  إذا بقي عبداً لألسباب    أصالً " اإلنسان " وما ميكن أن يتحرر    . . . وأوضاعه

هـي  ،  غري إرادة اهللا وقـدره     " حتمية " فكل ]! الطبيعة[  أو عبوديته إلرادة  . من عبوديته إلرادة الناس   
واعتبـاره شـرطاً    ،  ومن مث هذا التوكيد على التوكل على اهللا وحده         . . قاعدة لعبودية لغري اهللا وقدره    

مث هو بدوره كل متكامل مع      . والتصور اإلعتقادي يف اإلسالم كل متكامل      . . هلوجود اإلميان أو عدم   
 . )1(الصورة الواقعية اليت يريدها هذا الدين حلياة الناس 

  . .  " الذين يقيمون الصالة " 
 بعد ما رأيناه يف الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنـة          -  وهنا نرى لإلميان صورة حركية ظاهرة     

فالعمل هو الداللة الظاهرة لإلميان اليت ال بد من         . ميان هو ما وقر يف القلب وصدقه العمل       ذلك أن اإل   -
 . لتشهد بالوجود الفعلي هلذا اإلميان، ظهورها للعيان

األداء الكامل الالئـق  . إمنا هي األداء الذي حيقق حقيقتها   .  وإقامة الصالة ليست هي جمرد أدائها     
! ال جمرد القراءة والقيام والركوع والسجود والقلب غافـل         - سبحانه - بوقفة العابد يف حضرة املعبود    

 . وهي يف صورا الكاملة تلك تشهد لإلميان بالوجود فعالً
  . .  " ومما رزقناهم ينفقون " 

 . . فهو بعض مما رزقهم الـرازق      . .  " مما رزقناهم  " وهم ينفقون  . .  يف الزكاة وغري الزكاة   
من بني   - إمنا هو مما رزقهم اهللا إياه     . فهم مل خيلقوا هذا املال خلقاً     . ماً ظالله وإحياءاته  وللنص القرآين دائ  

واألصل هو رزق   . وحيتفظون منه ببقية  ،  فإذا أنفقوا فإمنا ينفقون بعضه     - ما رزقهم وهو كثري ال حيصى     
 ! اهللا وحده

                                                 
 " . شروق دار ال"  . .  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  "  يراجع بتوسع كتاب)1(
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ي تشمل االعتقاد يف وحدانية     وه. اإلميان - يف هذا املقام   -  تلك هي الصفات اليت حدد اهللا ا      
، وإقامـة الصـالة لـه     ؛  والتوكل عليه وحده  ؛  والتأثر القليب بآياته  ؛  واالستجابة الوجدانية لذكره  ؛  اهللا

  . . واإلنفاق من بعض رزقه
 إمنا هي تواجه حالة واقعة     - كما وردت يف النصوص األخرى     - وهي ال متثل تفصيالت اإلميان    

فتذكر من صفات املؤمنني ما يواجـه        . . ل وفساد ذات البني من جرائها     حالة اخلالف على األنفا   . . 
بغض النظـر   . وهي يف الوقت ذاته تعني صفات من فقدها مجلةً  مل جيد حقيقة اإلميان فعالً              . هذه احلالة 

فمنهج التربية الرباين بالقرآن هو الذي يتحكم       . عما إذا كانت تستقصي شروط اإلميان أو ال تستقصيها        
ذلك أنه منهج واقعـي     . يذكر من هذه الشروط والتوجيهات يف مواجهة احلاالت الواقعية املختلفة         فيما  

 ! وعرضها لذاا ]نظرية [  مهمته بناء، ال منهج نظري معريف، عملي حركي
 :  وعلى نفس القاعدة جييء التعقيب األخري

  . .  " ميورزق كر، ومغفرة، هلم درجات عند رم، أولئك هم املؤمنون حقاً " 
فمن مل جيدها مجلـة مل جيـد صـفة          .  فهذه الصفات إمنا جيدها يف نفسه ويف عمله املؤمن احلق         

ومن مث تواجـه احلـرص علـى         . . وهي يف الوقت ذاته تواجه احلالة اليت ترتلت فيها اآليات         . اإلميان
وتواجه ما   . .  " مهلم درجات عند ر    " بأن هؤالء الذين جيدون هذه الصفات     ،  الشهادة حبسن البالء  

بأن الذين جيدون هذه الصفات هلم       - كما قال عبادة بن الصامت     - وقع يف ذات البني من سوء أخالق      
وتواجه ما وقع من نزاع على األنفال بأن الذين جيدون هذه الصفات هلم عند               . .  " مغفرة " عند رم 

وتقرر يف الوقت ذاته    .  من مشاعر ومواقف   كل ما البسها  ،  فتغطي احلالة كلها   . .  " رزق كرمي  " رم
 . من فقدها مجلة مل جيد حقيقة اإلميان، وهي أن هذه صفات املؤمنني؛ حقيقة موضوعية

  . . .  " أولئك هم املؤمنون حقاً " 
وأنه ،   وقد كانت العصبة املسلمة األوىل تعلم أن لإلميان حقيقة ال بد أن جيدها اإلنسان يف نفسه               

حدثنا حممد بن عبد اهللا     : قال احلافظ الطرباين   . . وال هو بالتمين  ،  دعوى وال كلمات لسان   ليس اإلميان   
، عن خالد بن يزيد السكسـكي     ،  حدثنا ابن هليعة  ،  حدثنا زيد بن احلباب   ،  حدثنا أبو كريب  ،  احلضرمي

  اهللا أنه مر برسـول   ،  عن احلارث بن مالك األنصاري    ،  عن حممد بن أيب اجلهم    ،  عن سعيد ابن أيب هالل    
فـإن  ،  انظر ما تقول  :  " قال. أصبحت مؤمناً حقا  : قال" ؟    كيف أصبحت يا حارث   :  " فقال له  ع

فأسـهرت ليلـي وأظمـأت    ، عزفت نفسي عن الدنيا: فقال" ؟   فما حقيقة إميانك  ،  لكل شيء حقيقة  
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 أنظر إىل أهل    وكأين. وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها      . وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزا     . اري
ولقد ذكر هذا الصحايب الذي      . . . ثالثاً "  . . عرفت فالزم . يا حارث :  " فقال. النار يتضاغون فيها  

ما يصور مشاعره ويشي مبا وراء هذه املشاعر        ،  له باملعرفة من حال نفسه     ع استحق شهادة رسول اهللا   
وإىل أهل  ،  إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها    وينظر  ،  فالذي كأنه ينظر إىل عرش ربه بارزاً      . من عمل وحركة  

إمنا هو يعيش ويعمل ويتحرك يف ظل هذه املشاعر القوية          . ال ينتهي إىل جمرد النظر    ،  النار يتضاغون فيها  
وكأمنا هو نـاظر  ، ذلك إىل جانب ما أسهر ليله وأظمأ اره. املسيطرة اليت تصبغ كل حركة وتؤثر فيها   

  . .  . . إىل عرش ربه بارزاً
، فال تتميع حىت تصبح كلمة يقوهلا لسـان       ؛   إن حقيقة اإلميان جيب أن ينظر إليها باجلد الواجب        

والشعور ! إن التحرج ليس معناه التميع    ! ومن ورائها واقع يشهد ظاهرة شهادة بعكس ما يقوله اللسان         
ؤمنة اليت حتـاول    وخباصة يف قلوب العصبة امل    . والتحرج يف تصورها ألزم   ؛  جبدية احلقيقة اإلميانية أوجب   

 ! وصبغتها بصبغتها املنكرة القبيحة، اليت غلبت عليها اجلاهلية، إعادة إنشاء هذا الدين يف دنيا الواقع
بعد ذلك يأخذ سياق السورة يف احلديث عن املوقعة اليت ختلفت عنها تلك األنفال اليت تنـازعوا                 

 - يف خلوص وصراحة ووضوح     ت كما يقول عبادة بن الصامت     - وساءت أخالقهم فيها  ،  عليها
فيتـبني مـن هـذا       . . . ومشاعرهم جتاههـا  ،  ومواقفهم فيها ،  ويستعرض جممل أحداثها ومالبساا   

وكل ما نشأ   ،  وأن كل ما كان فيها من أحداث      ؛  االستعراض أم هم مل يكونوا فيها إال ستاراً لقدر اهللا         
إمنا كان بقدر اهللا وتوجيهه وتدبريه وعونـه         - هامبا فيها هذه األنفال اليت تنازعوا علي       - عنها من نتائج  

ال يقاس إىل ما أراده اهللا      ،  أما ما أرادوه هم ألنفسهم من الغزوة فقد كان شيئاً صغرياً حمدوداً            . . ومدده
ذلك الذي اشتغل به املـأل األعلـى إىل         . من هذا الفرقان العظيم يف السماوات ويف األرض       ،  وم،  هلم

ويـذكرهم أن   . . وما اشتغل به التاريخ البشري على اإلطـالق    ،  لناس يف األرض  جانب ما اشتغل به ا    
لريوا أن ما يرونه    ؛  كما أن فريقاً منهم كره تقسيم األنفال وتنازع فيها        ؛  فريقاً منهم واجه املعركة كارهاً    

و يعلـم  وه، ليس بشيء إىل جانب ما يريده اهللا سبحانه ويقضي فيه بأمره        ،  وما يكرهونه أو حيبونه   ،  هم
 : عاقبة األمور

جيادلونك يف احلـق    . وإن فريقاً من املؤمنني لكارهون    ،  كما أخرجك ربك من بيتك باحلق      " 
، وإذ يعدكم اهللا إحدى الطـائفتني أـا لكـم         . بعد ما تبني كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون        

. ويقطع دابر الكـافرين   ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته       ،  وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم      
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف         . . ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره ارمون      
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إن ،  وما النصر إال من عنـداهللا     ،  ولتطمئن به قلوبكم  ،  وما جعله اهللا إال بشرى    . من املالئكة مردفني  
ويـذهب  ،  م من السماء ماء ليطهركم به     ويرتل عليك ،  إذ يغشيكم النعاس أمنة منه    . اهللا عزيز حكيم  

إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم       . ويثبت به األقدام  ،  ولريبط على قلوبكم  ،  عنكم رجز الشيطان  
فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل      ،  سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب     ،  فثبتوا الذين آمنوا  

ذلكم فـذوقوه  .  اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقابومن يشاقق ؛  ذلك بأم شاقوا اهللا ورسوله    . بنان
  . .  " وأن للكافرين عذاب النار

بعـد   - قسمتها بينهم على السواء   ع ليعيد الرسول ،   لقد رد اهللا األنفال كلها إىل اهللا والرسول       
ذلك لتخلص نفوس العصبة املؤمنة من كل مالبسـات          - استبقاء اخلمس الذي ستأيت فيما بعد مصارفه      

فـال يبقـى يف     ،  ويصري حق التصرف فيها إىل رسول اهللا كما يعلمه اهللا         ،  فيمتنع التنازع عليها  ؛  لغنيمةا
مث سويت مع اآلخرين يف     ،  وليذهب ما حاك يف نفوس الفئة اليت حازت الغنائم        ؛  النفوس من أجلها شيء   
 . القسمة على ما تقدم

ليستيقنوا أن اخلـرية    ،  وم،  ادة اهللا هلم  ومن إر ،   مث ضرب اهللا هذا املثل من إرادم هم ألنفسهم        
 وأن الناس ال يعلمون إال ما بني أيديهم والغيب عنهم حمجوب          ؛  فيما اختاره اهللا يف األنفال وغري األنفال      

 . . من املعركة ذاا تلك اليت يتقامسون أنفاهلا       . . ضرب هلم هذا املثل من واقعهم الذي بني أيديهم        . . 
. ؟    وأين ما أرادوه مما أراده اهللا     ؟  وم،  وما الذي أراده اهللا هلم    ؟  ونه ألنفسهم فيها  فما الذي كانوا يريد   

 ! ونقلة بعيدة على مد الرؤية والتصور؛ إا نقلة بعيدة يف واقع األمر. 
جيادلونك يف احلـق    . وإن فريقاً من املؤمنني لكارهون    ،  كما أخرجك ربك من بيتك باحلق      " 

وتودون ،  وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أا لكم      . ن إىل املوت وهم ينظرون    بعدما تبني كأمنا يساقو   
ليحق احلق  . ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين        ؛  أن غري ذات الشوكة تكون لكم     
  . .  " ويبطل الباطل ولو كره ارمون
 . . هة بعض املؤمنني هلذه التسوية    وكرا،  وقسمتها بينهم على السواء   ،  إن رد األنفال هللا والرسول    

إا شأن يشبه شأن إخراج      . . ومن قبل كراهة بعضهم الختصاص بعض الشباب بالنصيب األوفر منها         
وبني أيديهم   . . وكراهة بعض املؤمنني للقتال   ؛  ملقاتلة الفرقة ذات الشوكة    - باحلق - اهللا لك من بيتك   

  . . العاقبة اليت أنتجت هذه األنفال



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

72

أن أبا بكر وعمر قاما فأحسـنا        - من كتب السرية   - د سبق لنا يف استعراض وقائع الغزوة       ولق
وتبني أن قريشاً قد جـاءت      ،  بعدما أفلتت القافلة  ،  الناس معه يف أمر القتال     ع حني استشار رسول اهللا   

واهللا ال  ،  فنحن معـك  ،  امض ألمر اهللا  ،  يا رسول اهللا  : وأن املقداد بن عمرو قام فقال     . بشوكتها وقوا 
ولكـن  .  " اذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعـدون       :  " نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها      

فلمـا كـرر   . وأن هذا كان كالم املهاجرين " . اخل . . . اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون   
 معاذ فقال كالمـاً طـويالً       فقام سعد بن  ،  القول على الناس فهم األنصار أنه إمنا يعنيهم        ع رسول اهللا 

  . . )1(قاطعاً مطمئناً 
مل  ي والذي قاله سعد بن معـاذ     ،  والذي قاله املقداد  ،   ولكن هذا الذي قاله أبو بكر وعمر      

، وعارض فيه ،  فلقد كره بعضهم القتال    ع يكن هو مقالة مجيع الذين خرجوا من املدينة مع رسول اهللا          
فلما أن علموا أن قريشاً قـد       ؛  ملالقاة الفئة الضعيفة اليت حترس العري     إمنا خرجوا   ،  ألم مل يستعدوا لقتال   
هي هذه الكراهية اليت يرسم     ،  كرهوا لقاءها كراهية شديدة   ،  وشجعاا وفرساا ،  نفرت خبيلها ورجلها  

 : التعبري القرآين صورا بطريقة القرآن الفريدة
جيادلونك يف احلق بعد    ،  ني لكارهون كما أخرجك ربك من بيتك باحلق وإن فريقاً من املؤمن          " 

 !  " ما تبني كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون
قـال  : عن أيب أيوب األنصاري قـال      - بإسناده -  روى احلافظ أبو بكر بن مردويه يف تفسريه       

 فهل لكم أن خنرج ِقبل هذه     ،  إين أخربت عن عري أيب سفيان بأا مقبلة       :  " وحنن باملدينة  ع رسول اهللا 
ما ترون  :  " فلما سرنا يوماً أو يومني قال لنا      . فخرج وخرجنا . نعم: فقلنا" ؟    العري لعل اهللا أن يغنمناها    

! ولكنا أردنا العـري   ،  ال واهللا ما لنا طاقة بقتال العدو      : فقلنا!  " إم قد أخربوا خبروجكم   ؟  يف قتال القوم  
إذن ال نقول لـك يـا       : فقال املقداد بن عمرو   : فقلنا مثل ذلك  " ؟    ما ترون يف قتال القوم    :  " مث قال 

 فتمنينا . . .  " ذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون      ا:  " رسول اهللا كما قال قوم موسى ملوسى      
: قـال ! أن لو قلنا كما قال املقداد بن عمرو أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم                - معشر األنصار  -

 " وإن فريقاً من املؤمنني لكارهون    ،  خرجك ربك من بيتك باحلق    كما أ :  " ع فأنزل اهللا على رسوله   
 . 

                                                 
 .  وما بعدها من هذا اجلزء1456 ص)1(
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حىت ليقول عنهم   ،  وما كرهوا من أجله القتال    ،   فهذا ما حاك يف نفوس فريق من املسلمني يومئذ        
وعلموا أن اهللا   ،  وذلك بعد ما تبني احلق     . .  " كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون     :  " القرآن الكرمي 

وأن عليهم   - العري - طائفتني وأنه مل يبق هلم خيار بعدما أفلتت إحدى الطائفتني وهي          وعدهم إحدى ال  
كانت العري  . كانت ما كانت  . وقد قدر اهللا هلم لقاءها وقدر أا ستكون هلم        ،  أن يلقوا الطائفة األخرى   

 . كانت الضعيفة اليت ال شوكة هلا أم كانت القوية ذات الشوكة واملنعة. أو كانت النفري
 - ويتجلى فيها أثر املواجهة الواقعية    ؛   وإا حلال تتكشف فيها النفس البشرية أمام اخلطر املباشر        

والصورة اليت يرمسها القرآن هنا جديرة بأن جتعلنا نتواضع يف تقـديرنا             - على الرغم من االعتقاد القليب    
وال نيـئس   ؛  ذبذباا عند املواجهة  فال نغفل طاقة النفس البشرية و     ؛  ملتطلبات االعتقاد يف مواجهة الواقع    

على الرغم مـن طمأنينـة       - من أنفسنا وال من النفس البشرية مجلة حني نراها تز يف مواجهة اخلطر            
، وتواجه اخلطـر فعـالً    ،  فحسب هذه النفس أن تثبت بعد ذلك ومتضي يف الطريق          - القلب بالعقيدة 

ومـا  :  " ع الذين قال فيهم رسول اهللا    ،  ل بدر لقد كان هؤالء هم أه    !  . . وتنتصر على اهلزة األوىل   
 "  . . )1(فقد غفـرت لكـم      ،  اعملوا ما شئتم  : فقال،  يدريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر اطالعة        

  . . وهذا يكفي
 :  ولقد بقيت العصبة املسلمة تود أن لو كانت غري ذات الشوكة هي اليت كتب اهللا عليهم لقاءها

  . .  "  الطائفتني أا لكم وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكموإذ يعدكم اهللا إحدى " 
 : فكان أمراً آخر، وم، أما ما أراده اهللا هلم.  هذا ما أرادته العصبة املسلمة ألنفسها يومذاك

ولـو  ، ليحق احلق ويبطل الباطـل ، ويقطع دابر الكافرين، ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته     " 
 .  .  " كره ارمون

وأن تكون موقعة بـني احلـق       ؛  أن تكون ملحمة ال غنيمة     - وله الفضل واملنة   -  لقد أراد اهللا  
، فيقتل منهم من يقتل   ،  وأراد أن يقطع دابر الكافرين    . ويبطل الباطل ويزهقه  ،  ليحق احلق ويثبته  ،  والباطل

، و معها كلمة اهللا   وتعلو راية اإلسالم وتعل   ،  وختضد شوكتهم ،  وتذل كربياؤهم ،  ويؤسر منهم من يؤسر   
وحتطـيم  ،  وتنطلق به لتقريـر ألوهيـة اهللا يف األرض        ،  وميكن اهللا للعصبة املسلمة اليت تعيش مبنهج اهللا       

                                                 
 .  أخرجه الشيخان)1(
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 تعاىل اهللا عن اجلزاف    - وأراد أن يكون هذا التمكني عن استحقاق ال عن جزاف         . طاغوت الطواغيت 
 . ع ويف ميدان القتالوباجلهد واجلهاد وبتكاليف اجلهاد ومعاناا يف عامل الواق -

 . . وأن يصبح هلا قوة وسـلطان     ؛  وأن تصبح دولة  ؛  أراد اهللا للعصبة املسلمة أن تصبح أمة      .  نعم
وأن تعلـم أن    ! فترجح ببعض قوا على قوة أعدائها     . وأراد هلا أن تقيس قوا احلقيقية إىل قوة أعدائها        

إمنا هو مبقدار اتصال القلوب بقوة اهللا        . . . زادوليس باملال واخليل وال   ،  النصر ليس بالعدد وليس بالعدة    
ذلك . ال عن جمرد تصور واعتقاد قليب     ،  وأن يكون هذا كله عن جتربة واقعية      . اليت ال تقف هلا قوة العباد     

ولتوقن كل عصبة مسلمة أا متلـك يف        ؛  لتتزود العصبة املسلمة من هذه التجربة الواقعية ملستقبلها كله        
ان أن تغلب خصومها وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكـن عـدوها مـن                كل زمان ويف كل مك    

وما كانت هذه    . . ومهما تكن هي من ضعف العدة املادية ويكن عدوها من االستعداد والعتاد           ؛  الكثرة
 . احلقيقة لتستقر يف القلوب كما استقرت باملعركة الفاصلة بني قوة اإلميان وقوة الطغيان

لريى اآلماد املتطاولة بني ما أرادته العصـبة املسـلمة لنفسـها       ،  وبعد اليوم ،   وينظر الناظر اليوم  
ينظـر فـريى اآلمـاد       . . بني ما حسبته خرياً هلا وما قدره اهللا هلا من اخلري          . يومذاك وما أراده اهللا هلا    

 خيتاره اهللا   ويعلم كم خيطئ الناس حني حيسبون أم قادرون على أن خيتاروا ألنفسهم خرياً مما             ؛  املتطاولة
بينمـا  . وحني يتضررون مما يريده اهللا هلم مما قد يعرضهم لبعض اخلطر أو يصيبهم بشيء من األذى  ؛  هلم

 ! وال خبيال، يكمن وراءه اخلري الذي ال خيطر هلم ببال
لو كانت هلم غـري      - لقد كانت متضي  ؟   فأين ما أرادته العصبة املسلمة لنفسها مما أراده اهللا هلا         

فأما بدر فقد مضت يف التاريخ كلـه   ! قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها     . قصة غنيمة  - كةذات الشو 
قصة انتصار احلق علـى أعدائـه املـدججني    . قصة نصر حاسم وفرقان بني احلق والباطل    . قصة عقيدة 

ب قصة انتصار القلـو   . وضعف يف الزاد والراحلة   ،  واحلق يف قلة من العدد    ؛  بالسالح املزودين بكل زاد   
بل قصة انتصار حفنة مـن القلـوب مـن بينـها            . وحني تتخلص من ضعفها الذايت    ،  حني تتصل باهللا  

وبيقينها يف حقيقة القوى وصـحة      ،  ولكنها ببقيتها الثابتة املستعلية على الواقع املادي      ! الكارهون للقتال 
اجحة رجحاناً  وخاضت املعركة والكفة ر   ،  وانتصرت على من فيها   ،  قد انتصرت على نفسها   ،  موازينها

 . فإذا احلق راجح غالب؛ فقلبت بيقينها ميزان الظاهر؛ ظاهراً يف جانب الباطل
أال وإا لتقرر دسـتور     . لتمضي مثالً يف التاريخ البشري     - مبالبساا هذه  -  أال إن غزوة بدر   

اب الظـاهرة   األسباب احلقيقية ال األسب    . . وتكشف عن أسباب النصر وأسباب اهلزمية     ؛  النصر واهلزمية 
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ال تتبـدل داللتـها وال      ،  أال وإا لكتاب مفتوح تقرؤه األجيال يف كل زمان ويف كل مكان            . . املادية
 . . ما دامت السماوات واألرض   ،  وسنة من سننه اجلارية يف خلقه     ،  فهي آية من آيات اهللا    . تتغري طبيعتها 

بعد مـا غلبـت عليهـا        - سالمية يف األرض  أال وإن العصبة املسلمة اليت جتاهد اليوم إلعادة النشأة اإل         
واألبعـاد اهلائلـة الـيت      ؛  وقيمها احلامسة اليت تقررها    ]بدر  [  جلديرة بأن تقف طويالً أمام     - اجلاهلية

 : تكشفها بني ما يريده الناس ألنفسهم وما يريده اهللا هلم
. كـون لكـم   وتودون أن غري ذات الشوكة ت     ،  وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أا لكم       " 

 ولو كره ارمون  ،  ليحق احلق ويبطل الباطل   . ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين        
 " . . .  

قـد ال   ،   إن العصبة املسلمة اليت حتاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين يف دنيا الناس ويف عامل الواقع               
ولكـن  .  فيها العصبة املسلمة األوىل يـوم بـدر        تكون اليوم من الناحية احلركية يف املرحلة اليت كانت        

املوازين والقيم والتوجيهات العامة لبدر ومالبساا ونتائجها والتعقيبات القرآنية عليها ما تزال تواجـه              
ذلك أا موازين وقـيم وتوجيهـات       ،  وتوجه موقف العصبة املسلمة يف كل مرحلة من مراحل احلركة         

جتاهد يف وجـه    ،  وما كانت عصبة مسلمة يف هذه األرض      ،  األرضكلية ودائمة ما دامت السماوات و     
  . . . اجلاهلية إلعادة النشأة اإلسالمية

|     |     | 
حيث يتجلى كيـف كانـت      ،  مث ميضي السياق يف استحضار جو املعركة ومالبساا ومواقفها        

والتعبري القرآين الفريـد    .  . . وكيف كان النصر كله وليد تدبري اهللا أصالً       ،  وكيف دبر اهللا هلم   ،  حاهلم
ولكن يف ضوء التوجيـه     ،  ليعيشوه مرة أخرى  ،  يعيد متثيل املوقف مبشاهده وحوادثه وانفعاالته وخفقاته      

ومتتد عرب السـماوات    ؛  واألرض كلها ،  واجلزيرة العربية ،  فريوا أبعاده احلقيقية اليت تتجاوز بدراً     ،  القرآين
، وتـاريخ البشـرية يف األرض     ،  وتاريخ اجلزيرة العربية  ،  يوم بدر كما أا تتجاوز    ؛  وتتناول املأل األعلى  

وحيث تشعر العصبة املسلمة    ،  حيث احلساب اخلتامي يف اآلخرة واجلزاء األوىف      ،  ومتتد وراء احلياة الدنيا   
 : وقيمة أقدارها وأعماهلا وحركتها ذا الدين ومقامها األعلى، بقيمتها يف ميزان اهللا

وما جعله اهللا إال    . فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني        ،إذ تستغيثون ربكم   " 
إذ يغشيكم النعـاس    . إن اهللا عزيز حكيم   ،  وما النصر إال من عند اهللا     ،  ولتطمئن به قلوبكم  ،  بشرى

ولريبط علـى   ،  ويذهب عنكم رجز الشيطان   ،  ويرتل عليكم من السماء ماء ليطهركم به      ،  أمنة منه 
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سألقي يف قلوب   ،  إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا         . قدامقلوبكم ويثبت به األ   
، ذلك بأم شاقوا اهللا ورسوله   . فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان      ،  الذين كفروا الرعب  

  . .  " وأن للكافرين عذاب النار، ذلكم فذوقوه. ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقاب
وهـي   . . وتسري جبند اهللا وتوجيهـه    ؛  وتدبريه وقدره ،  ا املعركة كلها تدار بأمر اهللا ومشيئته       إ

كأنه ،  شاخصة حبركاا وخطراا من خالل العبارة القرآنية املصورة املتحركة احمليية للمشهد الذي كان            
 ! يكون اآلن

ملـا  : قال ت    اخلطاب عن عمر بن   - بإسناده -  فأما قصة االستغاثة فقد روى اإلمام أمحد      
ونظر إىل املشركني فإذا هم ألف وزيادة       ،  إىل أصحابه وهم ثالث مائة ونيف      ع كان يوم بدر نظر النيب    

اللهم إن لـك    . اللهم أجنز يل ما وعدتين    :  " مث قال ،  وعليه رداؤه وإزاره  ،  القبلة ع فاستقبل النيب . )1(
حىت سقط  ،  فما زال يستغيث ربه ويدعوه    : قال " بداًهذه العصابة من أهل اإلسالم فال تعبد يف األرض أ         

كفـاك  ،  يـا نـيب اهللا    : مث قال ،  مث التزمه من ورائه   ،  فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه     ،  رداؤه عن منكبيه  
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم     :  " فأنزل اهللا عز وجل   ،  فإنه سينجز لك ما وعدك    ،  مناشدتك ربك 

  . .  "  مردفنيأين ممدكم بألف من املالئكة
. وطريقة مشاركتهم يف املعركة   . عددهم:  وتروى روايات كثرية مفصلة عن املالئكة يف يوم بدر        

على طريقتنـا يف   - وحنن . . . وما كانوا يقولونه للمؤمنني مثبتني وما كانوا يقولونه للمشركني خمذلني  
. لنصوص املستيقنة من قـرآن أو سـنة  نكتفي يف مثل هذا الشأن من عوامل الغيب مبا يرد يف ا  - الظالل

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممـدكم بـألف مـن            :  " والنصوص القرآنية هنا فيها الكفاية    
، إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنـوا      . .  " فهذا عددهم  . .  " املالئكة مردفني 

فهـذا   . .  " ق األعناق واضربوا منهم كل بنان     سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فو       
وحبسبنا أن نعلم أن اهللا مل يترك العصبة         . . وال حاجة إىل التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية         . . عملهم

وأن أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد شارك         . وهي قلة واألعداء كثرة   ،  املسلمة وحدها يف ذلك اليوم    
  . . يف كلماته - سبحانه - كة فعلية على النحو الذي يصفه اهللافيه املأل األعلى مشار
عن حيىي بـن  ، حدثنا جرير، حدثنا إسحاق بن إبراهيم : باب شهود املالئكة بدراً   :  قال البخاري 

جاء جربيل إىل   : قال - وكان أبوه من أهل بدر     - عن أبيه ،  عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي      ،  سعيد
                                                 

 .  يف روايات أخرى أم بني األلف والتسع مائة)1(
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:  " قـال  - أو كلمة حنوها   - "  من أفضل املسلمني  :  " قال؟  دون أهل بدر فيكم   ما تع : فقال ع النيب
  . . . ]انفرد بإخراجه البخاري [  "  . . . وكذلك من شهد بدراً من املالئكة

وما جعله اهللا إال    . فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني       ،  إذ تستغيثون ربكم   " 
  . .  " إن اهللا عزيز حكيم، وما النصر إال من عند اهللا، ولتطمئن به قلوبكم، بشرى

ومـع   . . وأنبأهم أنه ممدهم بألف من املالئكة مردفني      ،   لقد استجاب هلم رم وهم يستغيثون     
إال أن اهللا سـبحانه ال      ؛  عظمة هذا األمر وداللته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين يف ميـزان اهللا              

تصحيحاً لعقيدة   - سبحانه - إمنا يرد األمر كله إليه    ،   هناك سبباً ينشئ نتيجة    يدع املسلمني يفهمون أن   
، كل ذلك مل يكـن إال بشـرى        . . . وهذا اإلخبار به  ،  وهذا املدد ،  فهذه االستجابة . املسلم وتصوره 

لـيت  هذه هي احلقيقة االعتقادية ا . . أما النصر فلم يكن إال من عند اهللا وال يكون. ولتطمئن به القلوب  
  . . حىت ال يتعلق قلب املسلم بسبب من األسباب أصالً، يقررها السياق القرآين هنا

وأن يغالبوا اهلـزة األوىل     ؛  لقد كان حسب املسلمني أن يبذلوا ما يف طوقهم فال يستبقوا منه بقية            
كـان   . . واثقني بنصر اهللا ،  وأن ميضوا يف طاعة أمر اهللا     ،  اليت أصابت بعضهم يف مواجهة اخلطر الواقعي      

وما عدا هذا فكـان بشـارة        . . حسبهم هذا لينتهي دورهم وجييء دور القدرة اليت تصرفهم وتدبرهم         
وإنه حلسب العصبة املؤمنة أن تشعر أن جنـد اهللا     . . وتثبيتاً للقلوب يف مواجهة اخلطر الواقعي     ،  مطمئنة

. حيث ال ميلك النصر غـريه     .  وحده مث جييء النصر من عند اهللا     . معها لتطمئن قلوا وتثبت يف املعركة     
  . . الذي حيل كل أمر حمله " احلكيم " وهو. القادر الغالب على أمره " العزيز " وهو

ويذهب عـنكم   ،  ويرتل عليكم من السماء ماء ليطهركم به      ،  إذ يغشيكم النعاس أمنة منه     " 
  . .  " ولريبط على قلوبكم ويثبت به األقدام، رجز الشيطان

ال تكـون إال    ،  النعاس الذي غشي املسلمني قبل املعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة           أما قصة   
لقد فزع املسلمون وهم يرون أنفسهم قلة يف مواجهـة خطـر مل حيسـبوا       . . بأمر اهللا وقدره وتدبريه   

؛ مث يصحون منـه والسـكينة تغمـر نفوسـهم         ،  فإذا النعاس يغشاهم   . . حسابه ومل يتخذوا له عدته    
وتكـررت  ،  وتكرر النعـاس  ،  تكرر الفزع  . . وهكذا كان يوم أحد   [  نة تفيض على قلوم   والطمأني

يعلم ،  فأدركه كحادث وقع  ،  وأقرأ أخبار هذا النعاس   ،  ولقد كنت أمر على هذه اآليات      . . ]الطمأنينة  
تـوجس  وال،  ومتر علي حلظات من الضيق املكتوم     ،  مث إذا يب أقع يف شدة      . . وحيكي لنا خربه  ،  اهللا سره 
وأصحوا إنساناً جديـداً     . . مث تدركين سنة من النوم ال تتعدى بضع دقائق         . . يف ساعة غروب  ،  القلق
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كيـف مت    . . مستغرقاً يف الطمأنينة الواثقة العميقـة     . مطمئن القلب . ساكن النفس  . . غري الذي كان  
أدركهـا يف   .  وأحد ولكين بعدها أدرك قصة بدر    ! لست أدري ؟  كيف وقع هذا التحول املفاجىء    ؟  هذا

وأرى فيها يد اهللا وهي تعمل      . وأستشعرها حية يف حسي ال جمرد تصور      . هذه املرة بكياين كله ال بعقلي     
  . . ويطمئن قليب . . عملها اخلفي املباشر

 : مدداً من أمداد اهللا للعصبة املسلمة يوم بدر، وهذه الطمأنينة،  لقد كانت هذه الغشية
  . .  " نة منهإذ يغشيكم النعاس أم " 

كلها تشترك يف إلقاء ظـل لطيـف         . .  " أمنة " ولفظ " النعاس " ولفظ " يغشيكم "  ولفظ
وجتلي قيمة هذه اللحظة النفسـية      ،  وتصور حال املؤمنني يومذاك   ،  وترسم الظل العام للمشهد   ؛  شفيف

 . الفاصلة بني حال للمسلمني وحال
 :  وأما قصة املاء

ولريبط علـى   ،  ويذهب عنكم رجز الشيطان   ،  ء ماء ليطهركم به   ويرتل عليكم من السما    " 
  . .  " ويثبت به األقدام، قلوبكم

 . قبيل املعركة،  فهي قصة مدد آخر من أمداد اهللا للعصبة املسلمة
حني سار إىل بدر واملشركون بينهم وبني        ع نزل النيب : عن ابن عباس قال   ،   قال علي بن طلحة   

: وألقى الشيطان يف قلوم الغيظ يوسـوس بينـهم        ،  ملسلمني ضعف شديد  وأصاب ا ،  املاء رملة وعصة  
؟ وأنتم تصلون جمنـبني   ،  وقد غلبكم املشركون على املاء    ،  تزعمون أنكم أولياء اهللا تعاىل وفيكم رسوله      

وثبـت  ،  وأذهب اهللا عنهم رجز الشـيطان     ،  فشرب املسلمون وتطهروا  ،  فأمطر اهللا عليهم مطراً شديداً    
بـألف مـن     ع وأمد اهللا نبيه  ،  فساروا إىل القوم  ،  ومشى الناس عليه والدواب   ،  ه املطر الرمل حني أصاب  

  "  . . وميكائيل يف مخسمائة جمنبة، فكان جربيل يف مخسمائة جمنبة، املالئكة
، ما أشار به احلباب بن املنذر من الرتول على ماء بدر           ع ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول اهللا       

 . ن القلبوتغوير ما وراءها م
 - ملا صار إىل بدر نزل على أدىن ماء هناك أي أول ماء وجـده              ع واملعروف أن رسول اهللا    " 

مرتل أنزلك اهللا إياه فليس لنا أن       ،  يا رسول اهللا هذا املرتل الذي نزلته      : فتقدم إليه احلباب بن املنذر فقال     
يا رسـول  : فقال " .  للحرب واملكيدةبل مرتل نزلته:  " فقال؟ أو مرتل نزلته للحرب واملكيدة ،  جناوزه
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ولكن سربنا حىت نرتل على أدىن ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلـب ونسـقي                 ،  ليس مبرتل ،  اهللا
  " . )1(ففعل ذلك  ع فسار رسول اهللا. احلياض فيكون لنا ماء وليس هلم ماء

 احلالة اليت يـذكر اهللا ـا   كانت هذه - وقبل إنفاذ مشورة احلباب بن املنذر    -  ففي هذه الليلة  
فاملـاء يف الصـحراء   . مادي وروحي: واملدد على هذا النحو مدد مزدوج      . . العصبة اليت شهدت بدراً   

واجليش الذي يفقد املاء يف الصحراء يفقد أعصابه قبل أن          . فضالً على أن يكون أداة النصر     ،  مادة احلياة 
حالة التحرج من أداء    ! حبت املوقف ووسوس ا الشيطان    مث هذه احلالة النفسية اليت صا     . يواجه املعركة 

فقد جاء هذا متـأخراً     ،  ومل يكن قد رخص هلم بعد يف التيمم       [  الصالة على غري طهر لعدم وجود املاء      
ويدخل الشيطان من بـاب     ،  وهنا تثور اهلواجس والوساوس   . ]يف غزوة بين املصطلق يف السنة اخلامسة        

والنفوس اليت تدخل املعركة يف مثل هذا احلرج ويف مثل هذا           ! وجل القلوب اإلميان ليزيد حرج النفوس و    
  . . وهنا جييء املدد وجتيء النجدة . . القلق تدخلها مزعزعة مهزومة من داخلها

ولريبط علـى   ،  ويذهب عنكم رجز الشيطان   ،  ويرتل عليكم من السماء ماء ليطهركم به       " 
  . .  " ويثبت به األقدام، قلوبكم

؛ وتطمـئن األرواح بالطهـارة    ،  وتسكن القلوب بوجود املاء   ؛   املدد الروحي باملدد املادي     ويتم
 . وتثبت األقدام بثبات األرض ومتاسك الرمال

وإىل ما وعد به من إلقاء الرعب يف        ؛   ذلك إىل ما أوحى اهللا به إىل املالئكة من تثبيت الذين آمنوا           
 :  من االشتراك الفعلي يف املعركةوإىل ما أمر به املالئكة؛ قلوب الذين كفروا

سألقي يف قلوب الذين كفـروا      ،  فثبتوا الذين آمنوا  ،  إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم       " 
  . .  " واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق األعناق، الرعب

فيها مع العصبة   واشتراك املالئكة   ؛  إا معية اهللا سبحانه للمالئكة يف املعركة       . .  إنه األمر اهلائل  
والكـم  ؟  كيف اشتركت املالئكـة   : هذا هو األمر الذي ال جيوز أن يشغلنا عنه أن نبحث           . . املسلمة

إن حركة   . . إن احلقيقة الكبرية اهلائلة يف املوقف هي تلك احلقيقة        . . . ؟    وال كيف قتلت  ؟  قتيالً قتلت 
، ر يستحق معية اهللا ملالئكتـه يف املعركـة        أم . . العصبة املسلمة يف األرض ذا الدين أمر هائل عظيم        

 ! واشتراك املالئكة فيها مع العصبة املسلمة

                                                 
 .  عن ابن كثري يف التفسري)1(
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ولكنا ال ندرك من طبيعتهم إال ما أخربنا به         ؛   إننا نؤمن بوجود خلق من خلق اهللا امسهم املالئكة        
مبقـدار مـا    فال منلك من إدراك الكيفية اليت اشتركوا ا يف نصر املسلمني يوم بدر إال               . خالقهم عنهم 

 - ففعلـوا ،  وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنـوا     . أين معكم : وقد أوحى إليهم رم    . . يقرره النص القرآين  
وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق املشركني وأن       . ولكننا ال ندري كيف فعلوا     - ألم يفعلون ما يؤمرون   

 طبيعة إدراكنـا حنـن لطبيعـة        فهذا فرع عن  ،  ففعلوا كذلك بكيفية ال نعلمها    . يضربوا منهم كل بنان   
ولقد وعد اهللا سبحانه أن يلقي الرعب يف قلوب الذين           . . وحنن ال نعلم عنها إال ما علمنا اهللا       ،  املالئكة
وهو أعلـم   ،  فاهللا هو الذي خلق   . ولكنا كذلك ال نعلم كيف كان     ،  ووعده احلق ،  فكان ذلك . كفروا

  . . يه من حبل الوريدوهو أقرب إل؛ وهو حيول بني املرء وقلبه، مبن خلق
.  إن البحث التفصيلي يف كيفيات هذه األفعال كلها ليس من اجلد الذي هو طابع هذه العقيـدة                

ولكن هذه املباحث صارت من مباحـث الفـرق اإلسـالمية            . . وطابع احلركة الواقعية ذه العقيدة    
، مات اإلجيابية يف هـذا الـدين      عندما فرغ الناس من االهتما    ،  ومباحث علم الكالم يف العصور املتأخرة     

وإن وقفة أمام الداللة اهلائلة ملعية اهللا سبحانه للمالئكة          . . وتسلط الترف العقلي على النفوس والعقول     
  . . هلي أنفع وأجدى، واشتراك املالئكة فيها مع العصبة املسلمة، يف املعركة

جييء ،  تجلى فيه تلك احلقيقة اهلائلة    ويف أعقاب املشهد اهلائل الذي ت     ،   ويف اية هذا االستعراض   
 : من قاعدة ودستور رى هذه األمور، ووراء النصر فيها واهلزمية. التقرير املوضح ملا وراء املعركة كلها

  . .  " ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقاب. ذلك بأم شاقوا اهللا ورسوله " 
وأن يسـلط علـى   ، أن ينصر اهللا العصبة املسـلمة ، ةوال مصادفة عابر  ،   إا ليست فلتة عارضة   

فاختذوا هلم شقاً غري    ،  إمنا ذلك ألم شاقوا اهللا ورسوله      . . أعدائها الرعب واملالئكة مع العصبة املسلمة     
ووقفوا موقف اخللف واملشاقة هذا يصدون عن سـبيل         . وصفا غري صف اهللا ورسوله    ،  شق اهللا ورسوله  

 . هللا للحياةوحيولون دون منهج ا، اهللا
  . .  " ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقاب " 

وهو قادر على عقام وهم أضعف من       .  يرتل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله       
  . . أن يقفوا لعقابه

 قاعدة وسنة أنه حيثما انطلقت العصـبة املسـلمة يف األرض          . ال فلتة وال مصادفة   .  قاعدة وسنة 
كان ،  مث وقف منها عدو هلا موقف املشاقة هللا ورسوله        ،  وإقامة منهج اهللا وحده   ،  لتقرير ألوهية اهللا وحده   
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ما استقامت العصبة   . وكان الرعب واهلزمية للذين يشاقون اهللا ورسوله      ،  التثبيت والنصر للعصبة املسلمة   
 . طع الطريقوهي تق، وتوكلت عليه وحده، واطمأنت إىل را، املسلمة على الطريق

إن هذا الذي حل بكم      . .  ويف اية املشهد يتوجه باخلطاب إىل أولئك الذين شاقوا اهللا ورسوله          
لـيس  ،  فأمر هذا الدين واحلركة به والوقوف يف طريقه       . يف الدنيا من الرعب واهلزمية ليس اية املطاف       

، ه أمر ممتد إىل ما وراء هـذه األرض        إن . . وال أمر هذه احلياة الدنيا مبفردها     ،  أمر هذه األرض وحدها   
 : إن أبعاده متتد وراء هذه اآلماد القريبة . . وإىل ما بعد هذه احلياة

  . .  " وأن للكافرين عذاب النار، ذلكم فذوقوه " 
وهذا هو العذاب الذي ال يقاس إليه ما ذقتم من الرعـب واهلزميـة ومـن                .  فهذه اية املطاف  

 ! رب كل بنانالضرب فوق األعناق ومن ض
|     |     | 

، وعونه ومدده ،  وأراهم يد اهللا فيها وتدبريه    ،  وقد أعاد عليهم مشاهد الوقعة ومالبساا      . . واآلن
اهللا هو الذي أخرج رسوله من بيتـه         . . وعلموا منها أم مل يكونوا فيها سوى ستار لقدر اهللا وقدرته          

، واهللا هو الذي اختار هلم إحدى الطائفتني ألمر يريـده  - اًمل خيرجه بطراً وال اعتداء وال طغيان   - باحلق
واهللا هو الـذي أمـدهم       . .  " ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره ارمون       " من قطع دابر الكافرين   

ونزل عليهم من السـماء مـاء       ،  واهللا هو الذي غشاهم النعاس أمنة منه       . . بألف من املالئكة مردفني   
واهللا هـو الـذي      . . ولريبط على قلوم ويثبت به األقدام     ،  هم رجز الشيطان  ويذهب عن ،  ليطهرهم به 

واهللا هو الذي أشـرك      . . وألقى يف قلوب الذين كفروا الرعب     ،  أوحى إىل املالئكة ليثبتوا الذين آمنوا     
واهللا هـو    . . املالئكة يف املعركة وأمرهم أن يضربوا فوق األعناق وأن يضربوا من املشركني كل بنان             

  . . الذي غنمهم الغنيمة ورزقهم من فضله بعد أن خرجوا بال مال وال ظهر وال عتاد
. شاخصاً ألبصارهم ،  فأعاده حاضراً يف قلوم   ،  وقد استعرض السياق القرآين هذا كله      . .  اآلن

؛ وال إىل قوة العدد وال قوة العدة      ،  وهو يتضمن صورة من النصر احلاسم الذي ال يستند إىل تدبري بشري           
، وااللتجاء إليـه  ،  كما يستند إىل التوكل على اهللا وحده      ؛  إمنا يستند إىل تدبري اهللا وتقديره وعونه ومدده       

  . . والسري مع تدبريه وتقديره، واالستغاثة به
ويف أنسب اللحظـات     . . اآلن . . وهذا املشهد حاضر يف القلوب شاخص لألبصار       . .  اآلن

أن يثبتوا إذا لقوا الـذين       - بصفتهم هذه  - ن جييء األمر للذين آمنوا    اآل . . الستجابة القلوب للتوجيه  
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ما دام أن النصر واهلزمية موكوالن إىل إرادة فـوق إرادة        ؛  وأال يولوهم األدبار من اهلزمية والفرار     ؛  كفروا
 - ملعركةوما دام أن اهللا هو الذي يدبر أمر ا        ؛  وإىل أسباب غري األسباب الظاهرة اليت يراها الناس       ؛  الناس

 - وهو الذي ينجح الرمية حني ترمـى      ؛  وهو الذي يقتل الكفار بأيدي املؤمنني      - كما يدبر األمر كله   
وهو الذي يلقي يف قلـوب       - وإمنا املؤمنون ستار للقدرة يريد اهللا أن جيعل هلم ثواب اجلهاد والبالء فيه            

 : خرة ألم شاقوا اهللا ورسولهالذين كفروا الرعب ويوهن تدبريهم ويذيقهم العذاب يف الدنيا واآل
 ومن يوهلم يومئذ دبره   . يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فال تولوهم األدبار            " 

فلـم  . ومأواه جهنم وبئس املصري   ،  فقد باء بغضب من اهللا     - إال متحرفا لقتال أو متحيزاً إىل فئة       -
إن ، وليبلي املؤمنني منه بالء حسـنا ،  ولكن اهللا رمىوما رميت إذ رميت، ولكن اهللا قتلهم،  تقتلوهم

  . .  " ذلكم وأن اهللا موهن كيد الكافرين. اهللا مسيع عليم
وديد بغضب من اهللا ومأوى يف      ؛  وتغليظ يف العقوبة  ؛   ويبدو يف التعبري القرآين شدة يف التحذير      

 : النار
 ومن يوهلم يومئذ دبره   .  تولوهم األدبار  يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال          " 

  . .  " ومأواه جهنم وبئس املصري، فقد باء بغضب من اهللا - إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة -
؛ أي متدانني متقاربني متـواجهني     " زحفاً " يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفروا       : واملعىن

أو تـدبرون خطـة     ،  حيث ختتارون موقعاً أحسـن    ،  مكيدة حرب إال أن يكون ذلك     ،  فال تفروا عنهم  
 لتعاودوا القتال ،  أو إىل قواعد املسلمني   ،  أو أن يكون ذلك انضماماً إىل فئة أخرى من املسلمني         ؛  أحكم

غضباً من اهللا ومـأوى يف      : وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب        ،  وأن من توىل  . . 
  . . جهنم

أو بالقتال الذي يكون رسول     ،  ض األقوال يف اعتبار هذا احلكم خاصاً بأهل بدر         وقد وردت بع  
كما . وأن التويل يوم الزحف كبرية من السبع املوبقات       ،  ولكن اجلمهور على أا عامة    . حاضره ع اهللا

اجتنبوا السـبع   :  " ع قال رسول اهللا  : قال ا روى البخاري ومسلم يف الصحيحني عن أيب هريرة       
وقتل النفس الـيت حـرم اهللا إال   ، والسحر، الشرك باهللا:  " قال؟  يا رسول اهللا وما هن    : قيل " املوبقات
  "  . . وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات، والتويل يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، باحلق

 : تفصيال ال بأس من اإلملام به قال " أحكام القرآن "  وقد أورد اجلصاص يف
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روى أبـو    " ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفاً لقتال أو متحيزاً إىل فئـة           :  " قال اهللا تعاىل   " 
قال أبو نضرة ألم لو احنـازوا يومئـذ ألحنـازوا إىل            . نضرة عن أيب سعيد أن ذلك إمنا كان يوم بدر         

 قـد كـان     ألنـه ،  وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس بسديد       . . ومل يكن يومئذ مسلم غريهم    ،  املشركني
ومل يكونوا يرون أنـه يكـون       ،  ومل يأمرهم النيب عليه السالم باخلروج     ،  باملدينة خلق كثري من األنصار    

فقول أيب نضرة إنه مل يكـن هنـاك         . فيمن خف معه   ع فخرج رسول اهللا  ،  وإمنا ظنوا أا العري   ،  قتال
إنه مل يكن جائزاً هلم     : وقد قيل  .  .غلط ملا وصفنا  ،  احنازوا إىل املشركني  ،  مسلم غريهم وإم لو احنازوا    

ما كان  :  " قال اهللا تعاىل  ،  ومل يكن االحنياز جائزاً هلم عنه      ع االحنياز يومئذ ألم كانوا مع رسول اهللا      
:  " ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه               

وإن كان اهللا قد تكفل بنصره وعصـمه  ، وينصرفوا عنه ويسلموه ع فلم يكن جيوز هلم أن خيذلوا نبيهم   
قلت أعـداؤهم   ،  وكان ذلك فرضاً عليهم    " واهللا يعصمك من الناس   :  " كما قال اهللا تعاىل   ،  من الناس 
ومن كان مبنحاز عن القتال فإمنا كان جيوز لـه         ،  كان فئة املسلمني يومئذ    ع وأيضاً فإن النيب  ،  أو كثروا 

قال ابـن   . ومل تكن فئة غريه   ،  فئتهم يومئذ  ع وكان النيب ،   شرط أن يكون احنيازه إىل فئة      االحنياز على 
 فقال النيب . حنن الفرارون : فقلنا،  فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إىل املدينة      ،  كنت يف جيش  : عمر
 االحنياز إىل فئة    إذا احناز عن الكفار فإمنا كان جيوز له        ع فمن كان بالبعد من النيب     " . أنا فئتكم :  " ع
وقال . فلم يكن جيوز هلم الفرار    ،  وإذا كان معهم يف القتال مل يكن هناك فئة غريه ينحازون إليه            ع النيب

إن :  " وقال اهللا تعـاىل   . شددت على أهل بدر   : قال " ومن يوهلم يومئذ دبره   :  " احلسن يف قوله تعاىل   
وذلك ألم فروا عـن      " الشيطان ببعض ما كسبوا   الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم         

ويوم حـنني إذ    :  " فعاقبهم اهللا على ذلك يف قوله تعاىل       ع وكذلك يوم حنني فروا عن النيب      ع النيب
 . .  " مث وليتم مدبرين  ،  وضاقت عليكم األرض مبا رحبت    ،  فلم تغن عنكم شيئاً   . أعجبتكم كثرتكم 

وقال اهللا تعـاىل     . . إذا مل جيد اهللا فيه شيئاً     ،  قل العدو أو كثر    ع فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النيب      
إن يكن منكم عشرون صـابرون يغلبـوا   ، يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال    :  " يف آية أخرى  

يف احلال اليت مل يكن      - واهللا أعلم  - وهذا " وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا        ،  مائتني
فإذا كان عدد العدو أكثر     ،  فكان على العشرين أن يقاتلوا املائتني ال يهربوا عنهم        ،  حاضرا معهم  ع النيب

:  " مث نسخ ذلك بقوله تعـاىل     ،  من ذلك أباح هلم التحيز إىل فئة من املسلمني فيهم نصرة ملعاودة القتال            
ـ       ،  اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً        وإن يكـن   ،  ائتنيفإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا م

: كتب عليكم أال يفر واحد من عشرة      : فروي عن ابن عباس أنه قال      " منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا     
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فكتب عليكم أال يفر مئة مـن       . اآلية . . .  " اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا       :  " مث قلت 
قال الشيخ يعـين     - ثالثة فلم يفر  وإن فر من    ،  إن فر رجل من رجلني فقد فر      : وقال ابن عباس  . مئتني
والذي يف اآلية إجياب فرض القتال على الواحد لـرجلني  ، الفرار من الزحف املراد باآلية  : فقد فر : بقوله

، فإن زاد عدد الكفار على اثنني فجائز حينئذ للواحد التحيز إىل فئة من املسلمني فيها نصرة               ،  من الكفار 
:  ن املسلمني ال نصرة معهم فهو من أهل الوعيد املذكور يف قوله تعاىل            فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم م      

ولذلك قـال    " ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفاً لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا               " 
وقال عمر بن اخلطاب ملا بلغه أن أبا عبيد بن مسعود اسـتقتل يـوم           " . أنا فئة كل مسلم   :  " ع النيب

فلما رجع إليه أصحاب     " . لو احناز إيلّ لكنت له فئة     ! رحم اهللا أبا عبيد   :  " حىت قتل ومل ينهزم   اجليش  
ما مل يبلغ   ،  ثابت ]يعين عند احلنفية    [  وهذا احلكم عندنا   . . ومل يعنفهم  " أنا فئة لكم  :  " أيب عبيد قال  

وهـو أن   ،   إال متحرفني لقتـال    عدد جيش املسلمني اثين عشر ألفاً ال جيوز هلم أن ينهزموا عن مثليهم            
أو ، مما ال يكون فيه انصراف عـن احلـرب     ،  وحنو ذلك ،  يصريوا من موضع إىل غريه مكايدين لعدوهم      
فإذا بلغوا اثين عشر ألفاً فإن حممد بن احلسـن ذكـر أن             . متحيزين إىل فئة من املسلمني يقاتلوم معهم      

ومل يـذكر خالفـاً بـني       ،  وإن كثر عددهم   ،اجليش إذا بلغوا كذلك فليس هلم أن يفروا من عدوهم         
قـال  : أن ابن عباس قـال ، واحتج حبديث الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا       ]يعين احلنفية   [  أصحابنا فيه 
ولن يؤتى  . وخري اجليوش أربعة آالف   . وخري السرايا أربع مائة   . خري األصحاب أربعة  :  " ع رسول اهللا 

ما غلب قوم يبلغون اثين عشـر ألفـا إذا اجتمعـت    :  " ويف بعضها " اثنا عشر ألفاً من قلة ولن يغلبوا    
أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكـام         : فقيل له ،  وذكر الطحاوي أن مالكاً سئل     " . كلمتهم

وإال فأنـت يف    ،  إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك مل يسعك التخلف         : فقال مالك ؟  اهللا وحكم بغريها  
وهذا املـذهب   . سائل له عبداهللا بن عمر بن عبدالعزيز بن عبداهللا بن عمر          وكان ال  . . سعة من التخلف  

، يف اثين عشر ألفا فهو أصل يف هذا البـاب          ع والذي روي عن النيب   . موافق ملا ذكر حممد بن احلسن     
إذا اجتمعـت    " عوإن كثر عدد املشركني فغري جائز هلم أن يفروا منهم وإن كانوا أضعافهم لقولـه                

 . انتهى "  . . . قد أوجب عليهم بذلك مجع كلمتهمو " . كلمتهم
 : تعقيبا على اخلالف يف املقصود ذا احلكم قال " ابن العريب يف أحكام القرآن "  كذلك أورد

أم عام يف الزحوف كلها إىل يـوم        ،  هل الفرار يوم الزحف خمصوص بيوم بدر      : اختلف الناس  " 
 ؟ القيامة
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، وبه قـال نـافع    ،  مل يكن هلم فئة إال رسول اهللا      ،  ك يوم بدر  فروى ابن سعيد اخلدري أن ذل      " 
 . والضحاك، ويزيد بن حبيب، وقتادة، واحلسن

وإمنا شذ من شذ خبصوص     ؛  ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن اآلية باقية إىل يوم القيامة            " 
وإمنا . وليس به . م بدر فظن قوم أن ذلك إشارة إىل يو       " ومن يوهلم يومئذ دبره   :  " ذلك يوم بدر بقوله   

 . ذلك إشارة إىل يوم الزحف
وقد ثبت عن   . وذهاب اليوم مبا فيه   ،  وانقضاء احلرب ،  والدليل عليه أن اآلية نزلت بعد القتال       " 
وهذا نـص   . وعد الفرار يوم الزحف    . . . حسبما قدمناه يف احلديث الصحيح أن الكبائر كذا        ع النيب

وقد نبهنا على النكتة اليت وقع اإلشكال فيها ملن وقع باختصاصه           ،   احلكم ويبني،  يف املسألة يرفع اخلالف   
  "  . . بيوم بدر

ذلـك أن    "  . . ابن عباس وسائر العلمـاء     "  وحنن نأخذ ذا الذي ذكره ابن العريب من رأي        
ـ ؛ التويل يوم الزحف على إطالقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره احلركية من ناحية          ل وملساسه بأص

  . . االعتقاد من ناحية
وهو موصـول بقـوة اهللا      ،   إن قلب املؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا ال زمه يف األرض قوة            

فإن  - وهو يواجه اخلطر   - وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة       . . القاهر فوق عباده  ،  الغالب على أمره  
فما جيوز أن يويل املؤمن خوفا على       ،  ل بيد اهللا  واآلجا. هذه اهلزة ال جيوز أن تبلغ أن تكون هزمية وفرارا         

فهما مـن هـذه     . فاملؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا    . وليس يف هذا تكليف للنفس فوق طاقتها      . احلياة
مث إنه إىل   . مث ميتاز املؤمن بأنه موصول بالقوة الكربى اليت ال غالب هلا          . الناحية يقفان على أرض واحدة    

فهو يف كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو          . اهللا إن كتبت له الشهادة    وإىل  ،  اهللا إن كان حياً   
 : ومن مث هذا احلكم القاطع . . يشاق اهللا ورسوله

، فقد باء بغضب مـن اهللا      - إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة       - ومن يوهلم يومئذ دبره    " 
 .  " ومأواه جهنم وبئس املصري

 . .   " فال تولوهم األدبار  :  " وما فيه من إمياءات عجيبة    ؛  عبري ذاته  وال بد أن نقف هنا عند الت      
، مـع التقبـيح والتشـنيع     ،  فهو تعبري عن اهلزمية يف صورا احلسـية        . .  " ومن يوهلم يومئذ دبره   " 

 " فاملهزوم مـولٍّ ومعـه     . .  " فقد باء بغضب من اهللا    :  " مث!  . . والتعريض بإعطاء األدبار لألعداء   
  . .  " ومأواه جهنم وبئس املصري:  " يذهب به إىل مأواه " من اهللاغضب 
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وتثري يف الوجدان شعور االسـتقباح      ؛   وهكذا تشترك ظالل التعبري مع داللته يف رسم اجلو العام         
 . واالستنكار للتويل يوم الزحف والفرار

د اهللا وهي تـدير     ليكشف هلم عن ي   ؛   مث ميضي السياق بعد هذا التحذير من التويل يوم الزحف         
وهم ينالون أجر البالء ألن اهللا يريد        . . . وترمي هلم وتصيب  ،  وتقتل هلم أعداءهم  ؛  املعركة من ورائهم  

 : ليثيبهم عليه من فضله وهو الذي وهبهم إياه، أن يتفضل عليهم حبسن البالء
لي املؤمنني  وليب. ولكن اهللا رمى   - إذ رميت  - وما رميت ،  ولكن اهللا قتلهم  ،  فلم تقتلوهم  " 

  . .  " إن اهللا مسيع عليم. منه بالء حسنا
يف  ع  وتذهب الروايات املأثورة إىل تفسري الرمي هنا بأنه رمية احلصى اليت حثاها رسـول اهللا              

فأصابت وجوه املشركني ممن كتـب       " شاهت الوجوه . شاهت الوجوه :  " وهو يقول ،  وجوه الكفار 
  . . عليهم القتل يف علم اهللا

والعصبة  ع فهي متثل تدبري اهللا لألمر كله من وراء احلركة الظاهرة للنيب          .  داللة اآلية أعم    ولكن
 : ولذلك تالها قول اهللا تعاىل. املسلمة معه
  . .  " وليبلي املؤمنني منه بالء حسنا " 

بعد أن يكتب هلـم بـه       ،   أي لريزقهم من عنده أن يبلوا البالء احلسن الذي ينالون عليه األجر           
 . فهو الفضل املضاعف أوالً وأخرياً. لنصرا

  . .  " إن اهللا مسيع عليم " 
ويعطـيكم  ؛ مىت علم منكم اخللوص له، وجيعلكم ستارا لقدرته؛  يسمع استغاثتكم ويعلم حالكم 

  . . كما أعطاكم هذا وذاك يف بدر . . النصر واألجر
  . .  " ذلكم وأن اهللا موهن كيد الكافرين " 

، إن التدبري ال ينتهي عند أن يقتل لكـم أعـداءكم بأيـديكم            ! عد تلك األوىل   وهذه أخرى ب  
إمنا هو يضيف إليه تـوهني كيـد         . . ومينحكم حسن البالء ليأجركم عليه    ،  ويصيبهم برمية رسولكم  

وال جمال إذن   ،  وال جمال إذن للهزمية   ،  فال جمال إذن للخوف    . . وإضعاف تدبريهم وتقديرهم  ،  الكافرين
  . . املؤمنون األدبار عند لقاء الكفارألن يويل 
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وهو الذي  ،  فإذا كان اهللا هو الذي قتل املشركني       . .  ويتصل السياق هنا بكل مالبسات املعركة     
فما الرتاع   . . وهو الذي أوهن كيد الكافرين    ،  وهو الذي أبلى املؤمنني فيها ذلك البالء احلسن       ،  رماهم

وليس هلم فيهـا إال أن كـانوا        ،  لها أديرت بتدبري اهللا وبتقديره    واملعركة ك ،  واالختالف إذن يف األنفال   
 ! ؟ ستارا هلذا التدبري والتقدير

|     |     | 
، يتجه باخلطاب إىل الكافرين    . . أن اهللا موهن كيد الكافرين     . . وعندما يصل السياق إىل تقرير    

على أضل الفريقني وآتامها مبا ال يعرف       فدعوا اهللا أن جيعل الدائرة      ،  أولئك الذين استفتحوا قبيل املعركة    
فدارت  - أي طلبه الفتح من اهللا والفصل     : كما كان دعاء أيب جهل وهو استفتاحه       - وأقطعهما للرحم 

مؤكـدا هلـم أن مـا    ؛ ساخرا من استفتاحهم ذاك، يتوجه إليهم باخلطاب  !  . . الدائرة على املشركني  
وأن مجوعهم وكثرم لن تغري مـن       ؛   وليس فلتة عارضة   حدث يف بدر إمنا هو منوذج من السنة اجلارية        

 : أن يكون اهللا مع املؤمنني: ألا السنة اجلارية؛ األمر شيئا
ولـن تغـين   ، وإن تعودوا نعد. وإن تنتهوا فهو خري لكم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح   " 

  . .  " وأن اهللا مع املؤمنني. عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت
وأن يهلك أضل الفريقني وأقطعهما     ،   فتطلبوا من اهللا أن يفتح بينكم وبني املسلمني         إن تستفتحوا 

لقد دارت الدائرة على أضل     ! تصديقاً الستفتاحكم ،  فجعل الدائرة عليكم  ،  فقد استجاب اهللا   . . للرحم
مـن هـم أضـل الفـريقني         - إن كنتم تريدون أن تعلموا     - ولقد علمتم ! الفريقني وأقطعهما للرحم  

 ! طعهما للرحموأق
يرغبهم يف االنتهاء عما هم فيـه مـن الشـرك           ،  ويف ظل هذا اإلحياء   ،   وعلى ضوء هذه احلقيقة   

 : واملشاقة هللا ورسوله، والكفر واحلرب للمسلمني
  . .  " وإن تنتهوا فهو خري لكم " 

 :  ومع الترغيب الترهيب
  . .  " وإن تعودوا نعد " 

 : وال تبدهلا كثرة، عال يغريها جتم،  والعاقبة معروفة
  . .  " ولن تغين عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت " 
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 ؟  وماذا تفعل الكثرة إذا كان اهللا يف جانب املؤمنني
  . .  " وأن اهللا مع املؤمنني " 

سـيكونون يف    - ومعهم اهللا  - ألن املؤمنني ؛   إن املعركة على هذا النحو لن تكون متكافئة أبداً        
واملعركـة  . سيكونون يف الصف اآلخر    - معهم إال ناس من البشر من أمثاهلم      وليس   - والكفار؛  صف

 ! على هذا النحو مقررة املصري
فإن معرفتهم باهللا سبحانه مل تكـن قليلـة وال          .  ولقد كان مشركو العرب يعرفون هذه احلقيقة      

ومل يكـن   . يةكما يتصور الناس اليوم من خالل تأثرهم ببعض التعميمات التارخي         ؛  سطحية وال غامضة  
أكثر ما  ،  إمنا كان يتمثل   . . وال يف عدم معرفتهم احلقيقة     - سبحانه - شرك العرب متمثال يف إنكار اهللا     

وهو ما مل يكـن     ؛  وذلك بتلقي منهج حيام وشرائعهم من غريه      ؛  يف عدم إخالصهم العبودية له    ،  يتمثل
  . . متفقاً مع إقرارهم بألوهية اهللا ومعرفتهم حلقيقته

أن خفاف بن أميـاء بـن رحضـة         :  مر بنا يف استعراض أحداث املوقعة من كتب السرية         ولقد
؛ ابنا له جبزائر أهداها هلم    ،  حني مروا به  ،  بعث إىل قريش   - أو أبوه أمياء بن رحضة الغفاري      - الغفاري
قـد  ! أن وصلتك رحم: فارسلوا إليه مع ابنه: قال. إن أحببتم أن مندكم بسالح ورجال فعلنا    : وقال هلم 

 ولئن كنا إمنا نقاتـل اهللا . فلعمري لئن كنا إمنا نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم. قضيت الذي عليك 
 . فما ألحد باهللا من طاقة - كما يزعم حممد -

يا بين زهرة    : - وهو مشرك وهم مشركون    -  كذلك مر بنا قول األخنس بن شريق لبين زهرة        
  اخل . . . صاحبكم خمرقة بن نوفلوخلص لكم ، قد جنى اهللا لكم أموالكم

:  " وهو يقـول  ع فرعون هذه األمة كما قال عنه رسول اهللا  -  ومثله استفتاح أيب جهل نفسه    
  "  . . فأحنه الغداة، اللهم أقطعنا للرحم وآتانا مبا ال يعرف

 كـال :  "  وكذلك قوله حلكيم بن حزام وقد جاءه رسوال من عتبة بن ربيعة لريجع عن القتال              
  " ! واهللا ال نرجع حىت حيكم اهللا بيننا وبني حممد
ومل يكن أمرهم أم ال     . واستحضارهم هلا يف كل مناسبة    ،   فهكذا كان تصورهم للحقيقة اإلهلية    

أو ال يعرفون أنه هو الذي حيكم ويفصـل بـني           ،  أو ال يعرفون أنه ما ألحد باهللا من طاقة        ؛  يعرفون اهللا 
إمنا كان شركهم احلقيقي يتمثل ابتداء يف تلقي منهج حيام وشـرائعهم            ! اجلبهتني حيث ال راد حلكمه    

األمر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون        . . الذي يعرفونه ويعترفون به على هذا النحو      ،  من غري اهللا  
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! كما كان املشركون يظنون أم مهتدون على دين أبيهم إبـراهيم           - على دين حممد   - أم مسلمون 
اللهم أقطعنا للرحم وآتانا مبـا ال       :  " يستفتح على اهللا فيقول    - وهو أبو جهل   - ن أبو جهل  حىت لكا 
  " ! فأحنه الغداة - اللهم أضل الفريقني وأقطعهما للرحم: ويف رواية - يعرف

 فما كان ذلك قط العتقادهم بألوهية هلا كألوهية اهللا        ،   فأما تلك األصنام اليت عرف أم يعبدوا      
ولقد صرح القرآن الكرمي حبقيقة تصورهم االعتقادي فيها وبسبب تقدميهم الشعائر هلا يف              - هسبحان -

فهذا كـان    . .  " والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى           :  " قوله تعاىل 
وال كـان   ؛  جلهـة وما كان شركهم احلقيقي من هذه ا       . . جمرد شفعاء عند اهللا    . . مبلغ تصورهم هلا  

الـذي  ،  وإال فإن احلنفـاء   . إسالم من أسلم منهم متمثالً يف جمرد التخلي عن االستشفاع ذه األصنام           
إمنا متثل اإلسالم يف االعتقـاد      ! اعتزلوا عبادة األصنام هذه وقدموا الشعائر هللا وحده ما اعتربوا مسلمني          

يف أي زمان ويف أي      - ردون اهللا سبحانه باحلاكمية   والذين ال يف  . والشعائر وإفراد اهللا سبحانه باحلاكمية    
 جمرد اعتقـاد   - ال خيرجهم من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن ال إله إال اهللا            . هم مشركون  - مكان

إمنا  - فإىل هنا يكونون كاحلنفاء الذين مل يعتربهم أحد مسلمني         . . وال أن يقدموا الشعائر هللا وحده      -
إفـراد اهللا   ،  أي حني يضمون إىل االعتقاد والشعائر     ،   يتمون حلقات السلسلة   يعترب الناس مسلمني حني   

ورفضهم االعتراف بشرعية حكم أو قانون أو وضع أو قيمة أو تقليد مل يصدر عن               ،  سبحانه باحلاكمية 
أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسـول         : ألنه وحده مدلول شهادة   ،  وهذا وحده هو اإلسالم    . . اهللا وحده 

مث أن يتجمع هؤالء    !  . . كما عرف هذا املدلول يف االعتقاد اإلسالمي ويف الواقع اإلسالمي سواء          ؛  اهللا
الذين يشهدون أن ال إله إال اهللا على هذا النحو وذا املدلول يف جتمع حركي بقيادة مسلمة وينسلخوا                  

 ! من التجمع اجلاهلي وقيادته اجلاهلية
فال ختدعهم عن حقيقة ما هم فيه        " مسلمني " يريدون أن يكونوا   وهذا ما ينبغي أن يتبينه الذين       

ما مل يتحقق هلم أـم       " مسلمني " فإن هذا وحده ال جيعل الناس     . خدعة أم مسلمون اعتقاداً وتعبداً    
وخيلعون والءهم للمجتمع اجلاهلي ولقيادتـه  ، ويرفضون حاكمية العبيد  ،  يفردون اهللا سبحانه باحلاكمية   

 . اجلاهلية
وهم يريدون ألنفسهم اإلسالم ولكنهم      . .  إن كثرياً من املخلصني الطيبني ختدعهم هذه اخلدعة       

وأن يعرفوا أن املشركني     . . والوحيدة . . فأوىل هلم أن يستيقنوا صورة اإلسالم احلقيقية      . يخدعون عنه 
قد كانوا يعرفـون اهللا     فل! مل يكونوا خيتلفون عنهم يف شيء      " املشركني " من العرب الذين حيملون اسم    
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ال يف   - وكان شركهم األساسـي يتمثـل      . . ويقدمون له شفعاء من أصنامهم     - كما تبني  - حبقيقته
 ! ولكن يف احلاكمية - االعتقاد

، أن يتبينوا هذه احلقيقـة    ،   وإذا كان ينبغي للطيبني املخلصني الذين يريدون أن يكونوا مسلمني         
عادة نشأة هذا الدين يف األرض يف عامل الواقع جيب أن تستيقن هـذه              فإن العصبة املسلمة اليت جتاهد إل     

وجيب أن تعرف الناس ا تعريفـاً صـرحيا     ؛  وجيب أال تتلجلج فيها أي تلجلج     ؛  احلقيقة بوضوح وعمق  
أدىن  - منذ البـدء   - فإذا احنرفت احلركة عنها    . . فهذه هي نقطة البدء واالنطالق     . . واضحا جازما 

مهما توافر هلا من اإلخالص بعـد ذلـك والصـرب           ؛  ريقها كله وبنت على غري أساس     احنراف ضلت ط  
 ! والتصميم على املضي يف الطريق

|     |     | 
عقـب   - يف سلسلة متوالية من اهلتافـات املوحيـة        - مث يعود السياق إىل اهلتاف للذين آمنوا      

، وحيذرهم التـويل عنـه    ؛  يعود إليهم ليهتف م إىل طاعة اهللا ورسوله        . . وذكر أن اهللا معهم   : ذكرهم
وإن ، أولئك الصم الـبكم  . . والتشبه بأولئك الذين يسمعون آيات اهللا تتلى عليهم فكأم مل يسمعوها         

أولئك الذين هم شر الدواب اليت تـدب         . . كانت هلم آذان تسمع األصوات وألسنة تنطق بالكلمات       
 : ألم ال يهتدون مبا يسمعون ؛على هذه األرض

وال تكونوا كالذين   . وال تولوا عنه وأنتم تسمعون    ،  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله       " 
ولو علـم اهللا  . إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون. وهم ال يسمعون ،  مسعنا: قالوا

 .  " ونولو أمسعهم لتولوا وهم معرض. فيهم خريا ألمسعهم
 . . وال يتولوا عنه وهم يسمعون آياته وكلماته      ،   إن اهلتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا اهللا ورسوله       
وبعـد  ؛  جييء بعد استعراض أحداث املعركة     . . إن هذا اهلتاف هنا إمنا جييء بعد مجيع مقدماته املوحية         

وأن اهللا موهن كيد    ،   اهللا مع املؤمنني   وبعد توكيد أن  ؛  وعونه ومدده ،  وتدبريه وتقديره ،  رؤية يد اهللا فيها   
وإن التـويل عـن الرسـول    . فما يبقى بعد ذلك كله جمال لغري السمع والطاعة هللا والرسول        . الكافرين

ومن هنا   . . وأوامره بعد هذا كله ليبدو مستنكراً قبيحا ال يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر               
فهم يدبون علـى    ،  يشمل الناس فيما يشمل    " الدواب " ولفظ! جييء ذكر الدواب يف موضعه املناسب     

الصـم   " وخيلع علـى  ؛  فيلقي ظله مبجرد إطالقه   ،  ولكن استعماله يكثر يف الدواب من األنعام      ،  األرض
بـل  . إم لدواب ذا الظل   ! وإم لكذلك ! صورة البهيمة يف احلس واخليال     " البكم الذين ال يعقلون   
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وهلا لسان ولكنـها ال تنطـق       ؛  هلا آذان ولكنها ال تسمع إال كلمات مبهمة       فالبهائم  ! هم شر الدواب  
أما هؤالء الـدواب    . إال أن البهائم مهتدية بفطرا فيما يتعلق بشؤون حياا الضرورية         . أصواتاً مفهومة 

 ! فهم شر الدواب قطعا. فهم موكولون إىل إدراكهم الذي ال ينتفعون به
  . .  " م البكم الذين ال يعقلونإن شر الدواب عند اهللا الص " 
  . .  " ولو علم اهللا فيهم خرياً ألمسعهم " 

مل يعلم فـيهم خـريا وال        - سبحانه - ولكنه . .  أي ألمسع قلوم وشرحها ملا تسمعه آذام      
فلم يفتح اهللا عليهم ما أغلقوا هـم        ؛  رغبة يف اهلدى فقد أفسدوا استعدادام الفطرية للتلقي واالستجابة        

مـا  ،  ولو جعلهم اهللا يدركون بعقوهلم حقيقة ما يدعون إليـه         . وما أفسدوا هم من فطرم    ،  من قلوم 
  . . .  " ولو امسعهم لتولوا وهم معرضون "  . . فتحوا قلوم له وال استجابوا ملا فهموا

فحىت لو أمسعهم اهللا مسـاع الفهـم        . ولكن القلب املطموس ال يستجيب    ،   ألن العقل قد يدرك   
وكم من ناس تفهم عقوهلم ولكن قلـوم  . واالستجابة هي السماع الصحيح. لتولوا هم عن االستجابة 
 ! مطموسة ال تستجيب

|     |     | 
مـع الترغيـب يف     ،  اهلتاف م ليستجيبوا هللا والرسول    . ومرة أخرى يتكرر اهلتاف للذين آمنوا     

 : عليهم حني استجابوا هللا وللرسولوالتذكري بنعمة اهللا ؛ االستجابة والترهيب من اإلعراض
واعلموا أن اهللا حيول بني     ،  يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم           " 
واعلمـوا أن اهللا    ،  واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصـة        . وأنه إليه حتشرون  . املرء وقلبه 

فـآواكم  ،  ن يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس      واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفو    . شديد العقاب 
  . .  " ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، وأيدكم بنصره

وبكـل  ،  إا دعوة إىل احلياة بكل صور احلياة       . . إمنا يدعوهم إىل ما حيييهم     ع  إن رسول اهللا  
  . . معاين احلياة

ومن ضـغط  ؛ أوهاق اجلهل واخلرافةوتطلقها من ،  إنه يدعوهم إىل عقيدة حتيي القلوب والعقول      
ومن العبوديـة لغـري اهللا   ، ومن اخلضوع املذل لألسباب الظاهرة واحلتميات القاهرة     ،  الوهم واألسطورة 

  . . واملذلة للعبد أو للشهوات سواء
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، وتكرميه بصدورها عـن اهللا وحـده       " اإلنسان " تعلن حترر ؛   ويدعوهم إىل شريعة من عند اهللا     
وال جنس  ،  وال طبقة يف أمة   ،  ال يتحكم فرد يف شعب    ؛  م صفا متساوين يف مواجهتها    ووقوف البشر كله  

ولكنهم ينطلقون كلهم أحراراً متساوين يف ظل شريعة صاحبها اهللا رب            . . وال قوم يف قوم   ،  يف جنس 
 . العباد

يطلقهم من كل قيـد إال ضـوابط   ؛ ومنهج للتصور، ومنهج للفكر،  ويدعوهم إىل منهج للحياة 
هذه الضوابط اليت تصون الطاقة     ؛  العليم مبا خلق  ،  املتمثلة يف الضوابط اليت وضعها خالق اإلنسان      ،  رةالفط

 . وال تكبت هذه الطاقة وال حتطمها وال تكفها عن النشاط اإلجيايب البناء؛ البانية من التبدد
 واالنطالق يف ،  موالثقة بدينهم وبر  ،   ويدعوهم إىل القوة والعزة واالستعالء بعقيدم ومنهجهم      

وحتقيق ؛  وإخراجه من عبودية العباد إىل عبودية اهللا وحده       ؛  جبملته " اإلنسان " كلها لتحرير  " األرض" 
 ! فاستلبها منه الطغاة، إنسانيته العليا اليت وهبها له اهللا

 ؛يف األرض ويف حيـاة النـاس       - لتقرير ألوهية اهللا سبحانه   ،   ويدعوهم إىل اجلهاد يف سبيل اهللا     
وحاكميتـه   - سـبحانه  - ومطاردة هؤالء املعتدين علـى ألوهيـة اهللا       ؛  وحتطيم ألوهية العبيد املدعاة   

حىت إذا أصام املـوت يف      . وعندئذ يكون الدين كله هللا    ؛  حىت يفيئوا إىل حاكمية اهللا وحده     ؛  وسلطانه
 . هذا اجلهاد كان هلم يف الشهادة حياة

 . و دعوة إىل احلياة بكل معاين احلياةوه ع  ذلك جممل ما يدعوهم إليه الرسول
منهج واقعي تنمـو احليـاة يف ظلـه    . ال جمرد عقيدة مستسرة،  إن هذا الدين منهج حياة كاملة    

والتعـبري  . ويف كل جماالـا ودالالـا    . ومن مث هو دعوة إىل احلياة يف كل صورها وأشكاهلا         . وتترقى
 : القرآين جيمل هذا كله يف كلمات قليلة موحية

  . .  " يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم " 
 : قادراً على قهركم على اهلدى لو أراد - سبحانه - وإن كان اهللا؛  استجيبوا له طائعني خمتارين

  . .  " واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه " 
فيفصل بينه   " حيول بني املرء وقلبه    . .  " للطيفة ويا هلا من صورة رهيبة خميفة للقدرة القاهرة ا        

وصاحبه ال ميلك   . ويقلبه كما يريد  ،  ويصرفه كيف شاء  ،  ويستحوذ على هذا القلب وحيتجزه    ؛  وبني قلبه 
 ! منه شيئا وهو قلبه الذي بني جنبيه
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صـوير  ولكن التعبري البشري يعجز عن ت     ،  يتمثلها القلب يف النص القرآين    ؛   إا صورة رهيبة حقاً   
 ! ووصف هذا اإليقاع يف العصب واحلس، إيقاعها يف هذا القلب

اليقظة خللجات القلـب    . واالحتياط الدائم ،  واحلذر الدائم ،   إا صورة تستوجب اليقظة الدائمة    
واالحتيـاط الـدائم    ؛  واحلذر من كل هاجسة فيه وكل ميل خمافة أن يكون انزالقـا           ؛  وخفقاته ولفتاته 

خمافة أن يقلب هذا القلب يف سـهوة         - سبحانه - والتعلق الدائم باهللا   . . واجسللمزالق واهلواتف واهل  
  . . أو دفعة من دفعاته، أو غفلة من غفالته، من سهواته

اللهم يا مقلب القلوب    :  " وهو رسول اهللا املعصوم يكثر من دعاء ربه        ع  ولقد كان رسول اهللا   
 ! ؟ ري مرسلني وال معصومنيوهم غ، فكيف بالناس "  . . ثبت قليب على دينك

نـاظرا إىل  ، وجيد هلا املؤمن رجفة يف كيانه حني خيلو إليها حلظـات ؛  إا صورة ز القلب حقا 
وإن كان حيمله بـني جنبيـه   ،  وهو ال ميلك منه شيئا    ؛  وهو يف قبضة القاهر اجلبار    ،  قلبه الذي بني جنبيه   

 ! ويسري
 :  صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم

  . .  " يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم " 
وعلى االسـتجابة الـيت    - لو كان يريد - إن اهللا قادر على أن يقهركم على اهلدى:  ليقول هلم 

فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها      ؛  يكرمكم - سبحانه - ولكنه،  يدعوكم إليها هذه الدعوة   
وعن إرادة تعلو ا إنسانيتكم وترتفع إىل مستوى األمانة اليت ناطها اهللا ـذا اخللـق املسـمى                  ؛  راألج

 . وأمانة اإلرادة املتصرفة عن قصد ومعرفة، وأمانة اخلالفة الواعية؛ أمانة اهلداية املختارة . . باإلنسان
  . .  " وأنه إليه حتشرون " 

. ال يف دنيا وال يف آخـرة      . فما لكم منه مفر   . ورون إليه وأنتم بعد ذلك حمش   .  فقلوبكم بني يديه  
 . ال استجابة العبد املقهور، وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة احلر املأجور

والتراخي يف تغيري املنكر يف أيـة صـورة     ،  وعن تلبية دعوة احلياة   ،   مث حيذرهم القعود عن اجلهاد    
 : كان

  . .  " واعلموا أن اهللا شديد العقاب، موا منكم خاصةواتقوا فتنة ال تصينب الذين ظل " 
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 - واجلماعة اليت تسمح لفريق منها بالظلم يف صورة مـن صـوره            . . االبتالء أو البالء  : والفتنة
وال تأخـذ الطريـق علـى       ؛  وال تقف يف وجه الظاملني     - وأظلم الظلم نبذ شريعة اهللا ومنهجه للحياة      

فاإلسالم منهج تكـافلي إجيـايب ال        . . خذ جبريرة الظاملني املفسدين   مجاعة تستحق أن تؤ    . . املفسدين
بل أن  ؛  فضال على أن يروا دين اهللا ال يتبع       [  يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد واملنكر يشيع        

مث هم بعد ذلك يرجون أن خيرجهم       . وهم ساكتون  ]! يروا ألوهية اهللا تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها       
 !  من الفتنة ألم هم يف ذام صاحلون طيبوناهللا

فقد عاد القـرآن يـذكر   ؛  وملا كانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف يف األنفس واألموال      
ومبا كان  ،  مبا كان من ضعفها وقلة عددها      - اليت كانت ختاطب ذا القرآن أول مرة       - العصبة املسلمة 

 وكيف آواها اهللا بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا         . . ظللهاواخلوف الذي ي  ،  من األذى الذي يناهلا   
اليت أعزها ـا    ،  وال عن تكاليف هذه احلياة    . فال تقعد إذن عن احلياة اليت يدعوها إليها رسول اهللا         . . 
 : وأعطاها ومحاها، اهللا

، ختافون أن يـتخطفكم النـاس فـآواكم       ،  واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض       " 
  . .  " ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، أيدكم بنصرهو

واذكروه كي ال تقعدوا عـن مكافحـة        ؛   اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم ملا حيييكم       
قبـل أن يـوجهكم اهللا إىل قتـال         ،  اذكروا أيام الضعف واخلـوف     . . الظلم يف كل صوره وأشكاله    

مث انظـروا كيـف      . . ائفة ذات الشوكة وأنتم كارهون    وقبل أن يدعوكم الرسول إىل الط     ،  املشركني
يرزقكم اهللا مـن الطيبـات      . صرمت بعد الدعوة احمليية اليت انقلبتم ا أعزاء منصورين مأجورين مرزوقني          

 ! ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شكركم لفضله
 :  ويرسم التعبري مشهدا حيا للقلة والضعف والقلق واخلوف

  . .  "  الناسختافون أن يتخطفكم " 
، حىت لتكاد العـني تبصـر بالسـمات اخلائفـة         ،  والترقب الفزع ،   وهو مشهد التربص الوِجل   

 ! والقلة املسلمة يف ارتقاب وتوجس؛ واأليدي متتد للتخطف . . والعيون الزائغة، واحلركات املفزعة
يف ظل اهللا الذي    ،  لكرمي ومن هذا املشهد املفزع إىل األمن والقوة والنصر والرزق الطيب واملتاع ا           

 : آواهم إىل محاه
  . .  " ورزقكم من الطيبات، وأيدكم بنصره، فآواكم " 
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 :  ويف ظل توجيه اهللا هلم ليشكروا فيؤجروا
  . .  " لعلكم تشكرون " 

 . . مث ال يستجيب لصوت احلياة اآلمنة القويـة الغنيـة         ،   فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة      
وهذا املشـهد   ،  مث من ذا الذي ال يشكر اهللا على إيوائه ونصره وآالئه           . . األمني الكرمي صوت الرسول   

 ؟ ولكل منهما إيقاعه وإحياؤه، وذلك معروضان عليه
كانوا يذكرون مبا يعرفون من حـاهلم يف        . .  على أن القوم إمنا كانوا يعيشون هذا املشهد وذاك        

  . . آن يف حسهم ذلك املذاقومن مث كان هلذا القر . . ماضيهم وحاضرهم
قد ال  ؛   والعصبة املسلمة اليت جتاهد اليوم إلعادة إنشاء هذا الدين يف واقع األرض ويف حياة الناس              

. ولكن هذا القرآن يهتف هلا ذه احلقيقة كـذلك         . . وال تذوقت املذاقني  ،  تكون قد مرت باملرحلتني   
 : ولئن كانت اليوم إمنا تعيش يف قوله تعاىل

  . .  " إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس " 
، وأن تترقب يف يقـني وثقـة      ؛   فأوىل هلا أن تستجيب لدعوة احلياة اليت يدعوها إليها رسول اهللا          

ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على      ،  موعوده الذي حققه للعصبة األوىل    ،  موعود اهللا للعصبة املسلمة   
 : وأن تنتظر قوله تعاىل . . لى تكاليفهوتصرب ع، طريقه

 .  " ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، فآواكم وأيدكم بنصره " 
ووعد اهللا هـو واقـع       - ال مع ظواهر الواقع اخلادع     -  وهي إمنا تتعامل مع وعد اهللا الصادق      

 ! العصبة املسلمة الذي يرجح كل واقع
|     |     | 

إن األموال واألوالد قد تقعد الناس عن االسـتجابة          . . وا مرة أخرى  مث يتكرر اهلتاف للذين آمن    
وال بد هلا مـن     ،  ال بد هلا من تكاليف    ،  حياة كرمية  ع واحلياة اليت يدعو إليها رسول اهللا     . خوفا وخبال 
فهي موضـع ابـتالء      - لذلك يعاجل القرآن هذا احلرص بالتنبيه إىل فتنة األموال واألوالد          . . تضحيات
؛ ومن التخلف عن دعوة اجلهـاد     ؛  وبالتحذير من الضعف عن اجتياز هذا االمتحان       - ار وامتحان واختب

وخيانة لألمانـات الـيت   ، واعتبار هذا التخلف خيانة هللا والرسول     . وعن تكاليف األمانة والعهد والبيعة    
والوصاية علـى   ،  دوهي إعالء كلمة اهللا وتقرير ألوهيته وحده للعبا       ،  تضطلع ا األمة املسلمة يف األرض     
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، ومع هذا التحذير التذكري مبا عند اهللا من أجر عظيم يرجح األموال واألوالد             . . البشرية باحلق والعدل  
 : اليت قد تقعد الناس عن التضحية واجلهاد

واعلموا أمنـا   . يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون            " 
  . .  " وأن اهللا عنده أجر عظيم، دكم فتنةأموالكم وأوال

فالقضـية األوىل يف هـذا      .  إن التخلي عن تكاليف األمة املسلمة يف األرض خيانة هللا والرسول          
؛ باأللوهيـة  - سـبحانه  - قضية إفـراد اهللا  "  . . حممد رسول اهللا، ال إله إال اهللا  :  " الدين هي قضية  

ولكنها إمنا  ؛  والبشرية يف تارخيها كله مل تكن جتحد اهللا البتة         . . وحده ع واألخذ يف هذا مبا بلغه حممد     
 - وأحيانا كثرية يف احلاكمية والسلطان    . أحيانا قليلة يف االعتقاد والعبادة    . كانت تشرك معه آهلة أخرى    

ومن مث كانت القضية األوىل هلذا الدين ليست هي محل الناس علـى       - وهذا هو غالب الشرك ومعظمه    
اي ،  وشهادة أن ال إلـه إال اهللا      ،  باأللوهية - سبحانه - ولكن محلهم على إفراده   . د بألوهية اهللا  االعتقا

حتقيقـا لقـول اهللا      - كما أم مقرون حباكميته يف نظام الكون       - إفراده باحلاكمية يف حيام األرضية    
م على أن الرسـول     كذلك كانت هي محله    . .  " وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله       :  " تعاىل

  . . ومن مث االلتزام بكل ما يبلغهم إياه؛ هو وحده املبلغ عن اهللا
ومن هنـا    - وحركة لتقريره يف احلياة   ،  اعتقادا لتقريره يف الضمري    -  هذه هي قضية هذا الدين    

هـذا  حيذر اهللا منها العصبة املسلمة اليت آمنت به وأعلنـت           ؛  كان التخلي عنها خيانة اهللا هللا والرسول      
والنهوض بتكاليف هذا اجلهاد يف األنفس      ؛  فأصبح متعينا عليها أن جتاهد لتحقيق مدلوله الواقعي       ؛  اإلميان

 . واألموال واألوالد
فاإلسالم ليس  . على اإلسالم  ع  كذلك حيذرها خيانة األمانة اليت محلتها يوم بايعت رسول اهللا         

ا هو منهج حياة كاملة شاملة تعترضه العقبـات         إمن. وليس جمرد عبارات وأدعيات   ،  كلمة تقال باللسان  
وذلك برد الناس إىل العبوديـة لـرم   ؛  إنه منهج لبناء واقع احلياة على قاعدة أن ال إله إال اهللا           . واملشاق
ورد الطغاة املعتدين على ألوهية اهللا وسلطانه مـن الطغيـان           ،  ورد اتمع إىل حاكميته وشريعته    ؛  احلق

وتعمـري األرض   ؛  وإقامة القسط بينهم بـامليزان الثابـت      ؛  ق والعدل للناس مجيعا   وتأمني احل ؛  واالعتداء
  . . والنهوض بتكاليف اخلالفة فيها عن اهللا مبنهج اهللا
ونقـض بيعتـه    ،  وخاس بعهده الذي عاهد اهللا عليه     ؛   وكلها أمانات من مل ينهض ا فقد خاا       

 . اليت بايع ا رسوله
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وإىل االستعالء علـى فتنـة األمـوال        ؛  ضحية والصرب واالحتمال   وكل أولئك يف حاجة إىل الت     
الصـابرين  ،  املدخر لعباده األمناء على أماناتـه     ،  وإىل التطلع إىل ما عند اهللا من األجر العظيم        ،  واألوالد

 : املؤثرين املضحني
  . .  " وأن اهللا عنده أجر عظيم، واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة " 

ومبا يطلع منها على    ،  مبا يعلم خالقها من تركيبها اخلفي     ،  ن خياطب الكينونة البشرية    إن هذا القرآ  
 ! وعلى املنحنيات والدروب واملسالك، الظاهر والباطن
ويعلم أن احلرص على األموال وعلى      . يعلم مواطن الضعف يف هذه الكينونة      - سبحانه -  وهو

لقـد   . . ينبهها إىل حقيقة هبة األمـوال واألوالد      ومن هنا    . . األوالد من أعمق مواطن الضعف فيها     
؛ فهي من زينة احلياة الدنيا اليت تكون موضع امتحان وابتالء         . وهبها اهللا للناس ليبلوهم ا ويفتنهم فيها      

أم يشتغل ا حىت يغفـل      ؟  أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها      . . لريى اهللا فيها صنيع العبد وتصرفه     
فالفتنة ال تكـون بالشـدة وباحلرمـان     . .  " ونبلوكم بالشر واخلري فتنة:  " ؟  يهاعن أداء حق اهللا ف    

  . . ومن الرخاء العطاء هذه األموال واألوالد! إا كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا . . وحدمها
 :  هذا هو التنبيه األول

  . .  " واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة " 
كان ذلك عونا لـه علـى احلـذر واليقظـة           ،   إىل موضع االمتحان واالختبار     فإذا انتبه القلب  

 . أن يستغرق وينسى وخيفق يف االمتحان والفتنة؛ واالحتياط
لثقـل   - بعـد االنتبـاه    - فقد يضعف عن األداء    . .  مث ال يدعه اهللا بال عون منه وال عوض        

إمنا يلوح له مبا هو خـري       !  واألوالد وخباصة يف موطن الضعف يف األموال     ؛  التضحية وضخامة التكليف  
 : ليستعني به على الفتنة ويتقوى، وأبقى

  . .  " وأن اهللا عنده أجر عظيم " 
وعنده وراءمها أجر عظيم ملن يسـتعلي        . . هو الذي وهب األموال واألوالد     - سبحانه -  إنه

وهـذا هـو     . . حيات اجلهاد فال يقعد أحد إذن عن تكاليف األمانة وتض       ،  على فتنة األموال واألوالد   
  . .  " وخلق اإلنسان ضعيفاً:  " الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه، العون واملدد لإلنسان الضعيف
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منهج اهللا الذي   . والفرض والتكليف ،  والتربية والتوجيه ،   إنه منهج متكامل يف االعتقاد والتصور     
 . " ؟  طيف اخلبريأال يعلم من خلق وهو الل:  " ألنه هو الذي خلق؛ يعلم

فمـا تنـهض    . هو اهلتاف بالتقوى   - يف هذا املقطع من السورة     - واهلتاف األخري للذين آمنوا   
إال وهي على بينة من أمرها ونور يكشف الشبهات ويزيل الوساوس ويثبت            ،  القلوب ذه األعباء الثقال   

 : حبساسية التقوى وإال بنور اهللاوما يكون هلا هذا الفرقان إال . األقدام على الطريق الشائك الطويل
واهللا . ويغفر لكم ،  ويكفر عنكم سيئاتكم  ،  يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا          " 

  . .  " ذو الفضل العظيم
زاد التقوى اليت حتيي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها         . . وهذه هي عدة الطريق   ،   هذا هو الزاد  

وعدة النور اهلادي الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه علـى مـد            . لتوقيأجهزة احلذر واحليطة وا   
الـزاد  . مث هو زاد املغفرة للخطايا     . . فال تغبشه الشبهات اليت حتجب الرؤية الكاملة الصحيحة       ؛  البصر

وزاد األمل يف فضل اهللا العظيم يـوم تنفـد األزواد وتقصـر          . . املطمئن الذي يسكب اهلدوء والقرار    
 . األعمال

 ولكن هذه احلقيقة  . أن تقوى اهللا جتعل يف القلب فرقانا يكشف له منعرجات الطريق          :  إا حقيقة 
إن الوصف ال ينقل مذاق هذه احلقيقة ملـن مل          ! ال يعرفها إال من ذاقها فعال      - ككل حقائق العقيدة   -

 ! . يذوقوها
والباطـل  ؛ النظر والفكـر والطرق تظل متشابكة يف ؛  إن األمور تظل متشابكة يف احلس والعقل 

وتسكت ولكن ال يستجيب    . وتظل احلجة تفحم ولكن ال تقنع     ! يظل متلبسا باحلق عند مفارق الطريق     
فـإذا   . . ذلك ما مل تكن هي التقـوى      . . ويظل اجلدل عبثا واملناقشة جهدا ضائعا     . هلا القلب والعقل  

واسـتقرت  ،  واستراح الضـمري  ،  لبواطمأن الق ،  وتكشف الطريق ،  ووضح احلق ،  كانت استنار العقل  
 ! القدم وثبتت على الطريق

إن هناك اصطالحا من الفطرة على احلق الذي فطرت          . .  إن احلق يف ذاته ال خيفى على الفطرة       
 . . ولكنه اهلوى هو الذي حيول بني احلـق والفطـرة          . . والذي خلقت به السماوات واألرض    ؛  عليه

واهلوى ال تدفعـه     . . وخيفي الدروب ،  ويعمي املسالك ،  الرؤيةوحيجب  ،  اهلوى هو الذي ينشر الغبش    
ومن مث هذا الفرقان الذي ينري       . . ومراقبته يف السر والعلن   ،  تدفعه خمافة اهللا   . . احلجة إمنا تدفعه التقوى   

 . ويكشف الطريق، ويرفع اللبس، البصرية
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مث . فري اخلطايا ومغفرة الذنوب   ولكن فضل اهللا العظيم يضيف إليه تك       . .  وهو أمر ال يقدر بثمن    
  . .  " الفضل العظيم " يضيف إليهما

 ! ذو الفضل العظيم " الكرمي "  أال إنه العطاء العميم الذي ال يعطيه إال الرب
|     |     | 

نَ ويمكُر اللّه واللّـه     وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَرواْ ِليثِْبتوك أَو يقْتلُوك أَو يخِرجوك ويمكُرو          + 
 اِكِرينالْم ري30خ  

                 ِلنياألو اِطريـذَا ِإالَّ أَسـذَا ِإنْ ها ِمثْلَ هاء لَقُلْنشن ا لَونِمعس ا قَالُواْ قَدناتآي ِهملَيلَى عتِإذَا تو
31 

ن ِعنِدك فَأَمِطر علَينا ِحجارةً من السماء أَِو ائِْتنـا          وِإذْ قَالُواْ اللَّهم ِإن كَانَ هـذَا هو الْحق مِ        
 ومـا   33 وما كَانَ اللّه ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم وما كَانَ اللّه معذِّبهم وهم يستغِفرونَ              32ِبعذَاٍب أَِليٍم   

     صي مهو اللّه مهذِّبعأَالَّ ي مقُـونَ             لَهتِإالَّ الْم هـآؤِليِإنْ أَو اءهِليواْ أَوا كَانماِم ورِجِد الْحسِن الْمونَ عد
 وما كَانَ صالَتهم ِعند الْبيِت ِإالَّ مكَاء وتصِديةً فَذُوقُواْ الْعذَاب ِبما            34ولَـِكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ     

كْفُرت م35ونَ كُنت  
ِإنَّ الَِّذين كَفَرواْ ينِفقُونَ أَموالَهم ِليصدواْ عن سِبيِل اللِّه فَسينِفقُونها ثُم تكُونُ علَيِهم حسـرةً               

ِب ويجعلَ الْخِبيـثَ     ِليِميز اللّه الْخِبيثَ ِمن الطَّي     36ثُم يغلَبونَ والَِّذين كَفَرواْ ِإلَى جهنم يحشرونَ        
  37بعضه علَى بعٍض فَيركُمه جِميعاً فَيجعلَه ِفي جهنم أُولَـِئك هم الْخاِسرونَ 

 38 قُل ِللَِّذين كَفَرواْ ِإن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وِإنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ اَألوِلـنيِ                
                  ِصـريلُونَ بمعا يِبم اْ فَِإنَّ اللّهوهِللّه فَِإِن انت كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى الَ تتح مقَاِتلُوهِإن  39وو 

 ِصريالن مِنعلَى ووالْم مِنع الَكُموم واْ أَنَّ اللّهلَماْ فَاعلَّوو40ت_  
|     |     | 

ويصور للعصبة املسـلمة الـيت      ؛  يستعرض املاضي يف مواجهة احلاضر    ،  ضي السياق يف السورة   مي
؛ مدى النقلة اهلائلة بني ذلك املاضي وهذا احلاضـر        ،  خاضت املعركة وانتصرت فيها ذلك النصر املؤزر      

كمـا  ؛  الغنائماألمر الذي تتضاءل إىل جانبه األنفال و       . . ويريها فضل اهللا عليها يف تدبريه هلا وتقديره       
 . ون إىل جانبه التضحيات واملشاق
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 وقبل هذه الغـزوة    -  ولقد سبق يف الدرس املاضي تصوير ما كان عليه موقف املسلمني يف مكة            
وتصوير ما صاروا إليه من اإليـواء       ؛  حىت ليخافون أن يتخطفهم الناس    ،  من القلة والضعف وقلة املنعة     -

  . . ه وفضلهوالعزة والنعمة بتدبري اهللا ورعايت
. قبيل اهلجرة ويتـآمرون    ع  وهنا يستطرد إىل تصوير موقف املشركني وهم يبيتون لرسول اهللا         

وهم يعاندون  ! وهم يعرضون عما معه من اآليات ويزعمون أم قادرون على اإلتيان مبثلها لو يشاءون             
بدال من أن يفيئوا إليه      - إن كان هذا هو احلق من عند اهللا        - ويلج م العناد حىت ليستعجلون العذاب     

 ! ويهتدوا به
ويوعـدهم  ؛  وجيمعوا حلرب رسـول اهللا    ،   مث يذكر كيف ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا        

واخلسارة هنا وهناك من وراء الكيد واجلمـع        ،  واحلشر إىل جهنم يف اآلخرة    ،  باخليبة واحلسرة يف الدنيا   
 . والتدبري

أن ينتهوا عن الكفر العنـاد  :  يواجه الذين كفروا فيخريهم بني أمرين    ويف النهاية يأمر اهللا نبيه أن     
أو أن يعودوا ملا هم عليه ومـا        . وحرب اهللا ورسوله فيغفر هلم ما سبق يف جاهليتهم من هذه املنكرات           

وجتري عليه سنة اهللا بالعذاب الذي يشاؤه اهللا ويقـدره          ؛  حاولوه فيصيبهم ما أصاب األولني من أمثاهلم      
  . . . يدكما ير

وحـىت تتقـرر    ؛   مث يأمر اهللا املسلمني أن يقاتلوهم حىت ال تكون للكفر قوة يفتنون ا املسلمني             
هـذا   ع فإن أعلنوا االستسالم قبل منهم النيب      - فيكون الدين كله هللا    - األلوهية يف األرض هللا وحده    

على حرم وعنادهم وعدم اعتـرافهم      وإن تولوا وظلوا    . واهللا مبا يعملون بصري   ،  ونيتهم حياسبهم ا اهللا   
مسـتيقنني أن   ،  واصل املسلمون جهادهم  ،  وعدم استسالمهم لسلطان اهللا يف األرض     ،  بألوهية اهللا وحده  

  . . ونعم املوىل ونعم النصري، اهللا موالهم
|     |     | 

هللا خري  وا. وميكرون وميكر اهللا  . وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك          " 
  . .  " املاكرين

وإنه ليـوحي بالثقـة والـيقني يف    . وتبدل املوقف، قبل تغري احلال،  إنه التذكري مبا كان يف مكة  
ولقد كان املسـلمون الـذين       . . كما ينبه إىل تدبري قدر اهللا وحكمته فيما يقضي به ويأمر          ؛  املستقبل

وكان يكفي أن يـذكروا   . لذي عاش ورأى وذاق   يعرفون احلالني معرفة ا   ،  خياطبون ذا القرآن أول مرة    
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 يف مواجهة احلاضر الواقع وما فيه من أمن وطمأنينة        ؛  وما كان فيه من خوف وقلق     ،  ذا املاضي القريب  
ال ،  يف مواجهة ما صار إليه من غلبة علـيهم         ع وما كان من تدبري املشركني ومكرهم برسول اهللا       . . 

 ! جمرد النجاة منهم
أو ؛  أو ليقتلوه ويتخلصـوا منـه     ؛  وحيبسوه حىت ميوت   ع ون ليوثقوا رسول اهللا    لقد كانوا ميكر  

على أن يتوىل ذلك املنكـر      ؛  ولقد ائتمروا ذا كله مث اختاروا قتله       . . ليخرجوه من مكة منفيا مطرودا    
يـة  فريضوا بالد ،  ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلها      ؛  ليتفرق دمه يف القبائل   ؛  فتية من القبائل مجيعا   

 ! وينتهي األمر
عن مقسم موىل ابن    ،  أخربين عثمان اجلريري  ،  أخربنا معمر ،  حدثنا عبدالرزاق :  قال اإلمام أمحد  

فقـال  . تشاورت قريش ليلة مبكة   :  " قال . . .  " وإذ ميكر بك  :  " أخربه ابن عباس يف قوله    ،  عباس
بـل  : وقال بعضـهم  . بل اقتلوه : وقال بعضهم  ع يريدون النيب  - إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق   : بعضهم
 ع وخرج الـنيب   ع على فراش رسول اهللا    ا فبات علي ؛  على ذلك  ع فأطلع اهللا نبيه  . أخرجوه

فلما رأوه عليا   ؛  فلما أصبحوا ثاروا إليه    ع وبات املشركون حيرسون عليا حيسبونه النيب     . حىت حلق بالغار  
فلما بلغوا اجلبـل    ؛  فاقتصوا أثره ! ال أدري : لقا؟  أين صاحبك هذا  : فقالوا،  رد اهللا تعاىل عليهم مكرهم    

لو دخل هنا مل    : فقالوا،  فرأوا على بابه نسج العنكبوت    ،  فمروا بالغار ،  فصعدوا يف اجلبل  ،  اختلط عليهم 
  " . فمكث فيه ثالث ليال . . يكن نسج العنكبوت على بابه

 .  " واهللا خري املاكرين، وميكرون وميكر اهللا " 
ذلـك   . . صورة عميقة التأثري   . .  " وميكرون وميكر اهللا  :  " ها قوله تعاىل   والصورة اليت يرمس  

، واهللا من ورائهـم    . . وهم يتآمرون ويتذاكرون ويدبرون وميكرون    ،  حني تتراءى للخيال ندوة قريش    
 ! ميكر م ويبطل كيدهم وهم ال يشعرون، حميط

، ين هؤالء البشر الضعاف املهازيل    فأ . . وهي يف الوقت ذاته صورة مفزعة     ،   إا صورة ساخرة  
وهو بكـل شـيء     ،  الغالب على أمره  ،  القاهر فوق عباده  ،  قدرة اهللا اجلبار   . . من تلك القدرة القادرة   

 ؟ حميط
وحيـرك  ،  فيهز ا القلوب  ؛   والتعبري القرآين يرسم الصورة على طريقة القرآن الفريدة يف التصوير         

 . ا أعماق الشعور
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حىت ليبلغ م االدعـاء     . ودعاويهم ومفتريام ؛  صف أحوال الكفار وأفعاهلم   وميضي السياق يف و   
بأنـه  ،  مع وصف هذا القرآن الكـرمي     ! أن يزعموا أن يف مقدورهم أن يأتوا مبثل هذا القرآن لو شاءوا           

 : أساطري األولني
 طري األولني إن هذا إال أسا   ! لو نشاء لقلنا مثل هذا    ! قد مسعنا : وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا     " 

 " . .  
أن القائـل   - نقال عن سعيد بن جبري والسدي وابن جريج وغريهم  -  ذكر ابن كثري يف التفسري    
وتعلم من أخبار   ،  كان قد ذهب إىل بالد فارس      - لعنه اهللا  - فإنه:  " لذلك هو النضر ابن احلارث قال     

 فكان.  وهو يتلو على الناس القرآن     قد بعثه اهللا   ع وملا قدم وجد رسول اهللا    ؛  ملوكهم رستم واسفنديار  
أنـا  ؟  باهللا أينا أحسن قصصا   : مث يقول ؛  إذا قام من جملس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك           ع

أن تضرب رقبتـه     ع أمر رسول اهللا  ،  وهلذا ملا أمكن اهللا تعاىل فيه يوم بدر ووقع يف األسارى          ؟  أو حممد 
كما قال ابـن    . .  ت   ان الذي أسره املقداد بن األسود     وك. ففعل ذلك واحلمد هللا   ،  صربا بني يديه  

عن سعيد ابـن جـبري   ، عن أيب بشر، حدثنا شعبة، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا حممد بن بشار : جرير
وكـان  . والنضر بن احلـارث   ،  وطعيمة بن عدي  ،  يوم بدر صربا عقبة بن أيب معيط       ع قتل النيب : قال

إنه كـان   :  " ع فقال رسول اهللا  ! أسريي،  يا رسول اهللا  : قال املقداد فلما أمر بقتله    ،  املقداد أسر النضر  
، يـا رسـول اهللا    : فقال املقـداد  ،  بقتله ع فأمر رسول اهللا   " . يقول يف كتاب اهللا عز وجل ما يقول       

: قال! هذا الذي أردت  : فقال املقداد  " . اللهم أغن املقداد من فضلك    :  " ع فقال رسول اهللا  ! أسريي
إن هذا إال   ،  لو نشاء لقلنا مثل هذا    ،  قد مسعنا : وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا    :  " ذه اآلية وفيه أنزلت ه  
  . .  " أساطري األولني

: وقـالوا :  " إنه أساطري األولـني   :  ولقد تكررت يف القرآن حكاية قول املشركني عن القرآن        
  . .  " أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال

ان هذا القول إال حلقة من سلسلة املناورات اليت كانوا حياولون أن يقفوا ا يف وجه هذا                  وما ك 
ويواجه القلـوب   ؛  وهو خياطب الفطرة البشرية باحلق الذي تعرفه يف أعماقها فتهتز وتستجيب          ،  القرآن

.  املناورات وهنا كان يلجأ العلية من قريش إىل مثل هذه        . بسلطانه القاهر فترجتف إليقاعه وال تتماسك     
ولكنهم كانوا يبحثون يف القرآن عن شيء يشـبه األسـاطري املعهـودة يف         ! وهم يعلمون أا مناورات   
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، الذين من أجلهم تطلـق هـذه املنـاورات        ،  أساطري األمم من حوهلم ليموهوا به على مجاهري العرب        
 ! لالحتفاظ م يف حظرية العبودية للعبيد

مذ كـانوا يعرفـون مـدلوالت لغتـهم         ،  طبيعة هذه الدعوة   لقد كان املأل من قريش يعرفون       
معناها إعالن التمرد علـى     ،  وأن حممداً رسول اهللا   ،  كانوا يعرفون أن شهادة أن ال إله إال اهللا        ! الصحيحة

مث . والفرار إىل ألوهية اهللا وحـده وحاكميتـه       ؛  واخلروج من حاكمية العباد مجلة    ،  سلطان البشر كافة  
!  . . دون الناطقني باسم اآلهلة أو باسم اهللا      ،  وحده ع ية هللا عن حممد رسول اهللا     التلقي يف هذه العبود   

؛ وكانوا يرون الذين يشهدون هذه الشهادة خيرجون لتوهم من سلطان قريش وقيادـا وحاكميتـها              
وينتزعـون والءهـم    ؛  وخيضعون لقيادته وسلطانه   ع وينضمون إىل التجمع احلركي الذي يقوده حممد      

وللعصبة ،  ويتوجهون بوالئهم كله للقيادة اجلديدة    ؛  عشرية والقبيلة واملشيخة والقيادة اجلاهلية    لألسرة وال 
  . . املسلمة اليت تقوم عليها هذه القيادة اجلديدة

وكان هـذا واقعـاً      . .  كان هذا كله هو مدلول شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا              
وعلى األوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية     ،  ره على كيام  وحيسون خط ؛  يشهده املأل من قريش   

 . والعقيدية اليت يقوم عليها كيام
هو هذا املدلول الباهت الفـارغ      ،   مل يكن مدلول شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا            

؛ الشـهادة بألسـنتهم   رد أم يشهدون هـذه       - اهلزيل الذي يعنيه اليوم من يزعمون أم مسلمون       
وبينما ؛  بينما ألوهية اهللا يف األرض ويف حياة الناس ال وجود هلا وال ظل            ،  ويؤدون بعض الشعائر التعبدية   

 . القيادات اجلاهلية والشرائع اجلاهلية هي اليت حتكم اتمع وتصرف شؤونه
 ينطقون بالشهادتني   ولكن الذين كانوا   . .  وحقيقة إنه يف مكة مل تكن لإلسالم شريعة وال دولة         

كمـا  ؛  ومينحون والءهم من فورهم للعصبة املسلمة     ؛  كانوا يسلمون قيادهم من فورهم للقيادة احملمدية      
ويرتعون والءهم من األسرة والعشـرية والقبيلـة   ؛ كانوا ينسلخون من القيادة اجلاهلية ويتمردون عليها  

. األمر هو هذا النطق الفارغ الباهـت اهلزيـل        فلم يكن    . . والقيادة اجلاهلية مبجرد نطقهم بالشهادتني    
  . . ولكن كانت داللته الواقعية العملية هي اليت تترمجه إىل حقيقة يقوم عليها اإلسالم

إنـه مل    . . ومن هـذا القـرآن    ،   وهذا هو الذي كان يزعج املأل من قريش من زحف اإلسالم          
واعتقدوا بألوهيـة اهللا وحـده      ؛   وعبادام اعتزلوا معتقدات املشركني   " احلنفاء " يزعجهم من قبل أن   

؛ فإىل هنا ال يهم الطاغوت اجلاهلي شـيء        . . واجتنبوا عبادة األصنام أصالً   ،  وقدموا له الشعائر وحده   
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كما يظن   - إن هذا ليس هو اإلسالم    ! ألنه ال خطر على الطاغوت من االعتقاد السليب والشعائر التعبدية         
ولكنهم ال يعرفون ما هو اإلسالم معرفة       ،  دون اليوم أن يكونوا مسلمني    بعض الطيبني اخلريين الذين يري    

هو االخنالع من اتمع اجلاهلي      . . إمنا اإلسالم هو تلك احلركة املصاحبة للنطق بالشهادتني        -!  اليقني
 تريـد  والوالء لقيادة الدعوة اإلسالمية وللعصبة املسلمة اليت؛ وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه 

فيقاومونـه بشـىت    ،  وهذا ما كان يقض مضاجع املأل من قـريش         . . أن حتقق اإلسالم يف عامل الواقع     
 وأـم ! بأنه أساطري األولني  ،  أسلوب االدعاء على القرآن الكرمي     . . ومنها هذا األسلوب   . . األساليب

 ! ل مرة يعجزون وخينسونوهم يف ك . . ذلك مع حتديهم به مرة ومرة ومرة! قالوا مثله - لو شاءوا -
؛ بالتصورات اخلرافية عن اآلهلـة     - غالباً - وهي احلكاية املتلبسة  .  واألساطري واحدا أسطورة  

 . وعن األحداث اليت يلعب فيها اخليال واخلرافة دوراً كبرياً        ،  وعن أقاصيص القدامى وبطوالم اخلارقة    
 . 

وقصـص اخلـوارق    ؛  ن من قصص األولـني     وقد كان املأل من قريش يعمدون إىل ما يف القرآ         
إىل آخر ما يف القصـص القـرآين مـن هـذه       . . . وفعل اهللا باملكذبني وإجنائه للمؤمنني    ؛  واملعجزات
وجاء يتلوها  ؛  اكتتبها حممد ممن جيمعوا   ؛  إا أساطري األولني  : فيقولون للجماهري املستغفلة  ؛  املوضوعات

وكذلك كان النضر ابن احلارث جيلس يف جملس رسول          . . د اهللا زاعماً أنه أوحي إليه ا من عن      ،  عليكم
ويقص األساطري الفارسية اليت تعلمها من رحالتـه يف         ؛  أو جيلس جملساً آخر جياوره    ؛  بعد انتهائه  ع اهللا

وهأنذا ال أدعي النبوة وال الوحي كما       . إن هذا من جنس ما يقوله لكم حممد       : ليقول للناس ؛  بالد فارس 
 !  إال أساطري من نوع هذه األساطريفإن هي! يدعي

وخباصـة يف  .  وال بد أن نقدر أنه كان هناك تأثري هلذه البلبلة يف الوسط اجلاهلي عند عامة الناس          
لندرك مل نـادى    . وبني القرآن الكرمي  ،  قبل أن تتجلى الفوارق بني هذه األساطري والقصص       ،  أول األمر 

مث ملا وجده أسرياً أمر بقتله هو والنفر        . ل النضر بن احلارث   قبل املعركة يف بدر بقت     ع منادي رسول اهللا  
 . ومل يقبل فيه فدية كاآلخرين؛ القليل الذين أمر بقتلهم من األسرى

وأن هذا النـوع مـن   ؛   على أن الذي انتهى إليه األمر يف مكة أن هذه األساليب مل تعش طويالً             
وباحلق العميـق   ؛  قاهر الذي حيمله من عند اهللا     وأن القرآن بسلطانه ال   ؛  املناورات قد انكشف بعد حني    

؛ فلم يقف له منها شـيء ، قد اكتسح هذه األساليب وهذه املناورات، الذي تصطلح عليه الفطرة سريعاً    
 " ! ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبـون        :  " يقولون - يف ذعر  - وراح املأل من قريش   
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وأيب جهل واألخنس بن شريق أنفسهم خيالس بعضـهم بعضـاً     ،  من أمثال أيب سفيان   ،  ووجد كرباؤهم 
وال ميلك نفسه من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إىل حيث يستمع             ؛  ليبيت ليلته يستمع خفية هلذا القرآن     

خمافة ،  أال يعودوا إليها  ،  حىت تعاهدوا وأكدوا على أنفسهم العهود     ؛  يف خفية عن اآلخرين    ع لرسول اهللا 
 ! ية فيفتنوا ذا القرآن وذا الدينأن يراهم الفت

مل ،   على أن حماولة النضر بن احلارث أن يلهي الناس عن هذا القرآن بشيء آخر خيدعهم به عنه                
لقد حاول أعداء    . . لقد تكررت يف صور شىت وسوف تتكرر       . . تكن هي احملاولة األخرية ولن تكون     

فلما عجزوا حولوه إىل تراتيل يترمن ا القـراء         . ذا القرآن هذا الدين دائماً أن يصرفوا الناس ائياً عن ه        
وحولوه إىل متائم وتعاويذ يضعها الناس يف جيـوم ويف صـدورهم وحتـت              ،  ويطرب هلا املستمعون  

 ! ويظنون أم أدوا حق هذا القرآن وحق هذا الدين، ويفهمون أم مسلمون . . . وسائدهم
لقد صاغ هلم أعداء هذا الدين أبداالً منـه          . . در التوجيه  مل يعد القرآن يف حياة الناس هو مص       

إىل جانب مـا    ،  حىت ليتلقون منها تصورام ومفاهيمهم     . . يتلقون منها التوجيه يف شؤون احلياة كلها      
وإن هذا القرآن   ،  إن هذا الدين حمترم   : مث قالوا هلم  ! وقيمهم وموازينهم ،  يتلقون منها شرائعهم وقوانينهم   

فمـاذا   . . ويرتله املرتلون ،  ويترمن به املترمنون  ؛  يتلى عليكم صباحاً ومساء ويف كل حني      وهو  . مصون
وأمـا أنظمـتكم   ، فأما تصـوراتكم ومفهومـاتكم  ! ؟ تريدون من القرآن بعد هذا الترمن وهذا الترتيل   

يهـا  فإن هناك قرآنا آخر هو املرجع ف      ،  وأما قيمكم وموازينكم  ،  وأما شرائعكم وقوانينكم  ،  وأوضاعكم
 ! فإليه ترجعون، كلها

تناسب تطور الزمـان وتعقـد      ،  ولكن يف صورة متطورة معقدة    ،   إا مناورة النضر بن احلارث    
على مـدار  ، اليت عرفها تاريخ الكيد هلذا الدين، ولكنها هي هي يف شكل من أشكاهلا الكثرية     . . احلياة
 ! القرون

ما يـزال    - الكيد وتعقده وتطوره وترقيه   على طول    - أنه،   ولكن العجيب يف شأن هذا القرآن     
ما يغلب بـه كيـد      ،  والسلطان القاهر على الفطرة   ،  إن هلذا الكتاب من اخلصائص العجيبة     !  . . يغلب

وكيد األجهزة العاملية اليت يقيمها اليهود      ؛  اجلاهلية يف األرض كلها وكيد الشياطني من اليهود والصليبيني        
 ! والصليبيون يف كل أرض ويف كل حني
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 إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه يف األرض كلها ليجعلوه مـادة إذاعيـة يف مجيـع                   
ويذيعـه عمالؤهـم    ،  ويذيعه الصليبيون ،  اليهود - على السواء  - حبيث يذيعه ؛  حمطات العامل اإلذاعية  

 ! املتسترون حتت أمساء املسلمني
إىل جمرد أنغـام   - " !  املسلمني " فوس الناس  وحقيقة إم يذيعونه بعد أن جنحوا يف حتويله يف ن         

مـن أن   !  . . املسـلمني  . . حىت يف خاطر الناس    - وبعد أن أبعدوه  ! أو جمرد متائم وتعاويذ   ؛  وتراتيل
ولكن هذا الكتاب مـا     . . وأقاموا مصادر غريه للتوجيه يف مجيع الشؤون      ؛  يكون مصدر التوجيه للحياة   

وما تزال يف أحناء يف األرض عصبة مسلمة تتجمع على          ؛  سيظل يعمل و؛  يزال يعمل من وراء هذا الكيد     
من وراء  . وهي ترتقب وعد اهللا هلا بالنصر والتمكني      ؛  وتتخذه وحده مصدر التوجيه   ،  جدية هذا الكتاب  

  . . وما كان مرة ال بد أن سيكون . . الكيد والسحق والقتل والتشريد
|     |     | 

؛ عاجب من عناد املشركني يف وجه احلق الذي يغالبهم فيغلبهم         مث ميضي السياق يصف العجب ال     
إن كان هذا هو     - وإذا م يتمنون على اهللا    ؛  فإذا الكربياء تصدهم عن االستسالم له واإلذعان لسلطانه       

بدالً من أن يسـألوا اهللا     . أو أن يأتيهم بعذاب أليم    ،  أن ميطر عليهم حجارة من السماء      - احلق من عنده  
 : اتباع هذا احلق والوقوف يف صفهأن يرزقهم 
أو ائتنا  ،  فأمطر علينا حجارة من السماء    ،  اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك       : وإذ قالوا  " 
  . .  " بعذاب أليم

حىت ولو  ،  يصور حالة من العناد اجلامح الذي يؤثر اهلالك على اإلذعان للحق          ؛   وهو دعاء غريب  
، وأن يهديها إليـه   ،   تشك تدعو اهللا أن يكشف هلا عن وجه احلق         إن الفطرة السليمة حني   ! . كان حقاً 

حـىت لتـؤثر    ،  تأخذها العزة باإلمث  ،  ولكنها حني تفسد بالكربياء اجلاحمة    . دون أن جتد يف هذا غضاضة     
ومبثل هذا العناد كـان   . . على أن ختضع للحق عندما يكشف هلا واضحاً ال ريب فيه   ،  اهلالك والعذاب 

ولكن هذه الدعوة هي اليت انتصرت يف النهاية يف وجه           ع واجهون دعوة رسول اهللا   املشركون يف مكة ي   
 ! هذا العناد اجلامح الشموس

بأم مع استحقاقهم إلمطار احلجارة عليهم      ،  وعلى هذا االدعاء  ،   ويعقب السياق على هذا العناد    
مع هذا فإن    . . إنه للحق و - إن كان هذا هو احلق من عنده       - من السماء وللعذاب األليم الذي طلبوه     

وال يزال  ،  بينهم ع ألن رسول اهللا  . اهللا قد أمسك عنهم عذاب االستئصال الذي أخذ به املكذبني قبلهم          
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كما أنه ال يعذم هذا العـذاب       . واهللا ال يعذم عذاب االستئصال والرسول فيهم      . يدعوهم إىل اهلدى  
فهـم  .  العذاب عنهم رد أم أهل هذا البيـت        وليس تأخري ؛  على معاصيهم إذا كانوا يستغفرون منها     

 : ليسوا بأولياء هذا البيت إمنا أولياؤه املتقون
وما هلم أال يعذم    . وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون     ،  وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم      " 

كن أكثـرهم ال    ول،  إن أولياؤه إال املتقون   ،  وما كانوا أولياءه  ،  اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام     
  . .  " فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون. وما كان صالم عند البيت إال مكاء وتصدية. يعلمون

وقـد   - وال يأخذهم بصدهم عن املسجد احلرام     ؛   إا رمحة اهللا متهلهم فال يأخذهم اهللا بعنادهم       
 ! ه عنهوهم ال مينعون أحداً وال يهيجون، كانوا مينعون املسلمني أن حيجوا إليه

ولو بعـد    -  إا رمحة اهللا متهلهم عسى أن يستجيب للهدى منهم من ختالط بشاشة اإلميان قلبه             
فهم إكراماً لوجـود  ؛ فهنالك توقع الستجابة البعض منهم ،  يدعوهم،  بينهم ع وما دام الرسول   - حني

 إذا هـم اسـتجابوا      والطريق أمامهم التقاء عذاب االستئصال دائماً مفتـوح       . رسول اهللا بينهم ميهلون   
 : واستغفروا عما فرط منهم وأنابوا

  . .  " وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون، وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم " 
 :  فأما لو عاملهم اهللا مبا هم فيه فهم مستحقون هلذا العذاب

إن أولياؤه إال   . وما كانوا أولياءه  . وما هلم أال يعذم اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام          " 
  . .  " ولكن أكثرهم ال يعلمون. املتقون

فهذه ليست   . .  إنه ال مينع العذاب عنهم ما يدعونه من أم ورثة إبراهيم وسدنة بيت اهللا احلرام              
إم أعداء هذا البيـت     . إم ليسوا أولياء هذا البيت وال أصحابه      . سوى دعوى ال أساس هلا من الواقع      

 إنه بيت اهللا يرثه أولياء اهللا املتقون هللا       .  اهللا احلرام ليس تركة يرثها اخللف عن السلف        إن بيت ! وغاصبوه
إمنا هـي   ؛  فوراثة إبراهيم ليست وراثة دم ونسب      - عليه السالم  - ومثله دعواهم أم ورثة إبراهيم    . . 

يصدون عنـه أوليـاءه     فإذا هم   ؛  واملتقون هم ورثة إبراهيم وبيت اهللا الذي بناه هللا        . وراثة دين وعقيدة  
 ! احلقيقيني املؤمنني بدين إبراهيم

إمنا كانت صفرياً   ! فما هذه بصالة  .  إم ليسوا أولياء هلذا البيت وإن كانوا يصلون عنده صالم         
 . وال خشوع هليبة اهللا، وال استشعار حلرمة البيت، وهرجاً ومرجاً ال وقار فيه، باألفواه وتصفيقاً باأليدي
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 . ويصفقون ويصفرون، إم كانوا يضعون خدودهم على األرض: أنه قال ا  عن ابن عمر
 وإن هذا ليخطر بالبال صور العازفني املصفقني الصاخبني املمرغني خدودهم علـى األعتـاب              

إا اجلاهلية تربز يف صـورة مـن         " ! بالد املسلمني  " واملقامات اليوم يف كثري من البالد اليت يسموا       
وحاكميتهم ،  صورة ألوهية العبيد يف األرض    : بعدما برزت يف صورا الواضحة الكبرية      .صورها الكثرية 
 ! وفرع منها، وإذا وقعت هذه فكل صور اجلاهلية األخرى إمنا هي تبع هلا . . يف حياة الناس

  . .  " فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون " 
 - فأما العذاب الـذي طلبـوه    . سلمة وهو ذلك العذاب الذي نزل م يف بدر بأيدي العصبة امل          

، ومقامـه فـيهم    ع وإكراماً لنبيه ،  رمحة من اهللا م   ،  فهو مؤجل عنهم   - عذاب االستئصال املعروف  
 . عسى أن ينتهي م األمر إىل التوبة واالستغفار مما هم فيه

|     |     | 
على حنو ما   ،  علوا يوم بدر  هكذا ف  . . والكفار ينفقون أمواهلم ليتعاونوا على الصد عن سبيل اهللا        

. وهكذا ظلوا بعد بدر يستعدون للوقعة التالية       . . ذكرنا يف سياق احلديث عن املوقعة من كتب السرية        
ويعدهم اهلزمية يف الدنيا وعذاب جهـنم يف        ،  واهللا ينذرهم باخليبة فيما يبغون وباحلسرة على ما ينفقون        

 : اآلخرة
؛ فسينفقوا مث تكون عليهم حسرة    . يصدوا عن سبيل اهللا   إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ل      " 
ليميز اهللا اخلبيث من الطيب وجيعل اخلبيث بعضه على         . والذين كفروا إىل جهنم حيشرون    ؛  مث يغلبون 

  . .  " أولئك هم اخلاسرون، فيجعله يف جهنم، فريكمه مجيعاً، بعض
أي  - ورجع فلهم ،  ريش يوم بدر  ملا أصيبت ق  :  روى حممد بن إسحاق عن الزهري وغريه قالوا       

، وعكرمة بن أيب جهـل    ،  مشى عبداهللا بن ربيعة   ،  ورجع أبو سفيان ِبعريه   ؛  إىل مكة  - جيشهم املهزوم 
فكلموا أبا سفيان بـن     ،  يف رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوام ببدر        ،  وصفوان بن أمية  

إن حممداً قد وتركم وقتل     ،  يا معشر قريش  : فقالوا،  ومن كانت له يف تلك العري من قريش جتارة        ،  حرب
 - ففيهم: فقال. ففعلوا. لعلنا أن ندرك منه ثأراً مبن أصيب منا       ،  فأعينونا ذا املال على حربه    ! خياركم

 .  . . .  " إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم:  " أنزل اهللا عز وجل - كما ذكر ابن عباس
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 .  منوذجاً من األسلوب التقليدي ألعداء هذا الدين        وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إال       
ويف إقامـة   ،  يف الصد عن سـبيل اهللا     ،  ويستنفدون كيدهم ،  ويبذلون جهودهم ،  إم ينفقون أمواهلم  . 

  . . ويف حرب العصبة املسلمة يف كل أرض ويف كل حني. العقبات يف وجه هذا الدين
ولن يتركوا أولياء هذا الـدين يف       . ه يف راحة  وأعداء هذا الدين لن يدعو    .  إن املعركة لن تكف   

وسبيل أوليائه أن يتحركـوا لتحطـيم قـدرة         ،  وسبيل هذا الدين هو أن يتحرك ليهاجم اجلاهلية       . أمن
 . مث إلعالء راية اهللا حىت ال جيرؤ عليها الطاغوت؛ اجلاهلية على العدوان

 عن سبيل اهللا بأا ستعود علـيهم        ينذر الكفار الذين ينفقون أمواهلم ليصدوا      - سبحانه -  واهللا
وسيحشـرون يف  . وليغلبوا هم وينتصر احلق يف هذه الدنيا      ،  إم سينفقوا لتضيع يف النهاية     . . باحلسرة

  . . ذلك . . فتتم احلسرة الكربى، اآلخرة إىل جهنم
 يف  فيجعلـه ؛  فريكمه مجيعاً ،  وجيعل اخلبيث بعضه على بعض    ،  ليميز اهللا اخلبيث من الطيب     " 

  . .  " جهنم أولئك هم اخلاسرون
 ؟  فكيف

؛ فيقابله احلـق بالكفـاح واجلهـاد   ؛  إن هذا املال الذي ينفق يؤلب الباطل وميلي له يف العدوان   
ويتميز ،  تنكشف الطباع ،  ويف هذا االحتكاك املرير    . . وباحلركة للقضاء على قدرة الباطل على احلركة      

حىت بني الصفوف اليت تقف ابتداء حتت رايـة          - ق من أهل الباطل   كما يتميز أهل احل   ،  احلق من الباطل  
ألـم  ،  ويظهر الصامدون الصابرون املثابرون الذين يستحقون نصر اهللا        -!  احلق قبل التجربة واالبتالء   

عند ذلك جيمـع اهللا      . . وعدم التفريط فيها حتت ضغط الفتنة واحملنة      ،  والقيام عليها ،  أهل حلمل أماناته  
  . . وتلك غاية اخلسران . . فيلقي به يف جهنم، على اخلبيثاخلبيث 

يقـذف  ،  وكأمنا هو كومة من األقذار    ،   والتعبري القرآين جيسم اخلبيث حىت لكأنه ِجرم ذو حجم        
 ! دون اهتمام وال اعتبار، ا يف النار
  . .  " فريكمه مجيعاً فيجعله يف جهنم " 

وتلك طريقة القـرآن الكـرمي يف التعـبري       . . يف احلس  وهذا التجسيم مينح املدلول وقعا أعمق       
  . . والتأثري

|     |     | 
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، واية اخلبث املتـراكم   ،  عن مصري الكفر املتعاون   ،  وعندما يصل السياق إىل هذا التقرير احلاسم      
ويتجه باخلطاب كـذلك إىل اجلبهـة       ،  لينذر الكافرين إنذاره األخري    ع يتجه باخلطاب إىل رسول اهللا    

ويطمـئن العصـبة    ،  وحىت يكون الدين كلـه هللا     ،  سلمة يأمرها بالقتال حىت ال تكون يف األرض فتنة        امل
واهللا وليها الناصر   ،  فال غالب هلا من الناس حبرب وال بكيد       ،  املسلمة ااهدة إىل أن اهللا موالها ونصريها      

 : املعني
.  فقد مضت سنة األولـني     وإن يعودوا ،  إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف      : قل للذين كفروا   " 

وإن تولـوا   . فإن انتهوا فإن اهللا مبا يعملون بصري      ،  وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا        
  . .  " نعم املوىل ونعم النصري، فاعلموا أن اهللا موالكم
وحسـرم  ،  يف ضوء ما سبق من قرار اخلالق اجلبار عن خيبتهم يف مجعهم            -  قل للذين كفروا  

وصريورم بعد اخلزي واحلسرة يف الدنيا إىل أن يراكم اخلبيث منهم على اخلبيث فيجعل              ،   ما أنفقوا  على
  . . اخلبيث كله يف جهنم

  " وإن يعودوا فقد مضت سنة األولـني      ،  إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف      : قل للذين كفروا   " 
 . . 

ومن ،  من التجمع حلرب اإلسالم وأهله    و،   فالفرصة أمامهم ساحنة لينتهوا عما هم فيه من الكفر        
، والطريق أمامهم مفتوح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعـوا إىل اهللا           . . إنفاق األموال للصد عن سبيل اهللا     

ويدخله اإلنسان بريئاً من كل ما كان قبله        ،  فاإلسالم جيب ما قبله   . وهلم عندئذ أن يغفر هلم ما قد سلف       
إىل ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سنة اهللا           - بعد هذا البيان   - وافأما إن هم عاد    . . كما ولدته أمه  

وأن يرزق أوليـاءه    ؛  ولقد مضت سنة اهللا أن يعذب املكذبني بعد التبليغ والتبيني         . يف األولني ال تتخلف   
وللذين كفروا أن خيتاروا وهم على مفرق        . . وهذه السنة ماضية ال تتخلف     . . النصر والعز والتمكني  

 ! طريقال
 :  بذلك ينتهي احلديث مع الذين كفروا ويتجه السياق إىل الذين آمنوا

. فإن انتهوا فإن اهللا مبا يعملون بصـري       . وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا         " 
  . .  " نعم املوىل ونعم النصري، وإن تولوا فاعلموا أن اهللا موالكم

ومع أن النصوص املتعلقة     . . ال يف ذلك الزمان   ،   كل زمان   وهذه حدود اجلهاد يف سبيل اهللا يف      
فقد نزلت النصـوص    ،  ليست هي النصوص النهائية   ،  وبقوانني احلرب والسالم  ،  باجلهاد يف هذه السورة   
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كما قلنا يف تقدمي     - ومع أن اإلسالم  ؛  األخرية يف هذا الباب يف سورة براءة اليت نزلت يف السنة التاسعة           
كل مرحلة هلا   ،  وأنه حركة ذات مراحل   ،  جيابية تواجه الواقع البشري بوسائل مكافئة     حركة إ  - السورة

  . . وسائل مكافئة ملقتضياا وحاجاا الواقعية
 :  ومع هذا فإن قوله تعاىل

  . .  " وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا " 
  . . قع اجلاهلي الدائم يقرر حكماً دائماً للحركة اإلسالمية يف مواجهة الوا

 " اإلنسـان  " ليكون إعالناً عاماً لتحرير    - كما سبق يف التعريف بالسورة     -  ولقد جاء اإلسالم  
وذلك بـإعالن    - ومن العبودية هلواه أيضاً وهي من العبودية للعباد        - من العبودية للعباد   " األرض " يف

الثورة الشاملة على حاكمية    : وأن معىن هذا اإلعالن     . .وربوبيته للعاملني  - سبحانه - ألوهية اهللا وحده  
، والتمرد الكامل على كل وضع يف أرجاء األرض       ،  البشر يف كل صورها وأشكاهلا وأنظمتها وأوضاعها      

 . )1(اخل  . . . احلكم فيه للبشر يف صورة من الصور
 :  وال بد لتحقيق هذا اهلدف الضخم من أمرين أساسيني

، ويعلنون حتررهم من حاكميـة اإلنسـان      ،  الفتنة عمن يعتنقون هذا الدين    دفع األذى و  :  أوهلما
وهذا ال يتم    . . وخيرجون من العبودية للعبيد يف مجيع الصور واألشكال       ،  ويرجعون بعبوديتهم هللا وحده   

، وتنفذه يف عامل الواقـع    ،  إال بوجود عصبة مؤمنة ذات جتمع حركي حتت قيادة تؤمن ذا اإلعالن العام            
أو يصد بالقوة وبوسائل الضـغط      ،  د كل طاغوت يعتدي باألذى والفتنة على معتنقي هذا الدين         وجتاه

  . . والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه
يف صـورة مـن      - حتطيم كل قوة يف األرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر          :  وثانيهما

حبيث ال تكـون    ،  ا يف األرض كلها   وإلعالن ألوهية اهللا وحده   ،  وذلك لضمان اهلدف األول    - الصور
  . . وليس هو جمرد االعتقاد - فالدين هنا مبعىن الدينونة لسلطان اهللا - هناك دينونة إال هللا وحده

على حني أن اهللا سـبحانه      ،   وال بد هنا من بيان الشبهة اليت قد حتيك يف الصدور من هذا القول             
  . .  " لغيال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من ا:  " يقول

                                                 
 .  من هذا اجلزء1452 - 1433 ص)1(
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:  " وخباصة فيما اقتطفناه من كتـاب      -  ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة اجلهاد يف اإلسالم         
إال أننا نزيـد األمـر       . . ما يكفي للبيان الواضح   ،  لألستاذ أيب األعلى املودودي    " اجلهاد يف سبيل اهللا   

 ! ا الدينوذلك لكثرة ما لبس امللبسون ومكر املاكرون من أعداء هذ، إيضاحاً
املتمثلـة يف   ،  هو إزالة احلواجز املادية    . .  " ويكون الدين كله هللا   :  "  إن الذي يعنيه هذا النص    

سلطان يف األرض لغـري      - حينئذ - فال يكون هناك  ،  ويف األوضاع القاهرة لألفراد   ،  سلطان الطواغيت 
أزيلت هذه احلواجز املادية ترك النـاس      فإذا   . . وال يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إال سلطان اهللا        ،  اهللا

على أال تتمثل العقيدة املخالفة لإلسالم يف جتمع له قـوة           . أفراداً خيتارون عقيدم أحراراً من كل ضغط      
ويفنت ا الذين يتحررون    ،  وحيول ا دون اهتداء من يرغبون يف اهلدى       ،  مادية يضغط ا على اآلخرين    

على أن يعتنقوا هذه العقيدة     ،  إن الناس أحرار يف اختيار عقيدم      . . فعال من كل سلطان إال سلطان اهللا      
 . فالعباد ال يدينون إال لسلطان رب العباد. فال يكونون سلطة قاهرة يدين هلا العباد، أفراداً

إال حـني   ،   " األرض " يف " اإلنسان " ولن يتحرر ،   ولن تنال البشرية الكرامة اليت وهبها هلا اهللا       
 . فال تكون هنالك دينونة لسلطان سواه، ين كله هللايكون الد

 :  وهلذه الغاية الكربى تقاتل العصبة املؤمنة
  . .  " حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا " 

ومل يفتشـوا   ،  قبل منه املسلمون إعالنه هذا واستسالمه     ،   فمن قبل هذا املبدأ وأعلن استسالمه له      
 : وا هذا هللاوترك، عن نيته وما خيفي صدره

  . .  " فإن انتهوا فإن اهللا مبا يعملون بصري " 
 :  ومن توىل وأصر على مقاومة سلطان اهللا قاتله املسلمون معتمدين على نصرة اهللا

  . .  " نعم املوىل ونعم النصري. وإن تولوا فاعلموا أن اهللا موالكم " 
|     |     | 

اقعيته وإجيابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته يف عـامل         وهذه هي جديته وو   ؛  هذه تكاليف هذا الدين   
  . . ولتقرير ألوهية اهللا وحده يف دنيا الناس؛ الواقع
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وليس ! للترف الذهين والتكاثر بالعلم واملعرفة    ؛   إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس يف كتاب        
جمرد شعائر تعبدية يؤديهـا     كما أنه ليس    ! كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبني رم وكفى         

 ! الناس لرم فيما بينهم وبينه
يواجه واقـع النـاس     ،  وهو منهج حركي واقعي    . .  إن هذا الدين إعالن عام لتحرير اإلنسان      

ويواجـه حـواجز األوضـاع       . . يواجه حواجز اإلدراك والرؤية بالتبليغ والبيان      . . بوسائل مكافئة 
  . . لطان الطواغيت وتقرير سلطان اهللاوالسلطة باجلهاد املادي لتحطيم س

والصراع بينه وبني اجلاهلية ليس جمرد صراع نظري        .  واحلركة ذا الدين حركة يف واقع بشري      
كي يقابلها هـذا الـدين بوسـائل     - وال بد، إن اجلاهلية تتمثل يف جمتمع ووضع سلطة   ! يقابل بنظرية 

فـال  ،   بعد ذلك أن جياهد ليكون الدين كلـه هللا         وال بد . أن يتمثل يف جمتمع ووضع وسلطة      - مكافئة
 . تكون هناك دينونة لسواه

 . . ال ما يقوله املهزومون واملخـدوعون      . .  هذا هو املنهج الواقعي احلركي اإلجيايب هلذا الدين       
ولكن تغيم يف عقوهلم ويف     ،   " املسلمني " ولو كانوا من املخلصني الطيبني الذين يريدون أن يكونوا من         

 ! وم صورة هذا الدينقل
  . . واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا . . 

|     |     | 
 تابع تفسري سورة األنفال/ بداية تفسري اجلزء العاشر من القرآن الكرمي 
م كبري  ومن قس  - اليت وردت أوائلها يف اجلزء التاسع      - يتألف هذا اجلزء من بقية سورة األنفال      

أما سورة التوبة فسنعرف ا يف موضعها من هـذا  ، وسنمضي أوالً مع بقية األنفال     . . من سورة التوبة  
 . اجلزء إن شاء اهللا

|     |     | 
وهذه البقيـة منـها     . )1(لقد أملمنا باخلطوط الرئيسية للسورة يف مطلعها عند اية اجلزء التاسع            

هـي أن  ، إال أن الظاهرة اليت تلمح بوضوح يف سياق السورة . . هامتضي على هذه اخلطوط الرئيسية في     
ومع انتفاء  ،  يكاد يكون مماثال يف سياقه وترتيب موضوعاته للشطر األول منها         ،  هذا الشطر األخري منها   

                                                 
 . 1469 - 1462 من ص)1(
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إال أن ترتيب هذه املوضوعات يف السياق يكاد جيعل هـذا الشـطر             ،  التكرار بسبب جتدد املوضوعات   
 ! بينهما هذا التناسق العجيب، ول دورةوالشطر األ، دورة

مث  . . فردها إىل اللّـه والرسـول     ؛   لقد بدأ الشطر األول باحلديث عن األنفال وتنازعهم عليها        
مث كشف هلم عن تـدبري اهللا وتقـديره يف          . . وبني هلم حقيقة اإلميان لريتفعوا إليها     ،  دعاهم إىل التقوى  

فإذا التدبري كله للّه واملـدد      ،  راً جانباً من مواقف املعركة مشاهدها     مستحض،  املوقعة اليت يتنازعون أنفاهلا   
مث أهاب م مـن      . . واملعركة كلها مسوقة لتحقيق إرادة اهللا وإن هم فيها إال ستار وأداة           ،  كله من اهللا  

، وطمأم إىل نصرة اللّه ومعيتـه     ؛  وراء هذا الذي كشفه هلم من حقيقة املعركة إىل الثبات عند الزحف           
مث حذرهم خيانة اللّه وخيانة الرسول وفتنـة األمـوال           . . وإىل ختذيل اللّه ألعدائهم وأخذهم بذنوم     

لـو   - وأن يقبل منـهم االسـتجابة     ؛  أن حيذر الذين كفروا عاقبة ما هم فيه       عوأمر الرسول ؛  واألوالد
 تكون فتنـة ويكـون      وأمر املسلمني أن يقاتلوهم إن تولوا حىت ال       ؛  ويكل خبيئهم إىل اللّه    - استجابوا

  . . الدين كله للّه
بعد أن ردهـا إىل اللّـه        - يبدأ ببيان حكم اللّه يف الغنائم      . .  وكذلك يسري هذا الشطر الثاين    

مث  . . مث يدعوهم إىل اإلميان باللّه وما أنزله على عبده يوم الفرقان يـوم التقـى اجلمعـان                 - ورسوله
ويستحضر جانبا آخر من مواقف     ؛  املوقعة اليت جاءت ذه الغنائم    يكشف هلم عن تدبري اللّه وتقديره يف        

كما يتجلى فيه أم مل يكونـوا سـوى أداة          ،  يتجلى فيه هذا التقدير وذلك التدبري     ،  املعركة ومشاهدها 
مث يهيب م من وراء هذا الذي كشفه هلم من حقيقة املعركة إىل الثبـات عنـد                  . . لقدر اللّه وستار  

ويدعوهم إىل  ؛  وحيذرهم التنازع خمافة الفشل واالنكسار    ؛  وطاعته وطاعة رسوله  ،  كر اللّه وإىل ذ ،  اللقاء
وحيذرهم عاقبة الكفار الذين خرجوا من ديارهم بطـرا ورئـاء           ؛  وجتنب البطر والرياء يف اجلهاد    ؛  الصرب

القـوي  ،  ويدعوهم إىل التوكل على اهللا وحده     ؛  منخدعني مبكر الشيطان  ،  الناس ويصدون عن سبيل اهللا    
 . . مث يريهم سنة اهللا يف أخذ الكافرين املكذبني بذنوم         . . القادر على النصر احلكيم يف تقديره وتدبريه      

فكـذلك  ،  وكما ذكر املالئكة يف الشطر األول وهم يثبتون املؤمنني ويضربون أعناق الكفار وأيـديهم             
وكما قال   . . ون وجوههم وأدبارهم  يذكر يف هذا الشطر الثاين أن املالئكة يتوفون الذين كفروا يضرب          

فكذلك يكرر هنا هذا الوصف مبناسبة احلـديث        ،  إم شر الدواب  : يف الشطر األول عن الذين كفروا     
من أحكام التعامل معهم يف احلرب       ع ومتهيدا ملا يأمر به اهللا رسوله     ،  عن نقضهم لعهدهم كلما عاهدوا    

بعضـها  ،   اإلسالمي واملعسكرات املعادية واملساملة    وهي أحكام مفصلة للعالقات بني املعسكر     ؛  والسلم
  . . وبعضها أحكام استكملت فيما بعد يف سورة التوبة، أحكام ائية
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من حيث طبيعة املوضوعات ومن      -  وإىل هنا تكاد تكون هذه الدورة الثانية يف السورة مطابقة         
التفصيل يف أحكام املعـامالت بـني       مع شيء من    ،  ملا جاء يف الدورة األوىل     - حيث ترتيبها يف السياق   

 . املعسكر اإلسالمي وسائر املعسكرات
 : ومكملة هلا،  مث تزيد يف ختام السورة موضوعات وأحكام أخرى متصلة ا

وقد كانـت   ،  مبنته عليهم يف تأليف قلوم    ،  والذين آمنوا معه   ع رسوله - سبحانه -  يذكر اهللا 
 . ورمحته ومنتهمستعصية على التأليف لوال إرادة اهللا 

؛ ومن مث يأمر رسوله بتحريضهم على القتـال        . .  ويطمئنهم اهللا كذلك إىل كفايته هلم ومحايته      
ألـم ال  ، أكفاء لعشرة أضعافهم من الذين كفروا الذين ال يفقهون    - إذا صربوا  - ويريهم أم بإميام  

 . واهللا مع الصابرين. مىت صربوا - وأم يف أضعف حاالم أكفاء لضعفهم من الذين كفروا! يؤمنون
ومل ،  وهـم مل يثخنـوا يف األرض بعـد        ؛   مث يعاتبهم اهللا سبحانه على قبوهلم الفدية يف األسرى        

فيقرر ذا منهج احلركـة اإلسـالمية يف        . ومل يستقر سلطام وتثبت دولتهم    ؛  خيضدوا شوكة عدوهم  
ذا املنهج وواقعيته يف مواجهة الواقع يف املراحل        ويدل على مرونة ه   ،  املراحل املختلفة واألحوال املتعددة   

، وكيف حيببوم يف اإلميان   ،  وكذلك يبني اهللا هلم كيف يعاملون من يف أيديهم من األسرى           . . املختلفة
فاهللا ؛  مث خيذل اهللا هؤالء األسرى عن حماولة اخليانة مرة أخرى وييئسهم من جدواها            ؛  ويزينونه يف قلوم  
 . ع سيمكن منهم مرة أخرى لو خانوا رسوله، ول مرة حني خانوه بالكفرالذي أمكن منهم أ

وعالقاا باموعات الـيت    ،   وأخرياً جتيء األحكام املنظمة لعالقات اجلماعة املسلمة فيما بينها        
ومـن  ،  مث عالقاا بالذين كفروا يف حاالت معينـة       ،  ولكنها ال تلحق بدار اإلسالم    ،  تدخل يف اإلسالم  

وطبيعة املنهج اإلسالمي   ؛  حيث تتجلى يف هذه األحكام طبيعة التجمع اإلسالمي       . أ العام أيضاً  حيث املبد 
الذي تنبثق منه   ،  هو قاعدة الوجود اإلسالمي    " التجمع احلركي  " وحيث يبدو بوضوح كامل أن    ؛  كله

لدين عن احلركة   وأنه ال ميكن فصل العقيدة والشريعة يف هذا ا        ؛  أحكامه يف املعامالت الداخلية واخلارجية    
 . والوجود الفعلي للمجتمع املسلم

 : لنواجه بعده النصوص القرآنية بالتفصيل،  وهذا حسبنا يف هذا التمهيد القصري
|     |     | 

مساِكِني واعلَمواْ أَنما غَِنمتم من شيٍء فَأَنَّ ِللِّه خمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتامى والْ            + 
وابِن السِبيِل ِإن كُنتم آمنتم ِباللِّه وما أَنزلْنا علَى عبِدنا يوم الْفُرقَاِن يوم الْتقَى الْجمعاِن واللّه علَـى                  
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    ٍء قَِديري41كُلِّ ش        الرى ووِة الْقُصودم ِبالْعها وينِة الدودم ِبالْعِإذْ أَنت      مدتاعوت لَوو فَلَ ِمنكُمأَس كْب
                 يح نى ميحيٍة ونين بع لَكه نم ِلكهوالً لِّيفْعراً كَانَ مأَم اللّه قِْضيلَـِكن لِّياِد وِفي الِْميع ملَفْتتالَخ

       ِليمع ِميعلَس ِإنَّ اللّهٍة ونين با   42ع مِريكَهِإذْ ي            ما لَّفَِشـلْتكَـِثري ـماكَهأَر لَوقَِليالً و اِمكنِفي م للّه
 وِإذْ يِريكُموهم ِإِذ الْتقَيتم ِفـي       43ولَتنازعتم ِفي اَألمِر ولَـِكن اللّه سلَّم ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر           

ِفي أَع قَلِّلُكُميقَِليالً و ِنكُميأَع وراألم عجرِإلَى اللِّه توالً وفْعا كَانَ مرأَم اللّه قِْضيِلي ِنِهم44ي  
 وأَِطيعواْ اللّه   45يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَِثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ              

  نالَ تو ولَهسرو          اِبِرينالص عم واْ ِإنَّ اللّهِبراصو كُمِرحي بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتع46از    واْ كَالَِّذينكُونالَ تو 
  وِإذْ زين  47خرجواْ ِمن ِدياِرِهم بطَرا وِرئَاء الناِس ويصدونَ عن سِبيِل اللِّه واللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ               

                 كَصاِن ناءِت الِْفئَترا تفَلَم لَّكُم اري جِإناِس والن ِمن موالْي لَكُم قَالَ الَ غَاِلبو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه
 ِإذْ  48ه شِديد الِْعقَـاِب     علَى عِقبيِه وقَالَ ِإني بِريٌء منكُم ِإني أَرى ما الَ ترونَ ِإني أَخاف اللّه واللّ              

                 ِزيـزع لَى اللِّه فَِإنَّ اللّهكَّلْ عوتن يمو مهالء ِدينـؤه غَر ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذيناِفقُونَ ونقُولُ الْمي
 ِكيم49ح  

        ونَ وِربضآلِئكَةُ يواْ الْمكَفَر فَّى الَِّذينوتى ِإذْ يرت لَوِريِق     والْح ذَابذُوقُواْ عو مهاربأَدو مهوهج
 كَدأِْب آِل ِفرعونَ والَِّذين ِمن قَـبِلِهم        51 ذَِلك ِبما قَدمت أَيِديكُم وأَنَّ اللّه لَيس ِبظَالٍَّم لِّلْعِبيِد           50

 ذَِلك ِبأَنَّ اللّه لَم يك مغيرا       52نَّ اللّه قَِوي شِديد الِْعقَاِب      كَفَرواْ ِبآياِت اللِّه فَأَخذَهم اللّه ِبذُنوِبِهم إِ      
             ِليمع ِميعس أَنَّ اللّهو ا ِبأَنفُِسِهمواْ مريغى يتٍم حلَى قَوا عهمعةً أَنمع53ن      الَّـِذيننَ ووعأِْب آِل ِفركَد 

  _54ياِت ربِهم فَأَهلَكْناهم ِبذُنوِبِهم وأَغْرقْنا آلَ ِفرعونَ وكُلٌّ كَانواْ ظَاِلِمني ِمن قَبِلِهم كَذَّبواْ بآ
|     |     | 

فهـو   . . السياق متصل بني مطالع هذا الدرس وخوامت الدرس املاضي يف آخر اجلـزء التاسـع              
إن : قل للذين كفـروا    . . . :  " له تعاىل استطراد يف أحكام القتال الذي بدأ احلديث عنه هناك يف قو          

وقاتلوهم حىت ال تكـون فتنـة       . وإن يعودوا فقد مضت سنة األولني     ،  ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف     
نعم ،  وإن تولوا فاعلموا أن اهللا موالكم     ،  فإن انتهوا فإن اهللا مبا يعملون بصري      ،  ويكون الدين كله هللا   
  . .  " املوىل ونعم النصري

احلديث يف هذا الدرس عن أحكام الغنائم اليت تنشأ من النصر يف ذلك القتال الذي بـني                  مث تابع   
  . .  " حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا:  " غايته وهدفه
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ويف سبيل أهداف   ،  وتبني منها أنه جهاد هللا    ؛   ومع أن غاية اجلهاد قد حتددت ذا النص الواضح        
ومع أن ملكية األنفال اليت تتخلف عن هذا اجلهاد قد بت يف             . . حياةختص دعوة اهللا ودينه ومنهجه لل     

مع هذا   . . وجرد منها ااهدون لتخلص بينتهم وحركتهم هللا      ،  فردت إىل اهللا والرسول   ،  أمرها من قبل  
. نفهناك غنائم وهناك حماربو   . وذلك فإن املنهج القرآين الرباين يواجه الواقع الفعلي باألحكام املنظمة له          

وهم جيهزون أنفسهم   ،  هم يتطوعون للجهاد  : وهؤالء احملاربون جياهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم       
مث هم يغنمـون     . . وهم جيهزون غريهم من ااهدين الذين ال جيدون ما ينفقون         ؛  على نفقتهم اخلاصة  

خلص اهللا نفوسهم وقلوم من     ولقد   . . يغنموا بصربهم وثبام وبالئهم يف اجلهاد     . من املعركة غنائم  
وهكذا مل يعد مـن      . . أن يكون فيها شيء حييك من شأن هذه الغنائم فرد ملكيتها ابتداء هللا ورسوله             

فـيليب هـذا     - وهم يشعرون أم إمنا يعطيهم اهللا ورسوله       - بأس يف إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم      
والتنـازع  ،  أن ينشأ عنه حمظور من التكالب عليه      دون  ،  ومشاعرهم البشرية ،  اإلعطاء حاجتهم الواقعية  

  . . بعد ذلك احلسم الذي جاء يف أول السورة، فيه
الذي يليب حاجات   ،  ويعاملهم ذا املنهج املتوازن املتكامل    ؛   إنه منهج اهللا الذي يعلم طبيعة البشر      

 ! من أجل تلك املغامن، تمعويف الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد ا؛ الواقع كما يليب مشاعر البشر
|     |     | 

، واملساكني،  واليتامى،  ولذي القرىب ،  وللرسول،  واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه        " 
واهللا  . . إن كنتم آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعـان              . . وابن السبيل 

  . .  " على كل شيء قدير
 ومدلول " الغنائم " حول مدلول : أوالً . . روايات املأثورة واآلراء الفقهية خالف طويل      وبني ال 

الذي يتبقـى بعـد    - حول هذا اخلمس  : وثانياً؟  أم مها شيئان خمتلفان   ،  هل مها شيء واحد    " األنفال" 
أهـو  . حول مخس اخلمس الـذي هللا     : وثالثاً؟  كيف يقسم  - األمخاس األربعة اليت منحها اهللا للمقاتلني     

أهو  ع حول مخس اخلمس الذي لرسول اهللا     : ورابعا: ؟  أم هو مخس مستقل   ،  اخلمس الذي لرسول اهللا   
أهو باق يف قرابـة     ،  حول مخس اخلمس الذي ألويل القرىب     : وخامساً؟  خاص به أم ينتقل لكل إمام بعده      

 يرجع إىل اإلمام    أم،  ع كما كان على عهد رسول اهللا     ،  من بين هاشم وبين عبد املطلب      ع رسول اهللا 
 ع أم يترك التصرف فيه كله لرسول اهللا      ،  أهي أمخاس حمددة يقسم إليها اخلمس     : وسادساً؟  يتصرف فيه 

 . وخالفات أخرى فرعية. . . ؟  وخللفائه من بعده
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ال ندخل يف هذه التفريعات الفقهيـة الـيت حيسـن أن       - على طريقتنا يف هذه الظالل     -  وحنن
وبصفة خاصة فإن موضوع الغنائم جبملته ليس واقعا         . . هذا بصفة عامة   . . ةتطلب يف مباحثها اخلاص   

لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسـلمة       ،  فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة     . إسالميا يواجهنا اليوم أصال   
يئتـه  لقد استدار الزمان كه   ! مث تقع هلا غنائم حتتاج إىل التصرف فيها       ،  وأمة مسلمة جتاهد يف سبيل اهللا     

فأشركوا مـع اهللا    ،  ورجع الناس إىل اجلاهلية اليت كانوا عليها      ؛  يوم جاء هذا الدين إىل البشرية أول مرة       
ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديـد إىل      ! أرباباً أخرى تصرف حيام بشرائعها البشرية     

إىل إفراد اهللا سـبحانه باأللوهيـة    . . هللاإىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول ا    . . الدخول فيه 
وإىل التجمع حتت قيـادة مسـلمة       ! والتلقي يف هذا الشأن عن رسول اهللا وحده       . واحلاكمية والسلطان 

ونزع ؛  والتوجه بالوالء كله هلذا التجمع ولقيادته املسلمة      ،  تعمل إلعادة إنشاء هذا الدين يف حياة البشر       
 . ية وقياداا مجيعاًهذا الوالء من اتمعات اجلاهل

قضـية   - يف البـدء   - وليس هناك ؛   هذه هي القضية احلية الواقعية اليت تواجه اليوم هذا الدين         
بل ليس هناك قضـية تنظيميـة       ! ألنه ليس هناك قضية جهاد    ،  ليس هناك قضية غنائم    . . أخرى سواها 

هو أنه لـيس هنـاك   : لسبب بسيطوذلك  ،  ال يف العالقات الداخلية وال يف العالقات اخلارجية       ،  واحدة
حيتاج إىل األحكام اليت تضبط العالقات فيه والعالقات بينه وبـني  ، جمتمع إسالمي ذو كيان قائم مستقل   

 ! ! ! غريه من اتمعات األخرى
ومن مث ال يشتغل أصالً     ؛  ال يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل     ،   واملنهج اإلسالمي منهج واقعي   

إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن       !  . .  القضايا اليت ال وجود هلا من ناحية الواقع        بأحكام تتعلق ذه  
هذا منهج الفارغني الذين ينفقـون أوقـات الفـراغ يف           . هذا ليس منهج هذا الدين    ! يشتغل باألحكام 

ـ      ! حيث ال مقابل هلا من الواقع أصال      ،  البحوث النظرية ويف األحكام الفقهية     ذه بدال من أن ينفقـوا ه
دعوة إىل ال إلـه إال      : اجلهود يف إعادة إنشاء اتمع املسلم وفق املنهج احلركي الواقعي هلذا الدين نفسه            

 كما دخل فيه الناس أول مرة      - ينشأ عنها دخول فئة يف هذا الدين من جديد        ؛  اهللا وأن حممدا رسول اهللا    
وذو والء خاص به وذو كينونـة       كما ينشأ عن هذا الدخول يف الدين جتمع حركي ذو قيادة مسلمة              -

 وحينئذ فقط  - مث حيتاج حينئذ   . . مث يفتح اهللا بينه وبني قومه باحلق       . . مستقلة عن اتمعات اجلاهلية   
 . . كما حيتاج إىل األحكام اليت تنظم عالقاته مـع غـريه          ؛  إىل األحكام اليت تنظم عالقاته فيما بينه       -

يف  - ون فيه الستنباط األحكام اليت تواجـه قضـاياه الواقعيـة    جيتهد اتهد  - وحينئذ فقط  - وحينئذ
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ألنه تكون هلذا االجتـهاد     ،  تكون هلذا االجتهاد قيمته    - وحينئذ فقط  - وحينئذ - الداخل ويف اخلارج  
 ! جديته وواقعيته

ال ندخل هنـا يف تلـك       ،   من أجل هذا اإلدراك جلدية املنهج احلي الواقعي احلركي هلذا الدين          
، وينشأ اتمع اإلسالمي  ؛  حىت حيني وقتها عندما يشاء اهللا     ؛  ت الفقهية اخلاصة باألنفال والغنائم    التفصيال

أن نتتبـع    - يف هذه الظـالل    - وحسبنا! تنشأ عنه غنائم حتتاج إىل أحكام     ،  ويواجه حالة جهاد فعلي   
الـذي ال  ،  العنصر الثابتفهذا هو. واملنهج القرآين التربوي ،  األصل اإلمياين يف السياق التارخيي احلركي     

 : )1(وكل ما عداه تبع له وقائم عليه  . . يتأثر بالزمن يف هذا الكتاب الكرمي
 :  إن احلكم العام الذي تضمنه النص القرآين

، واملساكني،  واليتامى،  ولذي القرىب ،  وللرسول،  واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه        " 
 .  " وابن السبيل

واستبقاء اخلمس يتصرف فيـه     ،  أربعة أمخاس كل شيء من الغنيمة إىل املقاتلني        يتلخص يف رد    
من بعـده يف هـذه      ،  واألئمة املسلمون القائمون على شريعة اهللا ااهدون يف سبيل اهللا          ع رسول اهللا 
 مبا يواجه احلاجـة    "  . . وابن السبيل ،  واملساكني،  واليتامى،  ولذي القرىب ،  هللا وللرسول :  " املصارف

  . . ويف هذا كفاية . . . الواقعة عند وجود ذلك املغنم
 :  أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر اآلية األخري

واهللا على كـل    ،  وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان        ،  إن كنتم آمنتم باهللا    " 
  . .  " شيء قدير

 - وهم أهل بـدر    - يعلق االعتراف ألهل بدر    - سبحانه - واهللا؛   إن لإلميان إمارات تدل عليه    
يعلق االعتراف ألهـل بـدر       . . ومبا أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان        ،  بأم آمنوا باهللا  
فيجعل هذا شرطاً العتبـارهم  ؛ على قبوهلم ملا شرع اهللا هلم يف أمر الغنائم يف صدر اآلية          ،  هؤالء باإلميان 
كما جيعله مقتضى إلعالم اإلميان ال بد أن يتحقق         ؛  ا باهللا ومبا أنزله على عبده من القرآن       عنده قد آمنو  

 . ليتحقق مدلول هذا اإلعالن

                                                 
من " كيف اخلالص   "  كما يراجع فصل     1029 - 1004 يراجع بتوسع مقدمة سورة األنعام باجلزء السابع ص        )1(

 " . دار الشروق .  " للمؤلف" اإلسالم ومشكالت احلضارة " كتاب 
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وال تفصيص وال تأويل مما     ،  واضحاً جازماً ال متيع فيه     - يف القرآن  -  وهكذا جند مدلول اإلميان   
ودخل النـاس يف    ،  ق واملذاهب والتأويالت  عندما وجدت الفر  ،  استحدثته التطويالت الفقهية فيما بعد    

يف االامـات    - بسبب الفرق املذهبية والسياسية    - كما دخل الناس  ،  اجلدل والفروض املنطقية الذهنية   
ال يقومان على األصول الواضحة البسيطة هلـذا        ،  ودفع هذا النبز  ،  وصار النبز بالكفر  ؛  ودفع االامات 

عندئذ وجد من ينبـز خمالفيـه       ! وى ومكايدة املنافسني واملخالفني   إمنا يقومان على الغرض واهل    ؛  الدين
ووجد من يدفع هذا االام بالتشدد يف التحرج والتغليظ على من ينبز غريه ـذه               ؛  بالكفر ألمور فرعية  

أما دين اهللا فواضح جازم ال متيع فيه وال          . . وهذا وذلك غلو سببه تلك املالبسات التارخيية       . . التهمة
وال بد لقيامه    "  . . ليس اإلميان بالتمين ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل          . .  "  وال غلو  تفصيص

، واحلكم بغري ما أنزل اهللا    ،  رفض ما شرع اهللا   : والكفر . . من قبول ما شرع اهللا وحتقيقه يف واقع احلياة        
 . حية جازمة بسيطة واضحة   أحكام صر  . . يف الصغري ويف الكبري سواء     . . والتحاكم إىل غري شرع اهللا    

  . . وكل ما وراءها فهو من صنع تلك اخلالفات والتأويالت. 
 :  وهذا منوذج من التقريرات الصرحية الواضحة اجلازمة من قول اهللا سبحانه

واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن               " 
  . .  " منتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعانإن كنتم آ . . السبيل

 ومثله سائر التقريرات الواضحة اجلازمة الصرحية اليت ترسم حقيقة اإلميان وحـدوده يف كتـاب         
 . اهللا

 يف أول السـورة    - وردها اىل اهللا والرسول   ؛   لقد نزع اهللا ملكية الغنيمة ممن جيمعوا يف املعركة        
وليسلموا ؛  وليتجرد ااهدون من كل مالبسة من مالبسات األرض       ؛  ليخلص األمر كله هللا والرسول     -

وحتـت  ،  وليخوضوا املعركة هللا ويف سبيل اهللا     ؛  هللا رم وللرسول قائدهم    - أوله وآخره  - أمرهم كله 
 كله بال تعقيب وال     وحيكمونه يف أمواهلم وحيكمونه يف أمرهم     ،  حيكمونه يف أرواحهم  ؛  طاعة هللا ،  راية اهللا 
كما قال هلم يف مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردهـا              . . فهذا هو االميان   . . اعتراض

 : إىل اهللا ورسوله
وأطيعوا ،  فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم    ،  قل األنفال هللا والرسول   . يسألونك عن األنفال   " 

   " . . . إن كنتم مؤمنني . . اهللا ورسوله
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عـاد لـريد     . . فاستقر فيهم مدلول اإلميان   ،  وارتضوا حكمه ذاك  ،   حىت إذا استسلموا ألمر اهللا    
، ع يتصرف فيه رسول اهللا    - هللا والرسول  - ويستبقي اخلمس على األصل   ،  عليهم أربعة أمخاس الغنيمة   

عاد  . . بن السبيل وينفق منه على من يعوهلم يف اجلماعة املسلمة من ذوي القرىب واليتامى واملساكني وا             
فهم إمنـا   ،  وقد استقر يف نفوسهم أم ال ميلكوا ابتداء حبق الغزو والفتح          ،  لريد عليهم األمخاس األربعة   

كما أنه هو الذي مينحهم النصر من       ؛  إمنا هم يستحقوا مبنح اهللا هلم إياها      ؛  يغزون هللا ويفتحون لدين اهللا    
وعاد كذلك ليذكرهم بأن االستسالم هلذا األمر اجلديد هـو           . . ويدبر أمر املعركة وأمرهم كله    ؛  عنده
  . . وهو مقتضى اإلميان، هو شرط اإلميان . . اإلميان

واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسة وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن               " 
  . .  " م التقى اجلمعانإن كنتم آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يو . . السبيل

لتقرر أصال واضحاً جازماً من أصول هذا الدين يف اعتبـار مـدلول             ،   وهكذا تتواتر النصوص  
 . اإلميان وحقيقته وشرطه ومقتضاه
يف هذا املوضع الذي يـرد       " عبدنا:  " بقوله ع لرسوله - سبحانه -  مث نقف أمام وصف اهللا    
 : مر اخلمس املتبقي أخرياًوأ، إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء

  . .  " وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان، إن كنتم آمنتم باهللا " 
وهي يف الوقت ذاته أعلى مقام لإلنسـان  ؛ إن العبودية هللا هي حقيقة اإلميان . .  إنه وصف موحٍ  

، التبليـغ عـن اهللا   ع ل فيه إىل رسول اهللافهي جتلى وتذكر يف املقام الذي يوك    ؛  يبلغ إليه بتكرمي اهللا له    
 . كما يوكل إليه فيه التصرف فيما خوله اهللا

  . . أكرم مقام يرتفع إليه اإلنسان . . إنه لكذلك مقام كرمي!  وإنه لكذلك يف واقع احلياة
ومـا   . . والعاصم من العبودية للعبـاد    ،   إن العبودية هللا وحده هي العاصم من العبودية للهوى        

إال حني يعتصم من العبودية هلواه كما يعتصـم مـن العبوديـة      ،  فع اإلنسان إىل أعلى مقام مقدر له      يرت
 . لسواه

يقعون من فورهم ضحايا ألحـط العبوديـات        ،   إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً هللا وحده       
رهم إرادـم   فيفقدون من فـو   ؛  يقعون من فورهم عبيداً هلواهم وشهوام ونزوام ودفعام       . األخرى

وينحدرون يف سلم الدواب فإذا هم      ؛  من بني سائر األنواع    " اإلنسان " الضابطة اليت خص اهللا ا نوع     
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 - كما خلقهم اهللا   - وإذا هم أسفل سافلني بعد أن كانوا      ،  وإذا هم كاألنعام بل هم أضل     ،  شر الدواب 
 . يف أحسن تقومي

يقعون  . .  يف شر العبوديات األخرى وأحطها      كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً هللا       
ووفق ما يبدو هلم من نظريـات واجتاهـات   ، يصرفون حيام وفق هواهم، يف عبودية العبيد من أمثاهلم   

 ! كما هي مشوبة باجلهل والنقص واهلوى، مشوبة حبب االستعالء، قصرية النظر
وإنه ال بد من أن خيضعوا هلا       ،  بل هلم ا  إنه ال ق  : اليت يقال هلم   " احلتميات "  ويقعون يف عبودية  

وسـائر   " حتميـة التطـور   " و "  . . حتمية االقتصاد " و "  . . حتمية التاريخ  . .  " وال يناقشوها 
يف  - وال أن ينـاقش   ،  يف الرغام وهو ال ميلك أن يرفعـه        " اإلنسان " احلتميات املادية اليت مترغ جبني    

  )1(! احلتميات اجلبارة املذلة املخيفةهذه  - عبوديته البائسة الذليلة
 : ليوم بدر بأنه يوم الفرقان - سبحانه -  مث نقف كذلك أمام وصف اهللا

  . .  " إن كنتم آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان " 
 . . فرقانـاً  - هاليت بدأت وانتهت بتدبري اهللا وتوجيهه وقيادته ومـدد         -  لقد كانت غزوة بدر   

 وفرقاناً مبعىن أمشل وأوسع وأدق وأعمق كثرياً       - كما يقول املفسرون إمجاالً    - فرقاناً بني احلق والباطل   
 . . 

ولكنه احلق األصيل الذي قامـت عليـه السـماوات           . . كانت فرقاناً بني احلق والباطل فعالً     
باأللوهية  - سبحانه -  يتمثل يف تفرد اهللا    احلق الذي  . . وقامت عليه فطرة األشياء واألحياء    ،  واألرض

هلـذه األلوهيـة   ، أشيائه وأحيائـه ، مسائه وأرضه : ويف عبودية الكون كله   ،  والسلطان والتدبري والتقدير  
والباطل الزائـف    . . وهلذا التدبري وهذا التقدير بال معقب وال شريك       ،  املتفردة وهلذا السلطان املتوحد   

ويقـيم يف األرض    ؛  ويغشي على ذلك احلـق األصـيل      ؛  رض إذ ذاك  الطارئ الذي كان يعم وجه األ     
فهذا هو الفرقان   !  . . وأهواء تصرف أمر احلياة واألحياء    ،  طواغيت تتصرف يف حياة عباد اهللا مبا تشاء       

وزيل بينهما فلم يعودا    ؛  حيث فرق بني ذلك احلق الكبري وهذا الباطل الطاغي        ؛  الكبري الذي مت يوم بدر    
 ! يلتبسان

                                                 
.  " حملمد قطب " جاهلية القرن العشرين    :  " وكتاب" التطور والثبات يف حياة البشرية      :  "  يراجع بتوسع كتاب   )1(
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: على أبعاد وآماد  ،  د كانت فرقاناً بني احلق والباطل ذا املدلول الشامل الواسع الدقيق العميق            لق
فرقاناً بني الوحدانية اردة املطلقة بكـل        . . كانت فرقاناً بني هذا احلق وهذا الباطل يف أعماق الضمري         

وبني الشرك يف كل صوره اليت      ؛  ويف العبادة والعبودية  ،  ويف اخللق والسلوك  ،  شعبها يف الضمري والشعور   
  . . . تشمل عبودية الضمري لغري اهللا من األشخاص واألهواء والقيم واألوضاع والتقاليد والعادات

فرقانا بني العبودية الواقعية     . .  وكانت فرقاناً بني هذا احلق وهذا الباطل يف الواقع الظاهر كذلك          
وبني الرجوع يف    . . . وللتقاليد والعادات ،  ئع والقوانني وللشرا،  وللقيم واألوضاع ،  لألشخاص واألهواء 

 . . وال مشـرع إال إيـاه     ،  هذا كله هللا الواحد الذي ال إله غريه وال متسلط سواه وال حاكم من دونه              
وحتررت القطعان  ؛  وتساوت الرؤوس ال ختضع إال حلاكميته وشرعه      ؛  فارتفعت اهلامات ال تنحين لغري اهللا     

  . . مستعبدة للطغاةالبشرية اليت كانت 
عهـد الصـرب واملصـابرة والتجمـع        :  وكانت فرقانا بني عهدين يف تاريخ احلركة اإلسالمية       

ومنهجا ،  واإلسالم بوصفه تصورا جديدا للحياة     . . وعهد القوة واحلركة واملبادأة واالندفاع    . واالنتظار
 بوصفه إعالناً عاماً لتحرير    . . لدولةوشكالً جديداً ل  ،  ونظاما جديداً للمجتمع  ،  جديدا للوجود اإلنساين  

ومطاردة الطواغيت اليت تغتصب ألوهيته     ،  بتقرير ألوهية اهللا وحده وحاكميته     " األرض " يف " اإلنسان" 
ألنه مل يكـن    ،  اإلسالم بوصفه هذا مل يكن له بد من القوة واحلركة واملبادأة واالندفاع            . . وحاكميته

، مل يكن يستطيع أن يظل عقيدة جمردة يف نفوس أصحابه         .  طول األمد  ميلك أن يقف كامناً منتظراً على     
ومل يكن له بد أن يندفع إىل حتقيق التصـور   . ويف أخالق سلوكية فيما بينهم    ،  تتمثل يف شعائر تعبدية هللا    

ق وأن يزيل من طريقها العوائ    ؛  يف واقع احلياة  ،  واتمع اجلديد ،  والدولة اجلديدة ،  واملنهج اجلديد ،  اجلديد
مث يف حياة البشـرية كلـها   ؛ املادية اليت تكبتها وحتول بينها وبني التطبيق الواقعي يف حياة املسلمني أوالً        

  )1( . . وهي هلذا التطبيق الواقعي جاءت من عند اهللا . . أخرياً
فالبشرية مبجموعها قبل قيام النظام اإلسـالمي        . .  وكانت فرقاناً بني عهدين يف تاريخ البشرية      

وهذا . هذا التصور اجلديد الذي انبثق منه هذا النظام        . .  غري البشرية مبجموعها بعد قيام هذا النظام       هي
وهـذه  . وهذا اتمع الوليد الذي ميثل ميالداً جديداً لإلنسان. النظام اجلديد الذي انبثق من هذا التصور   

هذا كله مل    . . ي والتشريع القانوين سواء   القيم اليت تقوم عليها احلياة كلها ويقوم عليها النظام االجتماع         
 - شيئاً فشـيئا   - إمنا صار . يعد ملكاً للمسلمني وحدهم منذ غزوة بدر وتوكيد وجود اتمع اجلديد          

                                                 
 . 1452 - 1431ص:  اجلهاد اإلسالمي يف تقدمي سورة األنفال يراجع ما جاء يف اجلزء التاسع عن أهداف)1(
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!  سواء بصداقة اإلسالم أم بعداوتـه     ،  تأثرت به سواء يف دار اإلسالم أم يف خارجها        ؛  ملكاً للبشرية كلها  
قد تأثروا بتقاليـد    ،  ليحاربوا اإلسالم ويقضوا عليه يف ربوعه     ،   الغرب والصليبيون الذين زحفوا من   . . 

وعادوا إىل بالدهم ليحطموا النظام اإلقطاعي الذي كـان         ؛  هذا اتمع اإلسالمي الذي جاءوا ليحطموه     
والتتار الذين زحفـوا مـن الشـرق        ! بعد ما شاهدوا بقايا النظام االجتماعي اإلسالمي      ،  سائدا عندهم 

قـد تـأثروا    -!  بإحياء من اليهود والصليبيني من أهل دار اإلسـالم        - إلسالم ويقضوا عليه  ليحاربوا ا 
وليقيموا عليهـا خالفـة     ؛  ومحلوها لينشروها يف رقعة من األرض جديدة      ؛  بالعقيدة اإلسالمية يف النهاية   

خ البشـري   وعلى أية حال فالتاري   !  . . ظلت من القرن اخلامس عشر إىل القرن العشرين يف قلب أوربا          
أو يف األرض اليت تناهض اإلسـالم علـى   ، متأثر ذا الفرقان يف أرض اإلسالم - منذ وقعة بدر  - كله

 . )1(السواء 
فجرت وكل عوامل النصر الظاهريـة  .  وكانت فرقاناً بني تصورين لعوامل النصر وعوامل اهلزمية     

حىت لقال املنافقون والذين يف     ،  ؤمنةوكل عوامل اهلزمية الظاهرية يف صف العصبة امل       ؛  يف صف املشركني  
وهي املعركة   - وقد أراد اهللا أن جتري املعركة على هذا النحو         . .  " غر هؤالء دينهم  :  " قلوم مرض 

لتكون فرقاناً بني تصورين وتقديرين ألسباب النصر وأسباب         - األوىل بني الكثرة املشركة والقلة املؤمنة     
فيتبني للناس أن النصر للعقيـدة      ؛  وية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد      ولتنتصر العقيدة الق  ؛  اهلزمية

وأن أصحاب العقيدة احلقة عليهم أن جياهدوا وخيوضوا غمـار  ؛ ال رد السالح والعتاد،  الصاحلة القوية 
ـ     ،  املعركة مع الباطل غري منتظرين حىت تتساوى القوى املادية الظاهرية          رجح ألم ميلكون قوة أخرى ت

 . إمنا هو واقع متحقق للعيان، وأن هذا ليس كالماً يقال؛ الكفة
ذلك املدلول الذي يوحي به قول      .  وأخرياً فلقد كانت بدر فرقاناً بني احلق والباطل مبدلول آخر         

 : اهللا تعاىل يف أوائل هذه السورة
ـ      ،  وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أا لكم       "  ، ون لكـم  وتودون أن غري ذات الشوكة تك

 " ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره ارمون      ،  ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين        
 . 

إمنا خرجوا يريدون عـري أيب سـفيان واغتنـام          ،   لقد كان الذين خرجوا للمعركة من املسلمني      
وأن  ]غري ذات الشوكة    [   سفيان أراد هلم أن تفلت منهم قافلة أيب      . فأراد اهللا هلم غري ما أرادوا     . القافلة

                                                 
 " . دار الشروق .  " منهج مؤثر، رصيد الفطرة، خطوط مستقرة: فصول" هذا الدين "  يراجع يف كتاب )1(
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وال تكون قافلة وغنيمـة     ؛  وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر      ]ذات الشوكة   [  يالقوا نفري أيب جهل   
 : إنه صنع هذا - سبحانه - وقال هلم اهللا! ورحلة مرحية

  . .  " ليحق احلق ويبطل الباطل " 
يف اتمـع    - وإن الباطل ال يبطل   ،   حيق إن احلق ال   . .  وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبرية     

بأن هذا حق وهذا     " النظري " وال مبجرد االعتقاد  . للحق والباطل  " النظري " مبجرد البيان  - اإلنساين
إال . وإن الباطل ال يبطل وال يذهب من دنيا النـاس ؛ إن احلق ال حيق وال يوجد يف واقع الناس    . . باطل

ويهـزم  ، وذلك ال يتم إال بأن يغلب جند احلق ويظهروا،   سلطان احلق  بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو    
أو رد  ! للمعرفة واجلدل  " نظرية " ال جمرد ،  فهذا الدين منهج حركي واقعي     . . جند الباطل ويندحروا  

 ! االعتقاد السليب
ق والباطـل   وكان هذا النصر العملي فرقاناً واقعياً بني احل       ؛   ولقد حق احلق وبطل الباطل باملوقعة     

ومـن  ،  من وراء املعركة   - سبحانه - ذا االعتبار الذي أشار إليه قول اهللا تعاىل يف معرض بيان إرادته           
ولقاء الفئة ذات    ]غري ذات الشوكة    [  ومن وراء إفالت القافلة   ؛  من بيته باحلق   ع وراء إخراج الرسول  

  . . الشوكة
تتضح به طبيعة هذا املنهج وحقيقته يف حس        ،  اته ولقد كان هذا كله فرقاناً يف منهج هذا الدين ذ         

حينما ننظر إىل ما أصاب مفهومات هذا الدين        ؛  وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته     . . املسلمني أنفسهم 
حىت ليصل هذا التميع إىل مفهومات بعض من يقومون         ! من متيع يف نفوس من يسمون أنفسهم مسلمني       

  )1(! بدعوة الناس إىل هذا الدين
 ذه املدلوالت املنوعة الشاملة العميقة     " يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان     " هكذا كان يوم بدر    و

 . . 
  . .  " واهللا على كل شيء قدير " 

 . . وال مياري فيه ممار   ،  مثل ال جيادل فيه جمادل     . .  ويف هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء        
 . وأن اهللا على كل شيء قدير.  تفسريه إال بقدرة اهللالذي ال سبيل إىل، مثل من الواقع املشهود

                                                 
. ولكن مل يفتح به علي وقتها، وفتح علي به هنا         .  كان موضع هذه اللفتة يف اجلزء التاسع عند استعراض هذا النص           )1(
 . احلمد هللا أوال وأخرياو
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|     |     | 
فيعيـد عرضـها    ،  يعود إىل املعركـة    . . وهنا يعود السياق إىل يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان        

ويكشف عن تـدبري    ،  كما لو كانت معروضة فعالً    ،  بأسلوب عجيب يف استحضار مشاهدها ومواقفها     
من وراء األحداث واحلركات كما يكشف       - سبحانه - كاد اإلنسان يرى يد اهللا    حىت لي . اهللا يف إدارا  

 : عن غاية ذلك التدبري اليت حتققت كما أرادها اهللا سبحانه
ولـو تواعـدمت    . والركب أسفل مـنكم   ،  وهم بالعدوة القصوى  ،  إذ أنتم بالعدوة الدنيا    " 

ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن         . ولكن ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً     ،  الختلفتم يف امليعاد  
ولو أراكهم كثرياً لفشلتم ولتنازعتم يف      ،  إذ يريكهم اهللا يف منامك قليالً     . وإن اهللا لسميع عليم   ،  بينة
وإذ يريكموهم إذ التقيتم يف أعينكم قليال ويقللكم        . إنه عليم بذات الصدور   ،  ولكن اهللا سلم  ،  األمر

 .  " وإىل اهللا ترجع األمور، ان مفعوالًيف أعينهم ليقضي اهللا أمراً ك
إن يد اهللا تكاد     . . وشاهدة بالتدبري اخلفي من ورائها    ؛   إن املعركة شاخصة مبواقع الفريقني فيها     

والكلمات تكاد تشف عن تدبري اهللا يف رؤيـا    ! وهي توقف هؤالء وهؤالء هناك والقافلة من بعيد       ،  ترى
ومـا ميلـك إال    . . لفريق اآلخر ويف إغراء كل منهما باآلخرويف تقليل كل فريق يف عني ا      ع الرسول

ويف مثـل   ،  وذه احلركة املرئية  ،  عرض املشاهد وما وراء املشاهد ذه احليوية      ،  األسلوب القرآين الفريد  
 ! هذه املساحة الصغرية من التعبري

 ة اإلشارة إليها  قد مر بنا يف استعراض الوقعة من السري       ،   وهذه املشاهد اليت تستحضرها النصوص    
ونـزل جـيش    ؛  ذلك أن املسلمني حني خرجوا من املدينة نزلوا بضفة الوادي القريبة من املدينـة             . . 

أمـا   . . وبني الفريقني ربوة تفصـلهما    ؛  املشركني بقيادة أيب جهل بالضفة األخرى البعيدة من املدينة        
 . القافلة فقد مال ا أبو سفيان إىل سيف البحر أسفل من اجليشني

وإمنا مجعهما اهللا هكذا على جانيب الربـوة ألمـر          . ومل يكن كل من اجليشني يعلم مبوقع صاحبه       
! حىت لو أن بينهما موعداً على اللقاء ما اجتمعا مبثل هذه الدقة والضبط من ناحية املكان واملوعد                . يريده

 . وهذا ما يذكر اهللا به العصبة املسلمة ليذكرها بتدبريه وتقديره
ولـو تواعـدمت    ،  والركب أسفل مـنكم   ،  وهم بالعدوة القصوى  ،  أنتم بالعدوة الدنيا  إذ   " 

  . .  " ولكن ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً، الختلفتم يف امليعاد



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

127

ألمراً مقضياً يريد اهللا حتقيقـه       - ذه الدقة وذا الضبط    -  إن وراء هذا التالقي على غري موعد      
ويهيئ له مجيع الظروف    ،  وجيعلكم أنتم أداة حتقيقه   ؛  لتدبري اخلفي اللطيف  ويدبر له هذا ا   ،  يف عامل الواقع  

 ! اليت تيسر لكم القيام به
 :  أما هذا األمر املقتضى الذي دبر اهللا الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنه

  . .  " وحييا من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة " 
وكذلك احلياة فإا قد تفيد مدلوهلا      . ما يعرب به عن الكفر    ك،   واهلالك يعرب به عن مدلوله املباشر     

وذلك كما قال اهللا سبحانه يف مثـل        ،  وهذا املدلول الثاين أظهر هنا     . . املباشر وقد يعرب ا عن اإلميان     
أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس                 :  " هذا املعىن 

وجرى يف هذا على نظرة اإلسالم      ؛  فعرب عن الكفر باملوت وعرب عن اإلميان باحلياة        "  . . ؟   منها خبارج
هذه النظرة اليت أوضحناها بشيء من التفصيل عند استعراض هذه اآليـة            . حلقيقة الكفر وحقيقة اإلميان   

 . )1(من سورة األنعام يف اجلزء الثامن 
وقد  " يوم الفرقان  " كان - كما قال اهللا سبحانه    - رووجه ترجيح هذا املدلول هنا أن يوم بد       

ومن مث فإن من يكفر بعدها فإمنا يكفر يف غري           - كما ذكرنا منذ قليل    - فرق اهللا فيه بني احلق والباطل     
 . ومن يؤمن بعدها فإمنا يؤمن عن بينة واضحة تربزها املعركة          - يكفر عن بينة فيهلك عن بينة      - شبهة

 . 
على تدبري وراء   ،  وتدل داللة ال تنكر   ،  حتمل بينة ال جتحد    - بظروفها اليت صاحبتها   -  إن املوقعة 

إا تثبت أن هلذا الدين رباً يتـوىل أصـحابه مـىت             . . وعلى قوى وراءها غري قوة البشر     ،  تدبري البشر 
مـا هـزم   وأنه له كان األمر إىل القوى املادية الظـاهرة  ، أخلصوا له وجاهدوا يف سبيله وصربوا وثبتوا 

  . . املشركون وال انتصرت العصبة املسلمة هذا االنتصار العظيم
:  "  ولقد قال املشركون أنفسهم حلليفهم الذي أراد أن ميدهم بالرجال وهم ذاهبـون للقتـال              

 - كما يزعم حممد   - ولئن كنا إمنا نقاتل اهللا    ،  فلعمري لئن كنا إمنا نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم          
أم إمنا يقاتلون اهللا كما قـال هلـم          - لو كان العلم جيدي    - ولقد علموا  " ! اهللا من طاقة  فما ألحد ب  

                                                 
 " . دار الشروق .  "  من اجلزء الثامن من الظالل1201 - 1199 ص)1(
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فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإمنا يهلكـون عـن    . . وأنه ما ألحد باهللا من طاقة   ،  حممد الصادق األمني  
 ! بينة

حيىي من حي عن    ليهلك من هلك عن بينة و      " :  هذا ما يتبادر إىل الذهن من معىن هذا التعقيب        
 : ولكن يبقى وراءه إحياء آخر "  . . بينة

بعـد   - واستعالء سلطان احلق يف عامل الواقـع      ؛   إن وقوع املعركة بني جند احلق وجند الباطل       
وعلى إزالة اللـبس    ؛  إن هذا كله مما يعني على جالء احلق للعيون والقلوب          - استعالئه يف عامل الضمائر   

 - أي الكفـر   - فال تعود ملن خيتار اهلـالك     ؛  يتبني األمر ذا الفتح ويتجلى    حبيث  ؛  يف العقول والنفوس  
ال يعود لديه شـك يف       - أي يؤمن  - كما أن الذي يريد أن حييا     ؛  شبهة يف احلق الذي استعلن واستعلى     
 . وخيذل الطغاة، أن هذا هو احلق الذي ينصره اهللا

من احلديث عـن     -  التعريف بسورة األنفال   يف -  وهذا يعود بنا إىل ما قدمناه يف اجلزء التاسع        
فهذا مما يعني    . . وإعالء راية احلق وسلطان اهللا    ؛  ضرورة اجلهاد لتحطيم قوى الشر وسلطان الطاغوت      

كمـا أن هـذه اللفتـة        . .  " ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة         :  " على جالء احلق  
وأعدوا هلم ما استطعتم    :  " يف هذه السورة  ،  قول اهللا تعاىل  تساعدنا على تفهم أبعاد اإلحياء الذي يعطيه        

فإعداد القوة واإلرهاب ا مما يعـني        "  . . . من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم         
ال تستيقظ وال تتبني إال على إيقاعات القوة اليت حتمـل احلـق             . على جالء احلق يف أمناط من القلوب      

  )1(. كما أسلفنا " األرض " يف " اإلنسان " حتريروتنطلق به إلعالن 
وعلى غاية هذا التدبري اليت حتققـت       ،   والتعقيب على ذلك اجلانب من التدبري اإلهلي يف املعركة        

 : فعالً هو
  . . .  " وإن اهللا لسميع عليم " 
مما خيفونـه   وال شيء   ؛  ال خيفى عليه شيء مما يقول فريق احلق أو فريق الباطل           - سبحانه -  فهو

وهـو  ،  وهو يدبر ويقدر باطالعه على الظواهر وعلمه بالسـرائر        ؛  يف صدورهم وراء األقوال واألفعال    
  . . السميع العليم

                                                 
 . 1452 - 1431 يراجع بتوسع اجلزء التاسع ص)1(
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وبعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض املعركة وأحداثها ومالبساا ميضي السياق يف هـذا              
 : ويكشف التدبري اخلفي اللطيف؛ االستعراض
ولكـن اهللا   . ولو أراكهم كثرياً لفشلتم ولتنازعتم يف األمر      ،   يف منامك قليالً   إذ يريكهم اهللا   " 

  . .  " إنه عليم بذات الصدور. سلم
الكافرين يف الرؤيا يف منامه قلـيالً ال         ع  ولقد كان من تدبري اهللا يف املعركة أن يرى رسول اهللا          

مث خيـرب اهللا     . . شجعوا على خوض املعركة   فيستبشروا ا ويت  ،  فينبئ أصحابه برؤياه  . قوة هلم وال وزن   
لفت ذلك يف قلوب القلة الـيت       ،  أنه لو أراهم له كثرياً     - سبحانه - فلقد علم . هنا مل أراهم لنبيه قليالً    

وتنازعوا فيما بينـهم    ؛  ولضعفوا عن لقاء عدوهم   ،  وقد خرجت على غري استعداد وال توقع لقتال       ،  معه
وهذا الرتاع يف هذا الظرف هو       . . لهم وفريق يرى جتنب االلتحام م     فريق يرى أن يقات   : على مالقام 

 ! أبأس ما يصيب جيشاً يواجه عدواً
  . .  " إنه عليم بذات الصدور. ولكن اهللا سلم " 

فلطف بالعصبة املسلمة أن يعرضها ملا يعلمه من        ؛  يعلم بذوات الصدور   - سبحانه -  ولقد كان 
  . . ومل يرهم إياه كثرياً، يه املشركني يف رؤياه قليالًفأرى نب؛ ضعفها يف ذلك املوقف

ولكن ،  وهم كثري عددهم   . . قليالً ع فقد رآهم رسول اهللا   .  والرؤيا صادقة يف داللتها احلقيقية    
 . . والزاد النافع ،  واإلميان الدافع ،  قلوم خواء من اإلدراك الواسع    ،  قليل وزم يف املعركة   ،  قليل غناؤهم 
فأدخل ا الطمأنينة على    ؛  هي اليت أراها اهللا لرسوله     - من وراء الظاهر اخلادع    - قة الواقعة وهذه احلقي 

ومـا حتدثـه يف     ،  مطلع على قلة عددهم وضعف عدم     ،  واهللا عليم بسرائرهم  . قلوب العصبة املسلمة  
ـ . وتنازع على االلتحام أو اإلحجـام ؛ من ضعف عن املواجهة، نفوسهم لو عرفوا كثرة عدوهم   ان وك

 . هذا تدبرياً من تدبري اهللا العليم بذات الصدور
يف صـورة عيانيـة مـن       ،  تكررت الرؤيا النبوية الصادقة   ،   وحينما التقى اجلمعان وجهاً لوجه    

 . عند استعراض املعركة وأحداثها وما وراءها؛ وكان هذا من التدبري الذي يذكرهم اهللا به؛ اجلانبني
ويقللكم يف أعينهم ليقضـي اهللا أمـراً كـان          ،  عينكم قليالً وإذ يريكموهم إذ التقيتم يف أ      " 

  . .  " وإىل اهللا ترجع األمور، مفعوالً
واملؤمنون يرون أعـداءهم     . .  ولقد كان يف هذا التدبري اإلهلي ما أغرى الفريقني خبوض املعركة          

ومن وراء   - بعني الظاهر وهم يروم    - واملشركون يروم قليالً   -!  ألم يروم بعني احلقيقة   ،  قليالً
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ووقع األمر الذي جرى به     ؛  حتققت غاية التدبري اإلهلي   ،  احلقيقتني اللتني رأى كل فريق منهما صاحبه ا       
  . . قضاؤه

  . .  " وإىل اهللا ترجع األمور " 
فهو أمر من األمور اليت مرجعهـا هللا         . . .  وهو التعقيب املناسب لتحقق التدبري ووقوع القضاء      

وال ينفذ شيء يف الوجود إال ما       . وال تند عن قدرته وحكمه    ،  ويوقعها بإرادته ،  يصرفها بسلطانه  ،وحده
 . قضاه وأجرى به قدره

|     |     | 
والكثرة العددية ليست هي الـيت      . والنصر من عند اهللا   . التدبري تدبري اهللا   . . وإذ إن األمر كذلك   

فليثبت الذين آمنوا إذن حني يلقـون     . . رر مصري املعركة  والعدة املادية ليست هي اليت تق     . تكفل النصر 
وليأخذوا باألسباب املوصـولة بصـاحب التـدبري        ؛  وليتزودوا بالعدة احلقيقية للمعركة   ؛  الذين كفروا 

وليتجنبوا أسباب اهلزمية اليت هزمت الكفار      ؛  وصاحب القوة والسلطان  ،  وصاحب العون واملدد  ،  والتقدير
، وليحترزوا من خداع الشيطان   ؛  وليتجردوا من البطر والكربياء والباطل    ؛  العدةعلى كثرة العدد وكثرة     
 : وليتوكلوا على اهللا وحده فهو العزيز احلكيم؛ الذي أهلك أولئك الكفار

وأطيعـوا اهللا   . واذكروا اهللا كثرياً لعلكم تفلحون    . يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا        " 
وال تكونوا كالـذين    . واصربوا إن اهللا مع الصابرين    . شلوا وتذهب رحيكم  وال تنازعوا فتف  ؛  ورسوله

وإذ زين هلـم    . واهللا مبا يعملون حميط   ،  خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا         
فلما تراءت الفئتان نكـص     . ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم        : وقال،  الشيطان أعماهلم 
إذ يقول  . واهللا شديد العقاب  ،  إين أخاف اهللا  ،  إين أرى ما ال ترون    ،  إين بريء منكم  : على عقبيه وقال  

  . .  " ومن يتوكل على اهللا فإن اهللا عزيز حكيم! غر هؤالء دينهم: املنافقون والذين يف قلوم مرض
؛ وصـور ومشـاهد  ، وقواعـد وتوجيهـات  ،  ويف هذه الفقرات القليلة حتتشد معان وإحياءات  

ممـا   . . وتتكشف خواطر ومشاعر وضمائر وسـرائر     ،  واقف من املعركة كأا حية واقعة     وتشخص م 
مث ال يبلغ ذلك شيئاً من هـذا التصـوير املـدهش    ؛ حيتاج تصويره إىل أضعاف هذه املساحة من التعبري      

 ! الفريد
 - يف سلسلة النداءات املتكـررة للعصـبة املسـلمة يف السـورة            -  إا تبدأ بنداء الذين آمنوا    

 . والتأهب بأهبته؛ وإىل التزود بزاد النصر، وتوجيههم إىل الثبات عند لقاء األعداء
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وأطيعـوا اهللا   ،  واذكروا اهللا كثرياً لعلكم تفلحون    ،  يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا        " 
كالـذين  وال تكونوا   . واصربوا إن اهللا مع الصابرين    ،  وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم    ،  ورسوله

  . .  " واهللا مبا يعملون حميط، خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا
والطاعـة هللا   . واالتصال باهللا بالـذكر   . الثبات عند لقاء العدو   :  فهذه هي عوامل النصر احلقيقية    

  . . الرئاء والبغيواحلذر من البطر و. والصرب على تكاليف املعركة. وجتنب الرتاع والشقاق. والرسول
وما يدري الـذين آمنـوا أن       . فأثبت الفريقني أغلبهما  .  فأما الثبات فهو بدء الطريق إىل النصر      

فال مدد له مـن  ؛ ولكنه ال يرجو من اهللا ما يرجون    ،  وأنه يأمل كما يأملون   ؛  عدوهم يعاين أشد مما يعانون    
وما الذي يزلزل   ؛  رى فسينخذل عدوهم وينهار   وأم لو ثبتوا حلظة أخ    ! رجاء يف اهللا يثبت أقدامه وقلبه     

بينما عدوهم ال يريد إال احليـاة  ؟ الشهادة أو النصر: أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى احلسنيني     
 ! ؟ وال حياة له سواها، وهو حريص على هذه احلياة اليت ال أمل له وراءها وال حياة له بعدها؛ الدنيا

كما أنه التعليم املطرد الـذي      ؛   لقاء األعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن       وأما ذكر اهللا كثرياً عند    
وحكاه عنها القرآن الكرمي يف تاريخ األمة املسلمة يف موكـب اإلميـان        ،  استقر يف قلوب العصبة املؤمنة    

 . التارخيي
هم فواجه،  ومما حكاه القرآن الكرمي من قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوم لإلميان فجأة            

ربنـا  . وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا         :  " قوهلم،  فرعون بالتهديد املروع البشع الطاغي    
  . .  " أفرغ علينا صرباً وتوفنا مسلمني

وملا :  " وهي تواجه جالوت وجنوده   ،   ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة املؤمنة من بين إسرائيل         
 .  " ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين          :برزوا جلالوت وجنوده قالوا   

 . 
وكأين من نيب قاتل معه     :  "  ومما حكاه عن الفئات املؤمنة على مدار التاريخ يف مواجهة املعركة          

وما . واهللا حيب الصابرين  ،  وما ضعفوا وما استكانوا   ،  فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا      ،  ربيون كثري 
وانصرنا على القـوم    ،  وثبت أقدامنا ،  ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا      : كان قوهلم إال أن قالوا    

  . .  " الكافرين
وقـد  . فكان هذا شأا حيثما واجهت عدواً     ؛   ولقد استقر هذا التعليم يف نفوس العصبة املسلمة       

، فلما دعيت إىل اخلروج ثاين يـوم      ؛   " دأح " عن العصبة اليت أصاا القرح يف      - فيما بعد  - حكى اهللا 
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، إن الناس قد مجعوا لكـم فاخشـوهم  : الذين قال هلم الناس   :  " كان هذا التعليم حاضراً يف نفوسها     
  . .  " حسبنا اهللا ونعم الوكيل: فزادهم إمياناً وقالوا

والثقة بـاهللا    ؛إنه االتصال بالقوة اليت ال تغلب     :  إن ذكر اهللا عند لقاء العدو يؤدي وظائف شىت        
فهي معركـة   ،  وهو يف الوقت ذاته استحضار حقيقة املعركة وبواعثها وأهدافها         . . الذي ينصر أولياءه  

وإذن فهي معركة لتكون كلمـة      ؛  وطرد الطواغيت املغتصبة هلذه األلوهية    ،  لتقرير ألوهيته يف األرض   ،  هللا
كما أنه توكيـد هلـذا       . . خصي أو القومي  وال لالستعالء الش  ،  وال للمغنم ،  ال للسيطرة ؛  اهللا هي العليا  

وكلها إحيـاءات ذات قيمـة يف        . . يف أحرج الساعات وأشد املواقف     - واجب ذكر اهللا   - الواجب
 . حيققها هذا التعليم الرباين؛ املعركة

فتبطل أسباب الرتاع   ؛  فلكي يدخل املؤمنون املعركة مستسلمني هللا ابتداء      ،   وأما طاعة اهللا ورسوله   
فما يتنازع الناس إال حـني       . .  " وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم    :  " عقبت األمر بالطاعة  اليت أ 

فـإذا  . وإال حني يكون اهلوى املطاع هو الذي يوجه اآلراء واألفكـار          ؛  تتعدد جهات القيادة والتوجيه   
جهات النظر يف   مهما اختلفت و   - استسلم الناس هللا ورسوله انتفى السبب األول الرئيسي للرتاع بينهم         

إمنا هو اهلوى الذي جيعل كـل       ،  فليس الذي يثري الرتاع هو اختالف وجهات النظر        - املسألة املعروضة 
واحلـق يف   ،  يف كفة  " الذات " وإمنا هو وضع  ! صاحب وجهة يصر عليها مهما تبني له وجه احلق فيها         

إنه  . . ة اهللا ورسوله عند املعركة    ومن مث هذا التعليم بطاع    !  . . وترجيح الذات على احلق ابتداء    ؛  كفة
اليت تنبثق منها طاعة    ،  إا طاعة القيادة العليا فيها     . . اليت ال بد منها يف املعركة      " الضبط " من عمليات 

وال ،  وهي طاعة قلبية عميقة ال جمرد الطاعة التنظيمية يف اجليوش اليت ال جتاهـد هللا              . األمري الذي يقودها  
  . . واملسافة كبرية كبرية . . على والئها هللا أصالًيقوم والؤها للقيادة 

يف ميدان النفس أم يف      . . أية معركة  . . فهو الصفة اليت ال بد منها خلوض املعركة       .  وأما الصرب 
 . ميدان القتال

  . .  " إن اهللا مع الصابرين، واصربوا " 
  . . ح وهذه املعية من اهللا هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفال

 : ويبقى التعليم األخري
واهللا مبا  ،  وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا             " 

  . .  " يعملون حميط
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!  يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة املؤمنة من أن خترج للقتال متبطرة طاغيـة تتعاجـب بقوـا        
والعصبة املؤمنة إمنا خترج للقتال يف سبيل        . .  هلا يف غري ما أرادها     وتستخدم نعمة القوة اليت أعطاها اهللا     

وختـرج لتحطـيم    . وتقرير عبودية العباد هللا وحـده     ،  خترج لتقرير ألوهيته سبحانه يف حياة البشر      ؛  اهللا
واليت تزاول األلوهيـة يف األرض مبزاولتـها        ،  الطواغيت اليت تغتصب حق اهللا يف تعبيد العباد له وحده         

من كل عبوديـة     " األرض " يف " اإلنسان " وخترج إلعالن حترير   - بغري إذن اهللا وشرعه    - اكميةللح
ال ،  وخترج حلماية حرمات النـاس وكرامـام وحريـام        . تستذل إنسانية اإلنسان وكرامته   ،  لغري اهللا 

وختـرج  . نكـر لالستعالء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا اإلسـتخدام امل           
فال يكون هلا من النصر والغلب إال حتقيق طاعة اهللا يف تلبيـة             ،  متجردة من حظ نفسها يف املعركة مجلة      

ويف التماس فضله بعـد ذلـك       ؛  ويف إعالء كلمته يف األرض    ؛  ويف إقامة منهجه يف احلياة    ؛  أمره باجلهاد 
 .  . حىت الغنائم اليت ختلفها املعركة فهي من فضل اهللا . . ورضاه

؛  ولقد كانت صورة اخلروج بطراً ورئاء الناس وصدا عن سبيل اهللا حاضرة أمام العصبة املسلمة              
كما كانت صورة العاقبة هلذا اخلروج حاضرة فيمـا         ؛  يروا يف خروج قريش بالصورة اليت خرجت ا       

دت يف آخـر    وعا: أصاب قريشاً اليت خرجت يف ذلك اليوم بفخرها وعزها وكربيائها حتاد اهللا ورسوله            
وكان اهللا سبحانه يذكر العصبة املسلمة بشيء حاضر له وقعه           . . اليوم بالذل واخليبة واالنكسار واهلزمية    

 : وله إحياؤه
واهللا مبا  . وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا             " 

  . .  " يعملون حميط
وقـد جـاءه رسـول أيب    ، يل اهللا تتجلى كلها يف قولة أيب جهل والبطر واملراءاة والصد عن سب    

إذ مل تعد ـم     ،  يطلب إليه الرجوع بالنفري    - بعد أن ساحل بالعري فنجت من رصد املسلمني        - سفيان
وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون اجلزر علـى           . حاجة لقتال حممد وأصحابه   

ونطعـم  ،  ننحر اجلزر ،  فنقيم ثالثاً ،  ال واهللا ال نرجع حىت نرد بدراً       " : فقال أبو جهل  . مراحل الطريق 
فلما عاد الرسول إىل أيب      "  . . فلن تزال العرب ابنا أبداً    ،  وتعزف القيان علينا  ،  ونشرب اخلمر ،  الطعام

ه ألن،  كره أن يرجع   ]يعين أبا جهل    [  هذا عمل عمرو بن هشام    ! واقوماه:  " سفيان برد أيب جهل قال    
وصحت فراسـة أيب     "  . . إن أصاب حممد النفري ذللنا    ،  والبغي منقصة وشؤم  ،  ترأس على الناس فبغى   

وكانـت  ؛  وذل املشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل اهللا        ؛  النفري ع وأصاب حممد ،  سفيان
 : بدر قاصمة الظهر هلم
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  . .  " واهللا مبا يعملون حميط " 
 . وهو حميط م ومبا يعملون،  يعجزه من قوم شيءوال،  ال يفوته منهم شيء

 وميضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركني وإغراءهم ذا اخلروج الذي ناهلم منـه مـا       
 : ناهلم من الذل واخليبة واخلسار واالنكسار

 فلما. وإين جار لكم  ،  ال غالب لكم اليوم من الناس     : وقال،  وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم     " 
واهللا ،  إين أخاف اهللا  ،  إين أرى ما ال ترون    ،  إين بريء منكم  : وقال،  تراءت الفئتان نكص على عقبيه    

  . .  " شديد العقاب
ليس من بينها حديث عن رسول      ؛   ولقد وردت يف هذه اآلية واحلادث الذي تشري إليه عدة آثار          

حدثنا عبد امللك بن عبد العزيـز بـن         : قال،  حدثنا أمحد بن الفرج   : إال ما رواه مالك يف املوطأ      ع اهللا
 أن رسول اهللا  : عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز      ،  عن إبراهيم بن أيب عبلة    ،  حدثنا مالك : قال،  املاجشون

وذلـك ممـا   ، ما رئي إبليس يوما هو فيه أصغر وال أحقر وال أدحر وال أغيظ من يوم عرفة :  " قال ع
يا رسول اهللا ومـا رأى يـوم   : قالوا " !  ما رأى يوم بدرإال،  يرى من ترتيل الرمحة والعفو عن الذنوب      

  "  . . أما إنه رأى جربيل يزع املالئكة:  " قال؟ بدر
 . واخلرب مرسل، وهو ضعيف احلديث،  ويف هذا األثر عبد امللك بن عبدالعزيز بن املاجشون

وعـن  . جمن طريق علي بن أيب طلحة وطريق ابن جـري          ب فأما سائر اآلثار فعن ابن عباس     
وعن احلسن وعن حممد بن     . وعن قتادة من طريق سعيد بن جبري      . عروة بن الزبري من طريق ابن إسحاق      

 : وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطربي. كعب
عن ابن  ،  حدثين معاوية عن علي بن أيب طلحة      : قال،  حدثنا عبد اهللا بن صاحل    : قال،   حدثين املثىن 

والشيطان ،  يف صورة رجل من بين مدجل     ،  بدر يف جند من الشياطني معه راية      جاء إبليس يوم    : عباس قال 
ال غالب لكم اليوم من الناس وإين       :  " فقال الشيطان للمشركني  . يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم      

، قبضة من التراب فرمى ا يف وجوه املشركني        ع فلما اصطف الناس أخذ رسول اهللا      "  . . جار لكم 
انتزع إبلـيس   ،  وكانت يده يف يد رجل من املشركني      ،  فلما رآه ،  وأقبل جبري إىل إبليس   . نفولوا مدبري 

إين أرى ما ال تـرون      :  " قال؟  تزعم أنك لنا جار   ،  يا سراقة : فقال الرجل ،  يده فوىل مدبراً هو وشيعته    
 . وذلك حني رأى املالئكة " إين أخاف اهللا واهللا شديد العقاب
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عن عروة بن   . حدثين يزيد بن رومان   : قال ابن إسحاق  : نا سلمة قال  حدث:  حدثنا ابن محيد قال   
فكاد ذلك أن    - يعين من احلرب   - ملا أمجعت قريش املسري ذكرت الذي بينها وبني بين بكر         : الزبري قال 
: فقال،  وكان من أشراف كنانة   ،  فتبدى هلم إبليس يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي          . يثنيهم

 . فخرجوا سراعاً. ن أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونهأنا جار لكم م
وإذ زين هلم الشـيطان     :  " عن قتادة قوله  ،  حدثنا سعيد ،  حدثنا يزيد :  حدثنا بشر بن معاذ قال    

ذكر لنا أنه رأى جربيل ترتل معه املالئكة فزعم عـدو اهللا            : قال " شديد العقاب :  " إىل قوله  " أعماهلم
ما به  ،  وكذب واهللا عدو اهللا    . .  " إين أرى ما ال ترون إين أخاف اهللا       :  " وقال،  الئكةأنه ال يد له بامل    

حـىت إذا   ،  وتلك عادة عدو اهللا ملن أطاعه واستقاد لـه        ،  ولكن علم أن ال قوة له وال منعة له        ،  خمافة اهللا 
 . وتربأ منهم عند ذلك، التقى احلق والباطل أسلمهم شر مسلم

ال نتعرض هلذه األمور الغيبية بتفصيل مل يرد بـه نـص             -  هذه الظالل  على منهجنا يف   -  وحنن
. فهي من أمور العتقاد اليت ال يلتزم فيها إال بنص هذه درجتـه            . قرآين أو حديث نبوي صحيح متواتر     

  . . ولكننا يف الوقت ذاته ال نقف موقف اإلنكار والرفض
وشـجعهم علـى    ،  لمشركني أعماهلم  ويف هذا احلادث نص قرآين يثبت منه أن الشيطان زين ل          

ملا تراءى اجلمعان أي بريء منكم إين رأى         - وأنه بعد ذلك  ؛  اخلروج بإعالن إجارته هلم ونصرته إياهم     
 واهللا شديد العقاب  ،  إين أخاف اهللا  ،  إين أرى ما ال ترون    : نكص على عقبيه وقال    " –أحدمها اآلخر   

  . .  يوف بعهده معهمومل، فخذهلم وتركهم يالقون مصريهم وحدهم . . " 
ال غالب لكم اليوم من الناس      : واليت قال هلم ا   ،   ولكننا ال نعلم الكيفية اليت زين هلم ا أعماهلم        

  . . واليت نكص ا كذلك وقال ما قاله بعد ذلك. وإين جار لكم
جلزم بشيء  وال سبيل لنا إىل ا    ؛  ذلك أن أمر الشيطان كله غيب     .  الكيفية فقط هي اليت ال جنزم ا      

  . . والنص هنا ال يذكر الكيفية إمنا يثبت احلادث. يف أمره إال يف حدود النص املسلم
وال منيل إىل املنهج الذي تتخذه مدرسة الشيخ حممد عبده يف التفسـري             .  فإىل هنا ينتهي اجتهادنا   

وذلـك  . ن هذه العوامل  من حماولة تأويل كل أمر غييب من هذا القبيل تأويال معينا ينفي احلركة احلسية ع              
 : كقول الشيخ رشيد رضا يف تفسري اآلية

 . .  " ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم        : وقال،  وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم     " 
وقال هلـم مبـا     ،  إذ زين الشيطان هلؤالء املشركني أعماهلم بوسوسته      ،  أي واذكر أيها الرسول للمؤمنني    
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، ال أتباع حممد الضعفاء وال غريهم من قبائل العرب        ،  الب لكم اليوم من الناس    ال غ : ألقاه يف هواجسهم  
قال البيضـاوي يف    . جار لكم  - أو واحلال أين   - وإين مع هذا  ،  فأنتم أعز نفرا وأكثر نفريا وأعظم بأسا      

ـ    : حىت قالوا ،  جمري هلم ،  فيما يظنون أا قربات   ،  وأومههم أن اتباعهم إياه   : تفسريه دى اللهم انصـر أه
  " . الفئتني وأفضل الدينني

أي فلما قرب كل من الفريقني املتقاتلني مـن          . .  " فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه      " 
أي : نكـص ،  وقبل أن يلقاه يف املعركة ويصطلي نار القتال معه        ،  وصار حبيث يراه ويعرف حاله    ،  اآلخر

وأخطأ مـن قـال مـن        ]ؤخري الرجلني   أي م [  وتوىل إىل الوراء وهو جهة العقبني     ،  رجع القهقرى 
فخـرج الكـالم    ،  أنه كف عن تزيينه هلم وتغريره إياهم      : واملراد - إن املراد بالترائي التالقي   : املفسرين

وتركها حبال من ينكص عنـه ويوليـه        ؛  خمرج التمثيل بتشبيه وسوسته مبا ذكر حبال املقبل على الشيء         
، إين بريء مـنكم   : وقال " وتركه إياهم وشأم وهو   ،  نهممث زاد على هذا ما يدل على براءته م        . دبره

وأيس من حاهلم ملا رأى إمـداد اهللا  ، أي تربأ منهم وخاف عليهم " إين أخاف اهللا، إين أرى ما ال ترون   
  " . جيوز أن يكون هذا من كالمه وجيوز أن يكون مستأنفاً " واهللا شديد العقاب " املسلمني باملالئكة
معىن هذا أن جند الشيطان اخلبيث كانوا منبثني يف املشركني يوسوسـون هلـم              : أقول . . .  " 

كما كان املالئكـة منبـثني يف املـؤمنني يلـهموم           ؛  مبالبستهم ألرواحهم اخلبيثة ما يغريهم ويغرهم     
  . . .  " . مبالبستهم ألرواحهم الطيبة ما يثبتون به قلوم ويزيدهم ثقة بوعد اهللا بنصرهم

وقـد جـزم يف     ؛   الظاهر إىل تفسري أفعال املالئكة بأا جمرد مالبسة ألرواح املؤمنني           وهذا امليل 
فاضربوا فـوق األعنـاق     :  " موضع آخر بأن املالئكة مل تقاتل يوم بدر على الرغم من قول اهللا تعاىل             

نـهج  هو م  . . وتفسري فعل الشيطان بأنه جمرد مالبسة ألرواح املشركني        -  " واضربوا منهم كل بنان   
يف تفسري الشيخ حممد    ! بأا ميكروبات اجلدري   " الطري األبابيل  " ومثله تفسري  . . تلك املدرسة جبملتها  

حيث ال ضرورة هلـذا     ؛  هذا كله مبالغة يف تأويل هذه النصوص املتعلقة بأمور غيبية          . . عبده جلزء عم  
وكل ما ينبغي هو الوقـوف وراء        . . ألنه ليس هناك ما مينع من الداللة الصرحية لأللفاظ فيها         ،  التأويل

  . . )1(وهو املنهج الذي اختذناه فعالً  . . النصوص بال تفصيالت ال تدل عليها داللة صرحية
فإنه بينما كان الشيطان خيدع املشركني الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئـاء النـاس               ،   وبعد

كـان املنـافقون     . . . صريهم البائس مث يتركهم مل  ،  ويشجعهم على اخلروج  ،  ويصدون عن سبيل اهللا   
                                                 

 .  يراجع تفسرينا لسورة الفيل وتعقيبنا على تفسري الشيخ حممد عبده هلا يف اجلزء الثالثني من الظالل)1(
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وهـي  ،  وهم يروا تواجه جحافل املشركني    ؛  يظنون بالعصبة املؤمنة الظنون   ،  والذين يف قلوم ضعف   
أن املـؤمنني   - بقلوم املدخولة ونظرم إىل الظواهر املادية اخلادعة     - ويرون؛  قليلة العدد ضعيفة العدة   

 : ظانني أنه ينصرهم أو يقيهم، ني بدينهمخمدوع، أوردوا أنفسهم موارد التهلكة
  . .  " غر هؤالء دينهم: إذ يقول املنافقون والذين يف قلوم مرض " 

 - إم جمموعة من الذين مالوا إىل االسـالم يف مكـة          :  واملنافقون والذين يف قلوم مرض قيل     
لما رأوا قلة املسلمني وكثرة     ف،  خرجوا مع النفري مزعزعني    - ولكن مل تصح عقيدم ومل تطمئن قلوم      

 ! املشركني قالوا هذه املقالة
فهم يرون  ؛   واملنافقون والذين يف قلوم مرض ال يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب اهلزمية           

والثقـة  ،  ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة يف العقيدة      ؛  دون أن ديهم بصرية إىل بواطنها     ،  ظواهر األمور 
واستصغار شأن اجلموع والقوى اليت ال ترتكن إىل عقيدة يف اهللا متنحها القـوة              ،  عليهوالتوكل  ،  يف اهللا 
وارديـن مـوارد    ،  مغرورين بدينهم ،  فال جرم يظنون املسلمني يومئذ خمدوعني يف موقفهم        . . احلقيقية

 ! التهلكة بتعرضهم جلحافل املشركني اليت يروا
 مظهره عند القلوب املؤمنة وعند القلوب اخلاوية من          إن الواقع املادي الظاهر ال خيتلف من ناحية       

فالقلوب اخلاوية تـراه وال      . . ولكن الذي خيتلف هو التقدير والتقومي هلذا الواقع املادي الظاهر         . اإلميان
الواقع الـذي يشـمل مجيـع       ! احلقيقي " الواقع " والقلوب املؤمنة ترى ما وراءه من     ؛  ترى شيئاً وراءه  

 : نها موازنة صحيحةويوازن بي، القوى
  . .  " ومن يتوكل على اهللا فإن اهللا عزيز حكيم " 

وما هو حمجوب عن القلوب اخلاوية فـال حتسـب          ؛  هذا ما تدركه القلوب املؤمنة وتطمئن إليه      
ويفصل يف القضية يف اية املطاف يف كل زمان ويف كل           ،  ويقرر النتيجة ،  وهذا ما يرجح الكفة   ! حسابه
 . مكان

 . .  " غر هؤالء دينهم  :  " عن العصبة املسلمة يوم بدر    ،  ملنافقني والذين يف قلوم مرض     وقولة ا 
هي قولة املنافقني والذين يف قلوم مرض كلما رأوا العصبة املسلمة تتعـرض جلحافـل الطـاغوت يف                  

هي الغرية على   و؛  وهي هذه العقيدة الدافعة الدافقة    ؛  وعدا األساسية اليت متلكها هي هذا الدين      ؛  عنفوانه
 . وهي التوكل على اهللا والثقة بنصره ألوليائه؛ ألوهية اهللا وعلى حرمات اهللا
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،  إن املنافقني والذين يف قلوم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة املسلمة تصارع جحافل الطاغوت            
ويف نفوسـهم عجـب     ! وتستخف باخلطر ،  ويف نفوسهم سخرية من هذه العصبة اليت تتصدى للخطر        

إم هم ال يعرفون     . . ولألخطار الواضحة ،  ك ودهشة يف اقتحام العصبة املسلمة للمكاره الظاهرة       كذل
مبـا   - إم حيسبون احلياة كلها   !  . . ولإللقاء بالنفس إىل التهلكة    - كما يسمونه  - مربراً هلذا التهور  

فأمـا إذا كـان     ؛   عليها إن كانت ظاهرة الربح أقدموا    . صفقة يف سوق التجارة    - فيها الدين والعقيدة  
وال يزنون النتائج كـذلك مبيـزان       ،  إم ال يدركون األمور ببصرية املؤمن     !  . . اخلطر فالسالمة أوىل  

النصـر  : فهي مؤدية اىل إحـدى احلسـنيني      ؛  إا يف حس املؤمن وميزانه صفقة راحبة دائماً        . . اإلميان
وهذا ماال يـدخل     . . فهناك اهللا ؛  نفسه خيتلف مث إن حساب القوى يف       . . أو الشهادة واجلنة  ،  والغلب

 ! يف حساب املنافقني والذين يف قلوم مرض
وأن ؛   والعصبة املسلمة يف كل مكان ويف كل زمان مدعوة إىل أن تزن مبيزان اإلميان والعقيـدة               

أال و،  وأال تتعاظمها قوى الطـاغوت الظـاهرة      ،  وأن ترى بنور اهللا وهداه    ،  تدرك ببصرية املؤمن وقلبه   
 : وأن تلقي باهلا دائما إىل تعليم اهللا سبحانه للمؤمنني، تستهني بقوا ووزا فإن معها اهللا

  . .  " ومن يتوكل على اهللا فإن اهللا عزيز حكيم " 
  . . وصدق اهللا العظيم . . 

 واملأل األعلـى مـن    ،  وأخرياً يعرض السياق القرآين مشهداً من مشاهد التدخل اإلهلي يف املعركة          
واملالئكـة يقبضـون    ؛  يشارك يف أخذ الذين كفروا بالتعذيب والتأنيـب        - بأمر اهللا وإذنه   - املالئكة

ويذكروم يف أشـد   - جزاء على البطر واالستكبار - ويؤذوم أذى مهيناً ،  أرواحهم يف صورة منكرة   
ويقـرر   . .  شـيئاً  جزاء وفاقاً ال يظلمهم اهللا فيه     ،  اللحظات ضيقا وحرجا بسوء أعماهلم وبسوء مآهلم      

كدأب آل فرعون والـذين     :  " السياق يف إثر عرض هذا املشهد أن أخذ الكفار بتكذيبهم سنة ماضية           
وأنه كذلك   " ذلك بأن اهللا مل يك مغريا نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم              "  " من قبلهم 

 : وكذلك يأخذ كل من يفعل فعله ويشرك شركه، أخذ فرعون ومأله
وذوقـوا عـذاب    ،  ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم           "
كدأب آل فرعون والذين من قبلـهم       . وأن اهللا ليس بظالم للعبيد    ،  ذلك مبا قدمت أيديكم   . احلريق

ذلك بأن اهللا مل يك مغرياً نعمـة   . إن اهللا قوي شديد العقاب    ،  فأخذهم اهللا بذنوم  ،  كفروا بآيات اهللا  
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كدأب آل فرعون والذين من قبلـهم       . وأن اهللا مسيع عليم   ،  أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم      
  " . وكل كانوا ظاملني. وأغرقنا آل فرعون، فأهلكناهم بذنوم، كذبوا بآيات رم

 :  واآليتان األوليان يف هذا املقطع
وذوقـوا عـذاب    ،  أدبارهمولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم و          " 
  . .  " وأن اهللا ليس بظالم للعبيد، ذلك مبا قدمت أيديكم، احلريق

:  " كما قال هلم اهللا سبحانه     - واملالئكة تشترك يف املعركة   ؛   قد تعنيان حال املشركني يوم بدر     
هللا ومـن يشـاقق ا    ،  ذلك بأم شاقوا اهللا ورسوله    . فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان      

 - كما قلنا عند استعراض هذا النص يف اجلزء التاسع         - وإن كنا  . .  " ورسوله فإن اهللا شديد العقاب    
ولكن جهلنا بالكيفية ال يدعونا إىل تأويل هذا        . ال ندري كيف تضرب املالئكة فوق األعناق وكل بنان        

ال يعصـون اهللا    " أن املالئكة و،  وهو أن هناك أمراً من اهللا للمالئكة بالضرب       ؛  النص عن مدلوله الظاهر   
وتكملـة  ؛  وتكون هاتان اآليتان هنا تذكرياً مبا كان يوم بدر         "  . . )1(ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون      

  . . حلكاية فعل املالئكة فيه بالذين كفروا
يف يوم بـدر     . .  كما أن هاتني اآليتني قد تعنيان حالة دائمة كلما توفت املالئكة الذين كفروا            

كما يكثـر   ،  موجهاً توجيه اخلطاب لكل من يرى      . .  " ولو ترى :  " ويكون قوله تعاىل   . .  غريه ويف
  . . مثل هذا االسلوب يف التوجيه إىل املشاهد البارزة اليت من شأا أن يتوجه إليها كل من يرى

 تسـتل   واملالئكـة ،  فالتعبري القرآين يرسم صورة منكرة للذين كفروا      .  وسواء كان هذا أو ذاك    
 : إىل العذاب واملوت، يضيف املهانة واخلزي؛ منهم أرواحهم يف مشهد مهني

  . .  " ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم " 
 :  مث يتحول السياق من صيغة اخلرب إىل صيغة اخلطاب

 .  " وذوقوا عذاب احلريق " 
وكأمنا جهنم بنارها وحريقها يف املشهد وهم يدفعون        ؛  هود لريد املشهد حاضراً كأنه اللحظة مش     

 : إليها دفعاً مع التأنيب والتهديد
                                                 

م السيد رشيد رضا من أنه يثبت أن املالئكة مل تشترك يف املعركة يوم بدر إال مبخالطـة                   وليس كالذي قاله املرحو    )1(
 . والنص أوىل باالتباع. فهذا خمالف لظاهر النص. أرواح املؤمنني وتثبيتهم
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  . .  " ذلك مبا قدمت أيديكم " 
 : تستحقونه مبا قدمت أيديكم،  وأنتم إمنا تالقون جزاء عادالً

  . .  " وأن اهللا ليس بظالم للعبيد " 
ترى هذا ديد   : يثري يف النفس سؤاال    -  " يقعذاب احلر  " مبا يعرضه من مشهد    -  وهذا النص 

أم أـم   ؟  بعد البعث واحلساب   - كأنه واقع م   - من املالئكة للذين كفروا بعذاب املستقبل املقرر هلم       
 . . ؟  يالقون عذاب احلريق مبجرد توفيهم

لـى هـذا    وال حنب أن نزيد شيئاً ع      . . ال مينع مانع من فهمه من النص القرآين       ،   وكالمها جائز 
وهو واقع  . وليس علينا فيه إال اليقني بوقوعه     ؛  فهو أمر من أمور الغيب الذي استأثر اهللا بعلمه         . . التقرير

 . أما موعده فعلم ذلك عند عالم الغيوب. ماله من دافع
 . مع السياق يف انتقاله إىل تقرير احلقيقة الكلية وراء هذا املشهد          ،   وننتقل من هذه الوقفة اخلاطفة    

فهذا هو املصري احملتوم الذي     ؛  سنة ماضية ال تتخلف وال تتبدل     ،  إن أخذ الذين كفروا باملهانة والعذاب     . 
 : جرت به السنة من قدمي

إن اهللا قوي   ،  فأخذهم اهللا بذنوم  ،  كفروا بآيات اهللا  ؛  كدأب آل فرعون والذين من قبلهم      " 
  . .  " شديد العقاب
إمنـا هـي    . . وال إىل جزاف ال ضابط له، إىل فلتات عابرةال يكل الناس     - سبحانه -  إن اهللا 

وقـد  ؛ هو ما يصيب املشركني يف كل وقت     ،  وما أصاب املشركني يف يوم بدر      . . سنته ميضي ا قدره   
 : أصاب آل فرعون والذين من قبلهم

  . .  " كفروا بآيات اهللا فأخذهم اهللا بذنوم " 
 : هم عقابهومل يتخلف عن - سبحانه -  ومل يعجزوه

 .  " إن اهللا قوي شديد العقاب " 
 . . وجعلهم خالئف فيها  ،  ومكن هلم يف األرض   ،  ورزقهم من فضله  ،   ولقد آتاهم اهللا من نعمته    

ولكنـهم كفـروا ومل   ؟ لينظر أيشكرون أم يكفرون   ،  وهذا كله إمنا يعطيه اهللا للناس ابتالء منه وامتحاناً        
 . . م النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفـرة فجـرة         وغري،  وطغوا وبغوا مبا أعطوا   ؛  يشكروا
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وعندئذ حقت عليهم سنة اهللا يف أخذ الكافرين بعد أن تبلغهم آياتـه              . . وجاءم آيات اهللا فكفروا ا    
 : ودمر عليهم تدمرياً، وأخذهم بالعذاب، وعندئذ غري اهللا النعمة . . فيكذبوا ا
وأن اهللا مسيـع    . نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسـهم        ذلك بأن اهللا مل يك مغرياً        " 

وأغرقنـا آل   ،  فأهلكناهم بذنوم ،  كذبوا بآيات رم  . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم     . عليم
  . .  " وكل كانوا ظاملني. فرعون

ألن  - نمع أم كانوا كافري    - ومل يهلكهم قبلها سبحانه   .  لقد أهلكهم اهللا بعد التكذيب بآياته     
وهو يعرب هنا عن آل فرعون والـذين         . .  " وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً     :  " هذه سنته ورمحته  

 " مستخدماً لفظ  . .  " كانوا ظاملني  " بأم . . من قبلهم من أمثاهلم الذين كذبوا بآيات اهللا فأهلكهم        
  . . ب يف القرآنوهذا هو االستعمال الغال " الشرك " أو " الكفر " مبعىن " الظلم

 :  وال بد أن نقف قليالً عند نص هذه اآلية
  . .  " ذلك بأن اهللا مل يك مغرياً نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم " 
فال يسلبهم نعمة وهبهم إياها إال بعد أن يغريوا         ؛  يقرر عدل اهللا يف معاملة العباد     ،  من جانب ،   إنه
ويستحقوا أن يغري ما م مما أعطـاهم إيـاه لالبـتالء            ،  يقلبوا أوضاعهم و،  ويبدلوا سلوكهم ،  نواياهم

ومن اجلانب اآلخر يكرم هذا املخلوق اإلنساين        . . واالختبار من النعمة اليت مل يقدروها ومل يشكروها       
وجيعـل التغـيري    ؛  حني جيعل قدر اهللا به ينفذ وجيري عن طريق حركة هذا اإلنسان وعمله            ،  أكرب تكرمي 
وأوضاعهم اليت  ،   يف حياة الناس مبنياً على التغيري الواقعي يف قلوم ونواياهم وسلوكهم وعملهم            القدري

علـى هـذا     - تقابل التكرمي العظـيم    - ومن اجلانب الثالث يلقي تبعة عظيمة      . . خيتاروا ألنفسهم 
كما ميلـك أن    ؛  كرإذا هو عرف فش   ،  فهو ميلك أن يستبقي نعمة اهللا عليه وميلك أن يزاد عليها          . الكائن

 . واحنرفت نواياه فاحنرفت خطاه، يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر
وعالقة قدر  ؛   " التصور اإلسالمي حلقيقة اإلنسان    "  وهذه احلقيقة الكبرية متثل جانباً من جوانب      

 تقـدير هـذا     ومن هذا اجلانب يتبني    . . وعالقته هو ذا الكون وما جيري فيه      ؛  اهللا به يف هذا الوجود    
كما تتبني فاعلية اإلنسان يف مصري نفسه ويف مصري األحداث          ؛  وتكرميه ذا التقدير  ؛  الكائن يف ميزان اهللا   

بإذن اهللا وقدره الذي جيري من خالل حركتـه          - فيبدو عنصراً إجيابياً يف صياغة هذا املصري      ؛  من حوله 
اليت تصـوره   ،  اليت تفرضها عليه املذاهب املادية    وتنتفي عنه تلك السلبية الذليلة       - وعمله ونيته وسلوكه  

إىل آخـر    . . . وحتمية التطور ،  وحتمية التاريخ ،  حتمية االقتصاد . عنصراً سلبياً إزاء احلتميات اجلبارة    
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وال ميلك إال اخلضوع املطلق ملا تفرضه عليـه  ، احلتميات اليت ليس للكائن اإلنساين إزاءها حول وال قوة      
 ! )1(ل وهو ضائع خانع مذلو

وتصور ؛   كذلك تصور هذه احلقيقة ذلك التالزم بني العمل واجلزاء يف حياة هذا الكائن ونشاطه             
 : وال يظلم فيها عبد من عبيده، يف جعل هذا التالزم سنة من سننه جيري ا قدره، عدل اهللا املطلق

  . .  " وأن اهللا ليس بظالم للعبيد " 
  . .  " رعون وكل كانوا ظاملنيفأهلكناهم بذنوم وأغرقنا آل ف " 
  " ذلك بأن اهللا مل يك مغرياً نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم " 

  . . واحلمد هللا رب العاملني . . 
|     |     | 

ِمنهم ثُم ينقُضونَ    الَِّذين عاهدت    55ِإنَّ شر الدواب ِعند اللِّه الَِّذين كَفَرواْ فَهم الَ يؤِمنونَ           + 
 فَِإما تثْقَفَنهم ِفي الْحرِب فَشرد ِبِهم مـن خلْفَهـم لَعلَّهـم             56عهدهم ِفي كُلِّ مرٍة وهم الَ يتقُونَ        

 والَ 58نَّ اللّه الَ يِحـب اخلَـاِئِنني    وِإما تخافَن ِمن قَوٍم ِخيانةً فَانِبذْ ِإلَيِهم علَى سواء إِ         57يذَّكَّرونَ  
 وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوٍة وِمن رباِط الْخيِل          59يحسبن الَِّذين كَفَرواْ سبقُواْ ِإنهم الَ يعِجزونَ        

ِنِهم الَ تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنِفقُواْ ِمن شيٍء ِفي          ترِهبونَ ِبِه عدو اللِّه وعدوكُم وآخِرين ِمن دو       
 وِإن جنحواْ ِللسلِْم فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللِّه ِإنه هو           60سِبيِل اللِّه يوف ِإلَيكُم وأَنتم الَ تظْلَمونَ        

   ِليمالْع ِميع61الس  ِإن يو             ِمِننيؤِبالْمِرِه وصِبن كدأَي الَِّذي وه اللّه كبسفَِإنَّ ح وكعدخواْ أَن ي62ِريد 
                   ـهِإن مهنيب أَلَّف اللّه لَـِكنو قُلُوِبِهم نيب ا أَلَّفَتِميعاً مِض جا ِفي اَألرم أَنفَقْت لَو قُلُوِبِهم نيب أَلَّفو

ع ِكيمح 63ِزيز  
          ِمِننيؤالْم ِمن كعبِن اتمو اللّه كبسح ِبيا النها أَيلَـى         64يع ِمِننيـؤِض الْمرح ِبيا النها أَيي 

            ئَةٌ ينكُم مكُن مِإن يِن ويواْ ِمئَتِلبغونَ ياِبرونَ صرِعش نكُمكُن ماِل ِإن يواْ     الِْقتكَفَر الَِّذين نواْ أَلْفًا مِلبغ
 اآلنَ خفَّف اللّه عنكُم وعِلم أَنَّ ِفيكُم ضعفًا فَِإن يكُن منكُم مئَةٌ صـاِبرةٌ               65ِبأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونَ     

  66ِبِإذِْن اللِّه واللّه مع الصاِبِرين يغِلبواْ ِمئَتيِن وِإن يكُن منكُم أَلْف يغِلبواْ أَلْفَيِن 
                                                 

دار " .  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  " يف القسم الثاين من كتاب    " حقيقة اإلنسان   :  "  يراجع فصل  )1(
 " . لشروق ا
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                 ِريـدي اللّـها وينالـد ضرونَ عِريدِض تِفي اَألر ثِْخنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَن ي ِبيا كَانَ ِلنم
     ِكيمح ِزيزع اللّهةَ وفِ       67اآلِخر كُمسلَم قباللِّه س نم ابالَ ِكتلَّو        ِظـيمع ـذَابع مذْتا أَخ68يم 

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللّه قُواْ اللّهاتا وبالَالً طَيح متا غَِنم69فَكُلُواْ ِمم  
                ِتكُمؤا يريخ ِفي قُلُوِبكُم لَِم اللّهعى ِإن يراَألس نِديكُم من ِفي أَيقُل لِّم ِبيا النها أَيـا  يما مريخ

        ِحيمر غَفُور اللّهو لَكُم ِفرغيو 70أُِخذَ ِمنكُم           كَنـلُ فَـأَمِمن قَب واْ اللّهانخ فَقَد كتانواْ ِخيِريدِإن يو 
 ِكيمح ِليمع اللّهو مه71ِمن  

     اِلِهموواْ ِبأَمداهجواْ وراجهواْ ونآم واْ         ِإنَّ الَِّذينـرصنواْ وآو الَِّذينِبيِل اللِّه وِفي س أَنفُِسِهمو 
أُولَـِئك بعضهم أَوِلياء بعٍض والَِّذين آمنواْ ولَم يهاِجرواْ ما لَكُم من والَيِتِهم من شيٍء حتى يهاِجرواْ                

    كُملَييِن فَعِفي الد وكُمرنصتِإِن اسو            ِصريلُونَ بمعا تِبم اللّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيٍم بلَى قَوِإالَّ ع رصالن 
72    كَـِبري ادفَسِض وةٌ ِفي اَألرنكُن ِفتت لُوهفْعٍض ِإالَّ تعاء بِليأَو مهضعواْ بكَفَر الَّذين73 و  الَّـِذينو 

  واْ وراجهواْ ونةٌ             آمِفرغم ما لَّهقونَ حِمنؤالْم مه واْ أُولَـِئكرصنواْ وآو الَِّذينِبيِل اللِّه وواْ ِفي سداهج
   كَِرمي قِرزـاِم             74وحلُواْ اَألرأُوو ِمنكُم لَـِئكفَأُو كُمعواْ مداهجواْ وراجهو دعواْ ِمن بنآم الَِّذينو 

عب ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اِب اللِّه ِإنَّ اللّهٍض ِفي ِكتعلَى ِببأَو مه75ض_  
|     |     | 

هذا الدرس األخري من سورة األنفال يتضمن الكثري من قواعد التعامل مع املعسكرات املتنوعة يف               
ونظرة اإلسالم  ؛  خلارجيةوالتنظيمات الداخلية للمجتمع اإلسالمي وعالقته باملنظمات ا      ؛  السلم واحلرب 

ونظرته كذلك إىل عالقات الدم واجلـنس واألرض وعالقـات          ؛  إىل العهود واملواثيق يف شىت األحوال     
 . العقيدة

وبعضها مرحلي كان يواجه أحـواالً      ؛  ومنه تتبني عدة قواعد وأحكام بعضها ائي يف موضوعه        
 .  يف سورة التوبة قرب اية العهد املدينمث أدخلت عليه التعديالت النهائية املستقرة، معينة واقعة

 :  ومن بني هذه القواعد واألحكام حسب ورودها يف السياق القرآين
ومن مث ينبغي    . . مث خيلفون عهدهم معه هم شر الدواب      ،   أن الذين يعاهدون املعسكر اإلسالمي    

د من وراءهم ممن تراودهم     أن يؤدم املعسكر اإلسالمي تأديباً يلحظ فيه اإلرهاب الذي يشردهم ويشر          
 . نية نقض العهد أو نية مهامجة املعسكر اإلسالمي
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فإن هلذه القيادة أن تنبـذ  ؛  أن املعاهدين الذين ختشى القيادة اإلسالمية منهم نقض العهد واخليانة      
ومن مث تصبح يف حل من قتاهلم وتأديبهم وإرهاب من وراءهـم مـن              . وتعلنهم بإلغائه ،  إليهم عهدهم 

 . مأمثاهل
؛  أنه جيب على املعسكر اإلسالمي إعداد العدة دائماً واستكمال القوة بأقصى احلـدود املمكنـة      

واليت تتسامع ا هـذه     ؛  اليت ترهبها مجيع القوى املبطلة    ؛  لتكون القوة املهتدية هي القوة العليا يف األرض       
لك لسلطان اهللا فـال متنـع       وتستسلم كذ ؛  فتهاب أوال أن اجم دار االسالم     ،  القوى يف أرجاء األرض   

وال تـدعي حـق     ،  وال تصد أحداً من أهلها عن االسـتجابة       ،  داعية إىل اإلسالم يف أرضها من الدعوة      
 . حىت يكون الدين كله هللا، احلاكمية وتعبيد الناس

 أنه إذا جنح فريق من غري املسلمني إىل مساملة املعسكر اإلسالمي وموادعته وعدم الوقـوف يف                
فإن أضـمروا اخلديعـة ومل يبـد يف    . وتعاهدهم عليها، قيادة اإلسالمية تقبل منهم املساملة وجهه فإن ال  

 . وهو يكفي املسلمني شر اخلادعني، ترك أمرهم إىل اهللا، الظاهر ما يدل عليها
وأم منصـورون   .  أن اجلهاد فريضة على املسلمني حىت لو كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم           

وكفء الثنني يف أضعف احلاالت     ،  وان الواحد منهم كفء لعشرة من األعداء      ،  بعون اهللا على أعدائهم   
فحسب املؤمنني أن يعدوا ما     ؛  وفريضة اجلهاد إذن ال تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بني املؤمنني وعدوهم          

ك أم  ذل. والبقية على اهللا  ؛  ويصربوا عليها ،  وأن يثبتوا يف املعركة   ،  وأن يثقوا باهللا  ،  استطاعوا من القوى  
  . . ميلكون قوة أخرى غري القوى املادية الظاهرة

 أن املعسكر اإلسالمي جيب أن يكون مهه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتحطيم كل أسباب               
ذلـك أنـه ال      . . فان هذا االجراء يستبعد   ،  فإذا كان أسر املقاتلني وفداؤهم ال حيقق هذه الغاية        . القوة

ويسـتعلوا هـم يف     ،  فيدمروا قوة عدوهم  ،  ى إال بعد أن يثخنوا يف األرض      يكون للرسل وأتباعهم أسر   
أما قبـل ذلـك     . وعندئذ ال يكون هناك من بأس يف أخذ األسرى وفدائهم         ؛  األرض ويتمكنوا بقوم  

 . فالتقتيل يف املعركة أوىل وأجدى
ا فديـة   كما أحل هلـم أن يأخـذو      .  أن الغنائم حل للمسلمني يف املعركة من أموال املشركني        

 . األسرى بعد أن يثخنوا يف األرض ويتمكنوا فيها وخيضدوا شوكة عدوهم وحيطموها
بوعد اهللا هلم أن يعطيهم خرياً ممـا        .  أن األسرى يف املعسكر املسلم ينبغي أن يرغبوا يف اإلسالم         

 . ةمع حتذيرهم من اخليانة ببأس اهللا الذي أمكن منهم أول مر. أخذ منهم من الغنيمة أو الفداء
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ولكن الوالء يف هذا اتمع ال يكون إال على         ؛   أن آصرة التجمع يف اتمع اإلسالمي هي العقيدة       
. فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعـض    ،  أساس العقيدة والتنظيم احلركي معاً    

 . . عسكر املسلم يف دار االسـالم     فال والء بينهم وبني امل    ،  أما الذين آمنوا ومل يهاجروا إىل دار االسالم       
وكـان هـذا    ؛  وال ينصرهم املسلمون إال إذا اعتدي عليهم يف عقيـدم          . . أي ال تناصر وال تكافل    

 . االعتداء من قوم ليس بينهم وبني املسلمني عهد
ال مينع أن يكون    ،   أن قيام التجمع والوالء يف اتمع املسلم على آصرة العقيدة والتنظيم احلركي           

مىت حتقق شرط العقيدة وشرط التنظـيم        - فيكونوا أقرب يف الوالء   ؛  أولو األرحام بعضهم أوىل ببعض    
فأما قرابة الرحم وحدها فال تنشئ أولوية وال والء إذا انفصمت رابطـة العقيـدة ورابطـة         - احلركي

 . التنظيم احلركي
وهي متثـل مجلـة   ؛  الدرسهي املبادئ والقواعد اليت يتضمنها هذا - على وجه اإلمجال  -  هذه

وسنحاول أن نتناوهلا بشيء من التفصـيل يف        . . صاحلة من قواعد النظام اإلسالمي الداخلي واخلارجي      
 : مواجهة النصوص القرآنية

|     |     | 
الذين عاهدت منـهم مث ينقضـون       . إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون          " 

. فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد م من خلفهم لعلهم يـذكرون          . تقونوهم ال ي  ،  عهدهم يف كل مرة   
وال حيسنب الذين كفـروا     . إن اهللا ال حيب اخلائنني    ،  وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء        

وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبـون بـه عـدو اهللا             . إم ال يعجزون  ،  سبقوا
وما تنفقوا من شيء يف سبيل اهللا يوف إليكم         ،  دوم ال تعلموم اهللا يعلمهم    وعدوكم وآخرين من    

وإن يريدوا  . إنه هو السميع العليم   ،  وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا       . وأنتم ال تظلمون  
لو أنفقـت مـا يف   ، وألف بني قلوم، أن خيدعوك فإن حسبك اهللا هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني       

  "  . . إنه عزيز حكيم، ولكن اهللا ألف بينهم،  مجيعاً ما ألفت بني قلوماألرض
عند نشأة الدولة املسلمة    ،   هذه اآليات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل يف حياة اجلماعة املسلمة          

 . وتزود القيادة املسلمة باألحكام اليت تواجه ا هذه احلالة؛ باملدينة
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قات اخلارجية بني املعسكر املسلم وما حولـه مـن املعسـكرات             وهي متثل إحدي قواعد العال    
ولكنها ظلـت إحـدى القواعـد    ؛ ومل تدخل عليها إال تكمالت وتعديالت جانبية فيما بعد  ،  األخرى

 . األساسية يف املعامالت اإلسالمية الدولية
ه العهود من   ما أمكن أن تصان هذ    ؛   إا تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بني املعسكرات املختلفة        

فأما إذا اختذ الفريق اآلخـر هـذه    . مع إعطاء هذه العهود اإلحترام الكامل واجلدية احلقيقية       ؛  النكث ا 
فإن للقيادة املسلمة أن تنبذ هـذه       ؛  ويستعد للمبادأة والشر  ؛  العهود ستاراً يدبر من ورائه اخليانة والغدر      

ة اليد يف اختيار وقت الضـربة التاليـة للخـائنني      وتصبح مطلق ؛  وتعلن الفريق اآلخر ذا النبذ    ،  العهود
على أن تكون هذه الضربة من العنف والشدة حبيث ترهب كل من حتدثه نفسه بـالتعرض                . . الغادرين

ويريدون عـدم التعـرض     ؛  فأما الذين يساملون املعسكر اإلسالمي    !  . . للمجتمع املسلم سرا أو جهراً    
فإن للقيادة املسـلمة أن تـوادعهم مـا دام          ؛  وصوهلا إىل كل مسع   أو احليلولة دون    ،  للدعوة اإلسالمية 

 . )1(ظاهرهم يدل على أم جينحون إىل السلم ويريدوا 
مواجهة عملية واقعية حلاالت عمليـة واقعيـة يف العالقـات بـني              - كما هو ظاهر   - وهذه

مان احلقيقي وزوال العقبات    مىت حتقق للدعوة اإلسالمية األ     - ال ترفض املوادعة  ؛  املعسكرات املتجاورة 
ويف الوقت ذاته ال تسمح أن تكـون عهـود           - املادية من طريقها وهي تتحرك لتبلغ األمساع والقلوب       

 . وترساً يتترسون به لضرب اتمع املسلم غيلة وغدراً، املوادعة ستاراً لألعداء
فقد نشأت مـن    ،   يومذاك  أما احلالة الواقعة اليت كانت هذه النصوص تواجهها يف جمتمع املدينة          

واليت يلخصها اإلمام ابن القـيم      ،  الظروف اليت واجهتها القيادة املسلمة يف أول العهد باهلجرة إىل املدينة          
قسم صاحلهم ووادعهـم    : املدينة صار الكفار معه ثالثة أقسام      ع وملا قدم النيب  :  " يف زاد املعاد بقوله   

وهم على كفرهم آمنـون علـى دمـائهم          - الوا عليه عدوه  على أال حياربوه وال يظاهروا عليه وال يو       
بل انتظروا مـا    ،  وقسم تاركوه فلم يصاحلوه ومل حياربوه     . وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة     - وأمواهلم

ومنهم من كان   . مث من هؤالء من كان حيب ظهوره وانتصاره يف الباطن          . . يؤول إليه أمره وأمر أعدائه    
وهو مع عدوه يف البـاطن ليـأمن   ،  ومنهم من دخل معه يف الظاهر     . تصارهمحيب ظهور عدوه عليه وان    

  "  . . وهؤالء هم املنافقون فعامل كل طائفة من هذه الطوائف مبا أمره به ربه تبارك وتعاىل، الفريقني

                                                 
 .  ولقد نظمت هذه احلاالت تنظيماً ائياً فيما بعد يف سورة التوبة)1(
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وهـم بنـو    ؛   وكان من بني من صاحلهم ووادعهم طوائف اليهود الثالث املقيمني حول املدينة           
 . كما كان من بينهم قبائل من املشركني جماورة للمدينة. نضري وبنو قريظةقينقاع وبنو ال

ومل تكن أحكاماً ائية    ؛  تواجه أحواالً واقعة  ،   وظاهر أن هذه األوضاع مل تكن إال أوضاعاً موقتة        
حىت استقرت يف األحكام الـيت      ،  وأا عدلت فيما بعد تعديالت متوالية     ؛  يف العالقات الدولية اإلسالمية   

  . . نزلت يف سورة براءة
 وهذه املراحل اليت مرت ا هذه العالقات سبق يف اجلزء التاسع أن نقلنا هلا تلخيصاً جيداً لإلمام                 

 : وال نرى بأساً من إعادة هذا التلخيص هنا لضرورته. ابن القيم يف زاد املعاد
إىل حني لقي اهللا عـز      مع الكفار واملنافقني من حني بعث        ] ع [ فصل يف ترتيب سياق هديه     " 

فـأمره  . وذلك أول نبوته  . أن يقرأ باسم ربه الذي خلق     : أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعاىل       . . وجل
:  " فنبأه بقولـه   " قم فأنذر . يا أيها املدثر  :  " مث أنزل عليه  . ومل يأمره إذ ذاك بتبليغ    ،  أن يقرأ يف نفسه   

ـ  " اقرأ مث أنـذر مـن     . مث أنذر قومه  . مره أن ينذر عشريته األقربني    مث أ .  " يا أيها املدثر   " وأرسله ب
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة        . مث أنذر العاملني  . مث أنذر العرب قاطبة   . حوهلم من العرب  

مث أمره أن   . مث أذن له يف اهلجرة وأذن له يف القتال        . ويؤمر بالكف والصرب والصفح   ؛  بغري قتال وال جزية   
مث  . . مث أمره بقتال املشركني حىت يكون الدين كله هللا        . ويكف عمن اعتزله ومل يقاتله    ،   قاتله يقاتل من 

فأمر بأن   . . وأهل ذمة ،  وأهل حرب ،  أهل صلح وهدنة  : كان الكفار معه بعد األمر باجلهاد ثالثة أقسام       
ف منهم خيانة نبـذ     فإن خا ،  وأن يويف هلم به ما استقاموا على العهد       ،  يتم ألهل العهد والصلح عهدهم    

وملـا نزلـت     . . وأمر أن يقاتل من نقض عهده     ،  إليهم عهدهم ومل يقاتلهم حىت يعلمهم بنقض العهد       
فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حـىت يعطـوا           : سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه األقسام كلها       

فجاهد الكفـار بالسـيف     . ة عليهم وأمره جبهاد الكفار واملنافقني والغلظ    . اجلزية أو يدخلوا يف اإلسالم    
 . . وأمره فيها بالرباءة من عهود الكفار ونبذ عهـودهم إلـيهم          . واملنافقني باحلجة واللسان  ،  والسنان

، قسماً أمره بقتاهلم وهم الذين نقضوا عهده ومل يستقيموا لـه          : وجعل أهل العهد يف ذلك ثالثة أقسام      
 ينقضوه ومل يظاهروا عليه فأمره أن يتم هلم عهـدهم           وقسماً هلم عهد موقت مل    . فحارم وظهر عليهم  

، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشـهر ، وقسماً مل يكن هلم عهد ومل حياربوه أو كان هلم عهد مطلق    . إىل مدم 
وأمره . أربعة أشهر ،  أو له عهد مطلق   ،  وأجل من ال عهد له    ؛  فقتل الناقض لعهده  . فإذا انسلخت قاتلهم  

وضـرب  . فأسلم هؤالء كلهم ومل يقيموا على كفرهم إىل مدم        ،  ه إىل مدته  أن يتم للمويف بعهده عهد    
  "  . . إخل . . . على أهل الذمة اجلزية
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وتاريخ نزول السور واآليات الـيت      ،  ومراجعة أحداث السرية  ،   ومن مراجعة هذا التلخيص اجليد    
متثل مرحلة وسيطة بني ما     ،  نايتبني لنا أن آيات سورة األنفال اليت حنن بصددها ه         ،  تتضمن هذه األحكام  

وجيب أن تدرس هـذه     . وما انتهى إليه احلال بعد نزول سورة براءة       ،  كان عليه احلال أول العهد باملدينة     
إال أـا ال متثلـها يف       ،  ومع أا تقرر بعض القواعد األساسـية       . . النصوص يف ضوء هذه االعتبارات    

والتطبيقات العملية هلا يف أواخـر حيـاة        ،  وص سورة براءة  فالصورة النهائية متثلها نص   . صورا النهائية 
  . . كما سيأيت ع رسول اهللا

 :  ويف ضوء هذا البيان نستطيع أن نواجه هذه النصوص القرآنية
|     |     | 

الذين عاهدت منـهم مث ينقضـون       . إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون          " 
  . .  " ونعهدهم يف كل مرة وهم ال يتق

إال ،  فيشمل األناسي فيما يشمل   ،  وإن كان يشمل كل ما دب على األرض        " الدواب "  ولفظ
مث يصـبح هـؤالء      . . ظل البهيمة  . . يلقي ظالً خاصاً حني يطلق على اآلدميني       - كما أسلفنا  - أنه

كفـر أال يصـري     وهؤالء هم الذين كفروا حىت بلغ م ال       ! اآلدميون شر البهيمة اليت تدب على األرض      
 ! وهم الذين ينقضون عهدهم يف كل مرة وال يتقون اهللا يف مرة! حاهلم إىل اإلميان

إم بنـو   : وقيل،  إم بنو قريظة  : قيل . .  وقد وردت روايات متعددة يف املقصودين ذا النص       
والـنص   . . شركنيإم األعراب الذين كانوا حول املدينة من امل     : وقيل. إم بنو قينقاع  : وقيل. النضري

 ع فلقد نقض اليهود عهودهم مع رسـول اهللا       . والواقع التارخيي كالمها حيتمل أن يكونوا هؤالء مجيعاً       
واملهم أن نعلم أن هـذه النصـوص        . . كما أنه قد تكرر نقض املشركني لعهودهم أيضاً       ،  طائفة طائفة 

، ولكن احلكـم الصـادر فيهـا   . إىل حني نزول هذه اآليات، تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها     
  . . ويقرر صفة ثابتة، املصور لطبيعة الناقضني للعهد يصور حالة دائمة

وبـاتوا  ،  ففسدت بذلك فطرم   . .  " فهم ال يؤمنون   "  فهؤالء الذين كفروا ولّجوا يف الكفر     
صة إنسانية  فتجردوا بذلك من خصي   ،  هؤالء الذين ينقضون كل عهد أبرموه     . بذلك شر الدواب عند اهللا    

لوال أن البهيمة مقيـدة     ،  كما تنطلق البهيمة  ،  وانطلقوا من كل قيد    - خصيصة التقيد بالعهد   - أخرى
 ! فهم بذلك شر الدواب عند اهللا. وهؤالء ال ضابط هلم، بضوابط فطرا
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جزاؤهم هو حرمام األمـن      . .  هؤالء الذين ال يستطيع أحد أن يطمئن إىل عهدهم وجوارهم         
والضرب على أيديهم بشدة ال ترهبـهم       ،  وجزاؤهم هو ختويفهم وتشريدهم   ؛  ا غريهم األمن  كما حرمو 
، ومن بعده مـن املسـلمني      ع والرسول،  إمنا ترهب من يتسامع م ممن وراءهم من أمثاهلم        ،  وحدهم
 : أن يصنعوا م ذلك الصنيع - إذا التقوا بأمثال هؤالء يف القتال - مأمورون

  . .  " حلرب فشرد م من خلفهم لعلهم يذكرونفإما تثقفنهم يف ا " 
الذي يكفي السماع به للهرب     ،  واهلول املرعب ،  يرسم صورة لألخذ املفزع   ،   وإنه لتعبري عجيب  

أن  ع إا الضربة املروعة يأمر اهللا تعـاىل رسـوله        ؟  فما بال من حيل به هذا العذاب الرعيب       . والشرود
ليؤمن املعسكر اإلسالمي   ،  وانطلقوا من ضوابط اإلنسان   ،   العهد يأخذ ا هؤالء الذين مردوا على نقض      

وليمنع كائناً من كان أن جيرؤ على التفكري يف الوقوف يف وجه            ؛  وليدمر هيبة اخلارجني عليه أخرياً    ،  أوالً
  . . املد اإلسالمي من قريب أو من بعيد

إن هذا الدين ال بد     . ة املسلمة  إا طبيعة هذا املنهج اليت جيب أن تستقر صورا يف قلوب العصب           
وال بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حىت         ،  وال بد له من سطوة    ،  وال بد له من قوة    ،  له من هيبة  

والـذين  . من كل طـاغوت    " األرض " يف " اإلنسان " وهو ينطلق لتحرير  ،  ال تقف للمد اإلسالمي   
هم ،  يف وجه العقبات املادية من قوى الطاغوت       ،يتصورون أن منهج هذا الدين هو جمرد الدعوة والتبليغ        

 ! ناس ال يعرفون شيئاً عن طبيعة هذا الدين
وما ينبغي أن يتبع يف     ؛   وهذا هو احلكم األول يتعلق حبالة نقض العهد فعالً مع املعسكر اإلسالمي           

 . ضرب الناقضني للعهد وإرهام وإرهاب من وراءهم بالضربة القاصمة املروعة اهلائلة
وذلـك بظهـور أفعـال      ؛  أما احلكم الثاين فيتعلق حبالة اخلوف من نقض العهد وتوقع اخليانة           ف

 : وأمارات تدل على أن القوم يهمون بنقض العهد فعالً
  . .  " إن اهللا ال حيب اخلائنني. وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء " 

ومل ؛  نة من غريه نبذ العهد القائم جهرة وعالنية       فإذا خاف اخليا  ؛   إن اإلسالم يعاهد ليصون عهده    
فليس بينـه وبينـهم     . وصارح اآلخرين بأنه نفض يده من عهدهم      ؛  ومل يغش ومل خيدع   ؛  خين ومل يغدر  

وإىل آفـاق مـن األمـن    ، وبذلك يرتفع اإلسالم بالبشرية إىل آفاق من الشرف واالسـتقامة   . . أمان
هلجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إىل عهود ومواثيـق مل           إنه ال يبيت اآلخرين با     . . والطمأنينة

فأما بعـد    . . وال يروع الذين مل يأخذوا حذرهم حىت وهو خيشى اخليانة من جانبهم           ؛  تنقض ومل تنبذ  
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فإذا جازت اخلدعة عليه فهو غري مغدور بـه         ؛  ألن كل خصم قد أخذ حذره     ،  نبذ العهد فاحلرب خدعة   
 ! ئل اخلدعة حينئذ مباحة ألا ليست غادرةوكل وسا! إمنا هو غافل

؛ فال يبيح الغدر يف سبيل الغلـب      ؛  ويريد للبشرية أن تعف   ؛   إن اإلسالم يريد للبشرية أن ترتفع     
 . وال يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة اخلسيسة؛ وهو يكافح ألمسى الغايات وأشرف املقاصد

ومن مث ال حيب للمسـلمني أن       ؛  ئنني الذين ينقضون العهود   وحيتقر اخلا ،   إن اإلسالم يكره اخليانة   
ومـىت  ؛  إن النفس اإلنسانية وحـدة ال تتجـزأ        . . خيونوا أمانة العهد يف سبيل غاية مهما تكن شريفة        

وليس مسلما من يربر     . . فال ميكن أن تظل حمافظة على غاية شريفة       ،  استحلت لنفسها وسيلة خسيسة   
ألنه ال انفصال يف تكوين     ،  دأ غريب على احلس اإلسالمي واحلساسية اإلسالمية      فهذا املب ،  الوسيلة بالغاية 

إن الشط املمرع ال يغري املسلم خبوض بركـة مـن            . . النفس البشرية وعاملها بني الوسائل والغايات     
من أجل هـذا كلـه يكـره اهللا          . . فإن الشط املمرع ال بد أن تلوثه األقدام امللوثة يف النهاية          ،  الوحل

 : خلائنني ويكره اهللا اخليانةا
 .  " إن اهللا ال حيب اخلائنني " 

وجيب أن نذكر أن هذه األحكام كانت تترتل والبشرية جبملتها ال تتطلع إىل مثل هـذا األفـق                  
قانون القوة اليت ال تتقيد بقيد مىت       . لقد كان قانون الغابة هو قانون املتحاربني حىت ذلك الزمان         . املشرق
ن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل حيكم اتمعات اجلاهلية كلها بعد ذلـك                وجيب أ . قدرت

إىل القرن الثامن عشر امليالدي حيث مل تكن أوربا تعرف شيئاً عن املعامالت الدولية إال ما تقتبسـه يف                   
حـىت  ؛   الواقع مث هي مل ترتفع قط حىت اللحظة إىل هذا األفق يف عامل           . أثناء تعاملها مع العامل اإلسالمي    

 " التقدم الفين يف صناعة القـانون      " وعلى الذين يبهرهم  ! بعد ما عرفت نظرياً شيئاً امسه القانون الدويل       
 ! بني اإلسالم والنظم املعاصرة مجيعاً " الواقع " أن يدركوا حقيقة

فـار  ويهون علـيهم أمـر الك     ،   ويف مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد اهللا املسلمني النصر         
 ! والكفر

  . .  " إم ال يعجزون، وال حيسنب الذين كفروا سبقوا " 
ولن يفلت  ،  ألن اهللا لن يترك املسلمني وحدهم     ،   فتبييتهم الغدر واخليانة لن مينحهم فرصة السبق      

وأضعف مـن أن يعجـزوا      ،  والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا اهللا حني يطلبهم        . اخلائنني خليانتهم 
 .  ناصرهماملسلمني واهللا
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من أن يسـبقهم أصـحاب       - مىت أخلصوا النية فيها هللا     -  فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة   
، ويعلون كلمتـه يف النـاس     ،  فإمنا هم منصورون باهللا الذي حيققون سنته يف األرض        . الوسائل اخلسيسة 
 . ال شريكجياهدون ليخرجوا الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده ب. وينطلقون بامسه

فهـو ال يعلـق     ؛   ولكن اإلسالم يتخذ للنصر عدته الواقعية اليت تدخل يف طوق العصبة املسلمة           
وهيأ هلا األسباب   ؛  أبصارها بتلك اآلفاق العالية إال وقد أمن هلا األرض الصلبة اليت تطمئن عليها أقدامها             

للحركة الواقعية اليت حتقق هذه الغايـات       وإال إذا أعدها هي     ؛  العملية اليت تعرفها فطرا وتؤيدها جتارا     
 : العلوية

ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخـرين       ،  وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل         " 
 " وما تنفقوا من شيء يف سبيل اهللا يوف إليكم وأنتم ال تظلمون           . من دوم ال تعلموم اهللا يعلمهم     

 . 
والنص يأمر بإعداد القوة على اختالف      ؛  تصاحب فريضة اجلهاد   فاالستعداد مبا يف الطوق فريضة      

ألنه األداة اليت كانت بارزة عند من كـان خياطبـهم    " رباط اخليل " وخيص؛  صنوفها وألواا وأسباا  
ولو أمرهم بإعداد أسباب ال يعرفوا يف ذلك احلني مما سـيجد مـع الـزمن                 . . ذا القرآن أول مرة   
 : واملهم هو عموم التوجيه - تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبريا - ريةخلاطبهم مبجهوالت حم

  . .  " وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة " 
وأول مـا تصـنعه      "  . . اإلنسان " لتحرير " األرض "  إنه ال بد لإلسالم من قوة ينطلق ا يف        

فال يصدوا  ؛  يتهم يف اختيارها  أن تؤمن الذين خيتارون هذه العقيدة على حر       : هذه القوة يف حقل الدعوة    
أن ترهب أعداء هذا الـدين فـال يفكـروا يف           : واألمر الثاين  . . وال يفتنوا كذلك بعد اعتناقها    ،  عنها

أن يبلغ الرعب ؤالء األعـداء      : واألمر الثالث  . . اليت حتميها تلك القوة    " دار اإلسالم  " االعتداء على 
 " األرض " كلـه يف   " اإلنسان " وهو ينطلق لتحرير  ،  سالميأن ال يفكروا يف الوقوف يف وجه املد اإل        

فـتحكم  ،  أن حتطم هذه القوة كل قوة يف األرض تتخذ لنفسها صفة األلوهية           : واألمر الرابع  . . كلها
 . ومن مث فاحلاكمية له وحده سبحانه     ؛  وال تعترف بأن األلوهية هللا وحده     ؛  الناس بشرائعها هي وسلطاا   

 . 
مث ،  وتنظيماً للشـعائر  ،   نظاماً الهوتياً يتحقق مبجرد استقراره عقيدة يف القلوب        إن اإلسالم ليس  

يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقـف        ؛  إن اإلسالم منهج عملي واقعي للحياة     ! تنتهي مهمته 
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 وتـدمري ،  من حتطيم تلك القوى املادية     - إلقرار منهجه الرباين   - فال مفر لإلسالم  . وراءها قوى مادية  
  . . وتقاوم املنهج الرباين، السلطات اليت تنفذ تلك املناهج األخرى

ينبغـي أال يستشـعر      . .  وينبغي للمسلم أال يتمتم وال جيمجم وهو يعلن هذه احلقيقة الكبرية          
ينبغي أن يذكر أن اإلسالم حني ينطلق يف األرض إمنا ينطلق إلعـالن             . اخلجل من طبيعة منهجه الرباين    

وال ؛  إنه ال ينطلق مبنهج من صنع البشـر       !  بتقرير ألوهية اهللا وحده وحتطيم ألوهية العبيد       حترير اإلنسان 
إنه ال ينطلق السترقاق العبيـد ليفلحـوا مـزارع          ! أو جنس ،  أو طبقة ،  أو دولة ،  لتقرير سلطان زعيم  
شـري  وال لفرض مذهب ب   ؛  وال الستغالل األسواق واخلامات كالرأمسالية الغربية     ؛  األشراف كالرومان 

إمنا ينطلق مبنهج من صـنع اهللا        . . من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إليها من املذاهب البشرية          
مـن   " األرض " يف " اإلنسان " ولتقرير ألوهية اهللا وحده وسلطانه لتحرير     ،  العليم احلكيم اخلبري البصري   

  . . العبودية للعبيد
؛ ا املهزومون الذين يقفون بالدين موقف الـدفاع        هذه هي احلقيقة الكبرية اليت جيب أن يدركه       
 . )1(واجلهاد اإلسالمي ! وهم يتمتمون وجيمجمون لالعتذار عن املد اإلسالمي
 : فالنص يقول.  وحيسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة

  . .  " وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة " 
بة املسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل        حبيث ال تقعد العص   .  فهي حدود الطاقة إىل أقصاها    

 . يف طاقتها
 : كذلك يشري النص إىل الغرض األول من إعداد القوة

  . .  " وآخرين من دوم ال تعلموم اهللا يعلمهم، ترهبون به عدو اهللا وعدوكم " 
. رض فهو إلقاء الرعب والرهبة يف قلوب أعداء اهللا الذين هم أعـداء العصـبة املسـلمة يف األ                 

واللّه ،  أو مل جيهروا هلم بالعداوة    ،  ومن وراءهم ممن ال يعرفوم    ؛  الظاهرين منهم الذين يعلمهم املسلمون    
واملسلمون مكلفون أن   . وهؤالء ترهبهم قوة اإلسالم ولو مل متتد بالفعل إليهم        . يعلم سرائرهم وحقائقهم  

                                                 
للسيد أيب األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية       " اجلهاد يف سبيل اهللا     :  "  تراجع بتوسع الرسالة القومية بعنوان     )1(

 .  من اجلزء التاسع1443 - 1431 صكما يراجع ما كتبناه عن اجلهاد يف مقدمة سورة األنفال. يف باكستان



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

153

ولتكون كلمة  ؛  وا مرهوبني يف األرض   وأن حيشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكون       ،  يكونوا أقوياء 
 . وليكون الدين كله للّه، اللّه هي العليا

فقد ،  وكان النظام اإلسالمي كله يقوم على أساس التكافل       ،   وملا كان إعداد العدة يقتضي أمواال     
 : اقترنت الدعوة إىل اجلهاد بالدعوة إىل إنفاق املال يف سبيل اهللا

  . .  " يوف إليكم وأنتم ال تظلمون -  اهللايف سبيل - وما تنفقوا من شيء " 
؛ ومن كل دافع شخصـي    ،  من كل غاية أرضية   ،   وهكذا جيرد اإلسالم اجلهاد والنفقة يف سبيله      

ابتغاء رضوان  ،  لتحقيق كلمة اللّه   " يف سبيل اللّه   " ليتمحض خالصا للّه  ،  ومن كل شعور قومي أو طبقي     
 . اللّه

كل حرب تقوم على أجماد األشـخاص        - منذ الوهلة االوىل   - ومن مث ينفي اإلسالم من حسابه     
وكل حـرب   . وكل حرب تقوم للقهر واإلذالل    . وكل حرب تقوم لالستغالل وفتح األسواق     . والدول

ويستبقي  . . أو طبقة على طبقة   ،  أو جنس على جنس   ،  أو قوم على قوم   ،  تقوم لتسويد وطن على وطن    
ال يريد تسويد جنس وال      - سبحانه - واهللا . .  يف سبيل اهللا   حركة اجلهاد  . . نوعاً واحداً من احلركة   

وهو غـين   . إمنا يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته      . وطن وال قوم وال طبقة وال فرد وال شعب        
 . ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها اليت تكفل اخلري والربكة واحلرية والكرامة للعاملني. عن العاملني

 هذه النصوص هو احلكم املتعلق مبن يريدون املهادنة واملوادعـة للمعسـكر              واحلكم الثالث يف  
 : وتدل ظواهرهم وأفعاهلم على رغبتهم يف السلم حقاً؛ وجينحون إىل السلم واملساملة؛ اإلسالمي
 .  " إنه هو السميع العليم. وتوكل على اهللا، وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا " 

فهي حركة جنـاح    . يلقي ظل الدعة الرقيق   ،  تعبري لطيف ،   باجلنوح  والتعبري عن امليل إىل السلم    
كما أن األمر باجلنوح إىل السلم مصـحوب بالتوكـل   ! ويرخي ريشه يف وداعة، مييل إىل جانب السلم 

ويف التوكل عليه الكفاية    . على اهللا السميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من خمبآت السرائر             
 . واألمان

وموقفـه   ع العودة إىل تلخيص اإلمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسـول اهللا             وب
يتبني أن هذا النص يتعلق بالفريق الذي       ،  أول العهد باملدينة إىل يوم بدر ونزول هذا احلكم        ،  كذلك منهم 

وال ،  سـالمية وجنح إىل السلم ومل يظهر العداء واملقاومة للـدعوة اإل         ؛  ومل يقاتله  ع اعتزل رسول اهللا  
وذلك حـىت   [  وأن يقبل مهادنته ومساملته   ،  أن يترك هذا الفريق    ع وقد أمر اهللا رسوله   . للدولة املسلمة 
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يكون ،  مدة أربعة أشهر  ،  أو كان له عهد غري موقت     ،  نزلت براءة ونزل فيها إمهال من مل يكن له عهد         
لى إطالقه الذي يؤخذ من نصـه       ومن مث فهو ليس حكماً ائياً ع       ]له بعدها حكم آخر حبسب موقفه       

وعن التصرفات الواقعية بعده    ،  وجمرداً كذلك عن النصوص التالية له يف الزمن       ،  جمرداً عن هذه املالبسات   
 . ع لرسول اهللا

حـىت   - بـه  ع فقد عمل رسول اهللا   .  ولكن النص كان له نوع من العموم يف احلكم يف حينه          
  . . حلديبية يف السنة السادسة للهجرةومن عمله به كان صلح ا - نزلت سورة براءة

 ولقد اجته بعض الفقهاء إىل اعتبار احلكم ائياً ودائماً ففسروا اجلنوح إىل السـلم بقبـول أداء                 
فإن أحكام اجلزية نزلت يف سورة براءة بعـد السـنة           ؛  ولكن هذا ال يتفق مع الواقع التارخيي       . . اجلزية

واألقـرب  . ومل تكن أحكام اجلزية موجودة    ؛   السنة الثانية بعد بدر    وهذه اآلية نزلت يف   ،  الثامنة للهجرة 
إن هـذا   : أن يقـال  ،  إىل الصحة مبراجعة األحداث وتواريخ الرتول والطبيعة احلركية للمنهج اإلسالمي         

واليت انتهى ا    ]التوبة  [  وأنه عدل أخرياً باألحكام النهائية اليت نزلت يف سورة براءة         ؛  احلكم ليس ائياً  
وإما أهل ذمة   . وإما مسلمني حتكمهم شريعة اهللا    . إما حماربني حياربون  : الناس إىل أن يكونوا مع اإلسالم     

وهذه هي األحكام النهائية اليت تنتهي إليهـا حركـة           . . يؤدون اجلزية وهم على عهدهم ما استقاموا      
ا حىت تنتـهي إىل هـذه       وكل ما عداها هو حاالت واقعية يسعى اإلسالم إىل تغيريه         . اجلهاد اإلسالمي 

وهي العالقات اليت ميثلها احلديث الذي أخرجه مسلم ورواه         ،  األوضاع الثالثة اليت متثل العالقات النهائية     
 : اإلمام أمحد

عن ،  عن أبيه ،  عن سليمان بن يزيد   ،  عن علقمة بن مرثد   ،  حدثنا سفيان ،  حدثنا وكيع :  قال أمحد 
إذا بعث أمرياً على سرية أو جيش أوصاه يف          ع  اهللا كان رسول : قال ا يزيد بن اخلطيب األسلمي   

قاتلوا من  . يف سبيل اهللا  . اغزوا باسم اهللا  :  " وقال،  ومبن معه من املسلمني خرياً    ،  خاصة نفسه بتقوى اهللا   
فأيتهن أجـابوك   ،  أو خالل ،  إذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصال         . كفر باهللا 

فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم مث ادعهم إىل         . ادعهم إىل اإلسالم  .  عنهم وكف،  إليها فاقبل منهم  
وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن هلم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على            ،  التحول من دارهم إىل دار املهاجرين     

فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكـم اهللا              . املهاجرين
فـإن  . إال أن جياهدوا مع املسلمني    ،  وال يكون هلم يف الفيء والغنيمة نصيب      ،  ذي جيري على املؤمنني   ال

  "  . . فإن أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. أبوا فادعهم إىل إعطاء اجلزية
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واجلزية مل تفرض    . . ةمع ذكر اجلزي  ،   واملشكل يف هذا احلديث هو ذكر اهلجرة ودار املهاجرين        
بالقياس إىل اجلماعة املسلمة االوىل اليت انتهت إىل دار إسالم          [  وبعد الفتح مل تعد هجرة    ؛  إال بعد الفتح  
وأا من مث مل تؤخذ مـن املشـركني         ؛  والثابت أن اجلزية مل تفرض إال بعد السنة الثامنة         ]وفتح ومتكن   

وهم مثلهم يف   ،  ت بعد ذلك من أمثاهلم من املشركني اوس       فقبل. العرب ألم أسلموا قبل نزول اجلزية     
وهـو  . ولو نزلت أحكام اجلزية ويف اجلزيرة مشركون لقبلت منهم كما يقرر اإلمام ابن القيم             ؛  الشرك

أما القرطيب فقد روى هذا القول عـن األوزاعـي          [  فيما ذكر قول أيب حنيفة وأحد قويل اإلمام أمحد        
 : ] حنيفة وروى غريه عن أيب، ومالك

 : أن قول اهللا تعاىل،  وعلى أية حال فالذي ننتهي إليه
  . .  " إنه هو السميع العليم، وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا " 

. وأن األحكام النهائية نزلت فيما بعد يف سورة بـراءة         ،   ال يتضمن حكماً مطلقاً ائياً يف الباب      
أو ،  مساملة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء كان قد تعاهد           إمنا أمر اهللا رسوله أن يقبل       

وأنه ظل يقبل السلم من الكفار وأهل الكتاب حىت نزلت أحكام سورة            . مل يتعاهد معه حىت ذلك احلني     
لـى  وهذه هي حالة املساملة اليت تقبل ما استقام أصحاا ع          - فلم يعد يقبل إال اإلسالم أو اجلزية      . براءة

 . ليكون الدين كله هللا؛ أو هو القتال ما استطاع املسلمون هذا - عهدهم
يف هذا البيان وذلك جلالء الشبهة الناشئة من اهلزمية الروحية           - بعض الشيء  -  ولقد استطردت 

فيثقل ضغط الواقع احلاضر علـى  ؛  " اجلهاد يف اإلسالم " والعقلية اليت يعانيها الكثريون ممن يكتبون عن      
أن يكون منهجه الثابت هو      - الذي ال يدركون حقيقته    - ويستكثرون على دينهم  ؛  واحهم وعقوهلم أر

وهم يرون القوى اجلاهلية كلها     ،  أو القتال ،  أو اجلزية ،  اإلسالم: مواجهة البشرية كلها بواحدة من ثالث     
يشعرون ا شعوراً   الذين ينتسبون إليه وهم ال يدركون حقيقته وال          - وأهله؛  حتارب اإلسالم وتناهضه  

كما يرون طالئع العصبة املسلمة احلقة      ؛  ضعاف أمام جحافل أتباع الديانات واملذاهب األخرى       - جدياً
وعندئذ يعمد أولئك الكتاب إىل لَي أعناق النصوص         . . وال حول هلم يف األرض وال قوة      ؛  قلة بل ندرة  

 !  على دينهم أن يكون هذا منهجه وخطتهويستكثرون؛ ليؤلوها تأويالً يتمشى مع ضغط الواقع وثقله
وإىل النصوص املقيدة حباالت    ؛  فيجعلون منها نصوصاً ائية   ،   إم يعمدون إىل النصوص املرحلية    

حىت إذا وصلوا إىل النصوص النهائية املطلقة أولوها وفـق  ؛ فيجعلون منها نصوصاً مطلقة الداللة   ،  خاصة
ي يصلوا إىل أن اجلهاد يف اإلسالم هو جمرد عملية دفـاع عـن              وذلك كله ك  ! النصوص املقيدة املرحلية  
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. وأن اإلسالم يتهالك على أي عـرض للمسـاملة        ! وعن دار اإلسالم عندما اجم    ،  أشخاص املسلمني 
أو جيـب أن    ،  يتقوقع - يف حسهم  - إن اإلسالم ! واملساملة معناها جمرد الكف عن مهامجة دار اإلسالم       

وال باخلضوع ملنهج   ،  وليس له احلق أن يطالب اآلخرين باعتناقه       -  وقت يف كل  - يتقوقع داخل حدوده  
فليس  - املمثلة يف سلطان اجلاهلية على الناس      - أما القوة املادية  ! اللهم إال بكلمة أو نشرة أو بيان      ،  اهللا

 ! فيتحرك حينئذ للدفاع، لإلسالم أن يهامجها إال أن امجه
أن يلتمسوا يف أحكام دينهم     ،  وعقلياً أمام ضغط الواقع احلاضر     ولو أراد هؤالء املهزومون روحياً      

لوجدوا فيه هذه الواقعيـة احلركيـة يف أحكامـه           - دون يلّ ألعناق النصوص    - ما يواجه هذا الواقع   
: والستطاعوا أن يقولوا  ؛  وتصرفاته املرحلية اليت كان يواجه ا ضغط الواقع املشابه ملا نواجهه حنن اليوم            

؛ ولكن هذه ليست هي القواعد الدائمـة      ،   هذه احلال كان اإلسالم يتصرف على هذا النحو        إنه يف مثل  
 . إمنا هي األحكام والتصرفات اليت تواجه الضرورة

 :  وهذه أمثلة ومناذج من األحكام والتصرفات املرحلية يف أوقات الضرورات
املشركني عهداً على املساملة    أول مقدمه املدينة مع اليهود حول املدينة و        ع  لقد عقد رسول اهللا   

 ع مع التسليم بأن السلطة العليا يف املدينة هي سلطة رسول اهللا          . واملوادعة والدفاع املشترك عن املدينة    
أو عقد أي   ،  والكف عن مناصرة أي مهاجم للمدينة     ،  والتعهد منهم بالدفاع عن املدينة معه ضد قريش       
ويف الوقت ذاته أمره اهللا أن يقبل السلم ممـن           ع  اهللا حلف مع املشركني احملاربني دون إذن من رسول       

مث تغري هذا كلـه      . . . وأن يوادعهم ما وادعوه   ،  وإن كانوا ال يعقدون معه عهداً     ،  جينحون إىل السلم  
 . فيما بعد كما ذكرنا

وخـاف  ؛  ونقضت بنو قريظة العهـد    ؛  وجتمع املشركون على املدينة   ؛   وملا كانت غزوة اخلندق   
واحلارث بن عوف املـري رئـيس     ،  عرض على عيينة بن حصن الفزاري     ؛  على املسلمني  ع رسول اهللا 

وكانت هذه املقالة من    . وأن ينصرفا بقومهما ويدعا قريشاً وحدها     ،  غطفان الصلح على ثلث مثار املدينة     
 استشار سعد ،  منهما أما قد رضيا    ع فلما رأى رسول اهللا   . هلما مراوضة ومل تكن عقداً     ع رسول اهللا 

أو شيء أمرك اهللا به فنسمع له       ؟  هذا أمر حتبه فنصنعه لك    ،  يا رسول اهللا  : بن معاذ وسعد بن عبادة فقاال     
فقال  " فان العرب قد رمتكم عن قوس واحدة      ،  بل أمر أصنعه لكم   :  " فقال؟  او أمر تصنعه لنا   ؟  ونطيع

وال نعبـد   ،  ك وعبادة األوثان  واهللا قد كنا حنن وهؤالء القوم على الشر       ،  يا رسول اهللا  : له سعد بن معاذ   
وهـدانا  ،  فحني أكرمنا اهللا باإلسالم   . إال شراء أو قرى   ،  وما طمعوا قط أن ينالوا منا مثرة      ،  اهللا وال نعرفه  
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فسـر بـذلك    . واهللا ال نعطيهم إال السيف حىت حيكم اهللا بيننا وبينهم         ! نعطيهم أموالنا ،  وأعزنا بك ،  له
 "  فليس لكما عندنا إال السـيف   ،  انصرفا:  " ال لعيينة واحلارث  وق " أنتم وذاك :  " وقال ع رسول اهللا 

  . . وليس حكماً ائياً . . إجراء ملواجهة الضرورة ع فهذا الذي فكر فيه رسول اهللا. . 
بشروط مل يسـترح     - وهم على شركهم   -  وعقد رسول اهللا مع مشركي قريش صلح احلديبية       

، وأن يأمن الناس بعضهم من بعـض      ،  نه وبينهم عشر سنني   وذلك على وضع احلرب بي    ،  إليها املسلمون 
وأال ،  حىت إذا كان العام املقبل قدمها وخلوا بينه وبني مكة فأقام ا ثالثـاً             ،  وأن يرجع عنهم عامه ذلك    

، وأن من أتى املشركني من أصحاب النيب مل يـردوه         ،  يدخلها إال بسالح الراكب والسيوف يف القرب      
اليت ،  هذه الشروط  - مبا أهلمه اهللا   ع وقد رضي رسول اهللا    . . . ركني رده ومن أتاه من أصحاب املش    

ملواجهـة   - على كل حـال    - وفيها متسع  . . ألمر يريده اهللا أهلم به رسوله     ،  تبدو يف ظاهرها جمحفة   
  . . تتصرف من خالله القيادة املسلمة؛ الظروف املشاة

ولكنه ،  وهو منهج متحرك مرن   ،  ئماً بوسائل مكافئة   إن املنهج احلركي هلذا الدين يواجه الواقع دا       
والذين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع يف كل حالة لن يضطروا إىل يلّ أعناق النصوص             ،  متني واضح 

، والتحرج من تطويع دينه لواقع الشر اجلـاهلي       ،  وإمنا املطلوب هو تقوى اهللا    ! وتأويلها تأويالت تأباها  
وهـو يف مركـز االسـتعالء        - يليب،  وهو دين مسيطر حاكم   ،   موقف الدفاع  واهلزمية به والوقوف به   

  . . كل حاجات الواقع وضروراته واحلمد للّه - واملبادأة
وأن جينح للسلم معهم مىت جنحوا      ،  أن يقبل موادعة من وادعوه     ع  وعندما أمر اهللا تعاىل رسوله    

 :  بسرائر القوم املخبوءةوطمأنه إىل إحاطته سبحانه، وجهه إىل التوكل عليه؛ إليه
  . .  " إنه هو السميع العليم، وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا " 

إن : وقال له . وبيتوا الغدر من وراء اجلنوح إىل السلم      ،  إن هم أرادوا خيانته   ،   مث أمنه من خداعهم   
ؤمنني ومجع قلوم على الـود      وأيده بامل  - يف بدر  - وهو الذي أيده بنصره   ؛  اهللا حسبه وكافيه وحافظه   

 : ال ميلك تأليفها إال اهللا القدير احلكيم، وكانت عصية على التآلف؛ واإلخاء يف اإلسالم
وألـف بـني    ،  هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني    ،  وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا       " 
  " إنه عزيز حكـيم ،  ألف بينهم  ولكن اهللا ،  لو أنفقت ما يف األرض مجيعاً ما ألفت بني قلوم         ،  قلوم

 . . 
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وأيدك باملؤمنني الذين صدقوا مـا      ،  وهو الذي أيدك بنصره أول مرة     ،  فهو كافيك ،   حسبك اهللا 
وعداوام جاهرة وبأسهم بينهم    ،  بعد أن كانت قلوم شىت    ،  وجعل منهم قوة موحدة   ؛  عاهدوا اهللا عليه  

فقد كان بينهم يف اجلاهليـة مـن         -  األنصار وهم - سواء كان املقصود هم األوس واخلزرج     . شديداً
الثارات والدماء واملنازعات ما يستحيل معه االلتئام فضالً على هذا اإلخاء الذي مل تعرف لـه األرض                 

أو كـان    . . وهم كانوا كاألنصار يف اجلاهليـة     ،  أو كان املقصود هم املهاجرون     . . نظرياً وال شبيهاً  
 ! ي حالة عرب اجلزيرة مجيعاًفقد كانت هذه ه، اجلميع مقصودين

فاسـتحالت  ؛  واليت ال تصنعها إال هذه العقيدة     ،   ولقد وقعت املعجزة اليت ال يقدر عليها إال اهللا        
، إىل هذه الكتلة املتراصة املتآخية الذلول بعضـها لـبعض         ،  وهذه الطباع الشموس  ،  هذه القلوب النافرة  
والذي تتمثل فيـه    ؛  ملستوى الذي مل يعرفه التاريخ    ذا ا ،  املتآلف بعضها مع بعض   ،  احملب بعضها لبعض  

ونزعنا ما يف قلوم مـن غـل         :  " - أو ميهد حلياة اجلنة ومستها البارزة      - حياة اجلنة ومستها البارزة   
 .  " إخواناً على سرر متقابلني

تستحيل إىل مزاج من احلـب واأللفـة        ،  إا حني ختالط القلوب   .  إن هذه العقيدة عجيبة فعالً    
وتربط بينها برباط وثيق عميـق  ، وتندي جفافها، وترقق حواشيها ،  اليت تلني جاسيها  ،  ومودات القلوب 

، ترانيم من التعـارف والتعـاطف     ،  وخفقة القلب ،  ونطق اجلارحة ،  وملسة اليد . فإذا نظرة العني  . رفيق
وال تعرف مذاقها    ؛ال يعرف سرها إال من ألف بني هذه القلوب        ،  والسماحة واهلوادة ،  والوالء والتناصر 
 ! إال هذه القلوب

وتوقع على أوتارها أحلان اخللوص له وااللتقـاء        ؛   وهذه العقيدة تف للبشرية بنداء احلب يف اهللا       
 . فإذا استجابت وقعت تلك املعجزة اليت ال يدري سرها إال اهللا وال يقدر عليها إال اهللا، عليه

ساً ما هم بأنبياء وال شـهداء يغـبطهم األنبيـاء           إن من عباد اهللا ألنا    :  " ع  يقول رسول اهللا  
هم قوم حتـابوا    :  " قال. يا رسول اهللا ختربنا من هم     : قالوا " والشهداء يوم القيامة مبكام من اهللا تعاىل      

ال . واهللا إن وجوههم لنور وإم لعلى نور      ،  وال أموال يتعاطوا  ،  على غري أرحام بينهم   ،  بروح اهللا بينهم  
 . ]أخرجه أبو داود [  "  . . وال حيزنون إذا حزن الناس، اف الناسخيافون إذا خ
فأخذ بيده حتاتت عنهما ذنوما كما تتحـات        ،  إن املسلم إذا لقي أخاه املسلم     :  " ع  ويقول

 "  . . الورق عن الشجرة اليابسة يف يوم ريح عاصف وإال غفر هلما ذنوما ولو كانت مثل زبد البحار                
 . ]رواه الطرباين [ 
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؛ ع وتشهد أعماله بأصالة هذا العنصر يف رسـالته       ؛   وتتوارد أقوال الرسول تترى يف هذا الباب      
؛ وال جمرد أعمال مثالية فرديـة     ،  كما تشهد األمة اليت بناها على احلب أا مل تكن جمرد كلمات جمنحة            

ر على تأليف القلوب هكذا     الذي ال يقد  ،  بإذن اهللا ،  إمنا كانت واقعاً شاخماً قام على هذا األساس الثابت        
 . سواه

|     |     | 
 - إىل واليـة اهللا   ،  والعصبة املسلمة مـن ورائـه      ع بعد ذلك ميضي السياق يطمئن رسول اهللا      

فهم أكفاء  ؛  مث يأمره بتحريض املؤمنني على القتال يف سبيل اهللا        ؛  وهو حسبه وحسبها  ؛  له وهلا  - سبحانه
 : وهم على األقل أكفاء ملثليهم يف أضعف احلاالت؛ لعشرة أمثاهلم ممن ال يفقهون فقههم

، يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتـال   . يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني         " 
بأم ،  وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا        ،  إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتني      

فإن يكن منكم مئة صـابرة يغلبـوا        ،  وعلم أن فيكم ضعفاً   ،  نكماآلن خفف اهللا ع   . قوم ال يفقهون  
  . .  " واهللا مع الصابرين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا، مئتني

 - قـوة اهللا القـوي العزيـز       - وال معقب عليها  ،   ويقف الفكر ليستعرض القوة اليت ال راد هلا       
والبـون  ،  فإذا الفرق شاسـع    - اليت تتصدى لكتائب اهللا    - وأمامها تلك القوة الضئيلة العاجزة اهلزيلة     

 : وهذا كله يتضمنه قوله تعاىل . . مقررة املصري، معروفة النهاية، وإذا هي معركة مضمونة العاقبة. بعيد
  . .  " يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني " 

واستعد ،  وقد يأت كل نفس    - سبيل اهللا يف   -  ومن مث يأيت األمر بتحريض املؤمنني على القتال       
 : وانسكبت يف القلوب الطمأنينة والثقة واليقني؛ وحتفز كل عرق، كل قلب وشد كل عصب

  . .  " يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال " 
 : وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء اهللا حوهلم،  حرضهم وهم لعدوهم وعدو اهللا كفء

وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً مـن الـذين          ،  م عشرون صابرون يغلبوا مئتني    إن يكن منك   " 
  . .  " كفروا

 : ولكنه صادق عميق.  فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجيء عجيب
  . .  " بأم قوم ال يفقهون " 
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املؤمنة إمنـا   إن الفئة    . . وصلة قوية ،  ولكنها صلة حقيقية  ؟  فما صلة الفقه بالغلب يف ظاهر األمر      
إا تفقه حقيقـة     . . وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها    ،  وتفقه منهجها ،  متتاز بأا تعرف طريقها   
وأن العبودية جيب أن تكـون هللا       ،  فتفقه أن األلوهية ال بد أن تنفرد وتستعلي       ؛  األلوهية وحقيقة العبودية  

املنطلقـة يف األرض بـإذن اهللا       ،  ة دى اهللا  املهتدي - األمة املسلمة  - وتفقه أا هي  . وحده بال شريك  
املمكنة فيها  ؛  وأا هي املستخلفة عن اهللا يف األرض      ؛  إلخراج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده        

وحتكم بني  ؛  ولتعمر األرض باحلق  ؛  ولكن لتعلي كلمة اهللا وجتاهد يف سبيل اهللا       ؛  ال لتستعلي هي تستمع   
وكل ذلك فقه يسـكب      . .  األرض مملكة اهللا اليت تقوم على العدل بني الناس         وتقيم يف ؛  الناس بالقسط 

ويدفع ا إىل اجلهاد يف سـبيل اهللا يف قـوة ويف            ؛  يف قلوب العصبة املسلمة النور والثقة والقوة واليقني       
؛ سةوبصائرهم مطمو ،  قلوم مغلقة .  " قوم ال يفقهون   " بينما أعداؤها . طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة   

 ! إا قوة منقطعة معزولة عن األصل الكبري. وقوم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة
هي األصل يف ميزان القوى بني املـؤمنني الـذين يفقهـون             . . واحد لعشرة  . .  وهذه النسبة 

احد و: وحىت يف أضعف حاالت املسلمني الصابرين فإن هذه النسبة هي          . . والكافرين الذين ال يفقهون   
 : الثنني

وإن ،  اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئـتني                " 
  . .  " واهللا مع الصابرين، يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا

 وقد فهم بعض املفسرين والفقهاء أن هذه اآليات تتضمن أمراً للذين آمنوا أال يفر الواحد منهم                
وهناك خالفات فرعية كثرية ال      . . وأال يفر الواحد من اثنني يف حالة الضعف       ،   حالة القوة  من عشرة يف  

فالراجح عندنا أن اآليات إمنا تتضمن حقيقة يف تقدير قـوة املـؤمنني يف مواجهـة     . . ندخل حنن فيها 
؛ تثبت أقـدامهم  و،  وأا تعريف للمؤمنني ذه احلقيقة لتطمئن قلوم      ؛  عدوهم يف ميزان اهللا وهو احلق     

 . واهللا أعلم مبا يريد - فيما نرجح - وليست أحكاماً تشريعية
|     |     | 

 ع مبناسبة تصرف الرسـول    - ومن التحريض على القتال ينتقل السياق إىل بيان حكم األسرى         
وإىل احلديث إىل هؤالء األسرى وترغيبهم يف اإلميان وما وراءه من حسـن              - واملسلمني يف أسرى بدر   

 : العوض عما فام وعما حلقهم من اخلسارة يف املوقعة
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تريدون عرض الـدنيا واهللا يريـد       ،  ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض           " 
فكلـوا ممـا    . لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم         . واهللا عزيز حكيم  ،  اآلخرة

 .  " غفور رحيمإن اهللا ، واتقوا اهللا، غنمتم حالالً طيباً
إن يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً ممـا          : يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى         " 

، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا اهللا من قبل فأمكن منـهم . واهللا غفور رحيم،  أخذ منكم ويغفر لكم   
  . .  " واهللا عليم حكيم

ورسـول  ،  فلما وضع القوم أيديهم يأسرون     :  " - وهو يقص أخبار الغزوة    -  قال ابن إسحاق  
متوشحاً السـيف يف   ع وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول اهللا         ،  يف العريش  ع اهللا

يف ،  فيما ذكر يل   ع ورأى رسول اهللا  ،  خيافون عليه كرة العدو    ع نفر من األنصار حيرسون رسول اهللا     
! واهللا لكأنك يا سعد تكره مايصنع القـوم       : ع قال له رسول اهللا   ف،  وجه سعد الكراهية ملا يصنع الناس     

فكان اإلثخان يف القتل أحـب      ،  كانت أول وقعة أوقعها اهللا بأهل الشرك      ،  أجل واهللا يا رسول اهللا    : قال
 !  " إيلّ من استبقاء الرجال

، املا كان يومئذ التقـو    : قال - ي   عن ابن عباس عن عمر     - بإسناده -  وروى اإلمام أمحد  
أبا بكر   ع واستشار رسول اهللا  ،  فقتل منهم سبعون رجالً وأسر منهم سبعون رجالً       ،  فهزم اهللا املشركني  

وإين أرى أن تأخذ منهم     ؛  يا رسول اهللا هؤالء بنو العم والعشرية واإلخوان       : فقال أبو بكر  . وعمر وعلياً 
فقـال  . اهللا فيكونوا لنا عضـداً   وعسى أن يهديهم    ،  فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار       ،  الفدية

ولكـين أرى أن  ، واهللا ما أرى رأي أيب بكـر     : قال قلت " ؟    ما ترى يا ابن اخلطاب    :  " ع رسول اهللا 
، فيضرب عنقه  ]ابن أيب طالب    [  ومتكن علياً من عقيل   ،  فأضرب عنقه  - قريب لعمر  - متكين من فالن  

هـؤالء  ،   أن ليس يف قلوبنا هوادة للمشـركني       حىت يعلم اهللا  ،  ومتكن محزة من فالن أخيه فيضرب عنقه      
وأخـذ منـهم    ،  ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت       عفهوى رسول اهللا  !  . . صناديدهم وأئمتهم وقادم  

مـا  : فقلـت . وأيب بكر ومها يبكيان    ع فغدوت إىل النيب   - قال عمر  - فلما كان من الغد    . . الفداء
:  " ع قـال الـنيب  ! ن مل أجد تباكيت لبكائكما   وإ،  فإن وجدت بكاء بكيت   ؟  يبكيك أنت وصاحبك  

 - لقد عرض علي عذابكم أدىن مـن هـذه الشـجرة          . للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء      
ما كان لنيب أن يكون له أسـرى حـىت يـثخن يف    :  " وأنزل اهللا عز وجل ع لشجرة قريبة من النيب   
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ورواه مسلم وأبـو داود      . . . فأحل هلم الغنائم    "فكلوا مما غنمتم حالالً طيباً    :  " إىل قوله  " األرض
 . والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار اليماين

 ع استشـار الـنيب   : قال ا عن أنس ،  عن محيد ،  حدثنا علي بن هاشم   :  وقال اإلمام أمحد  
يا رسول  : ن اخلطاب فقال  فقام عمر ب   " إن اهللا قد أمكنكم منهم    :  " فقال،  الناس يف األسارى يوم بدر    

يا أيها الناس إن اهللا قد أمكنكم منهم وإمنا هـم           :  " فقال،  ع فأعرض عنه النيب  . اهللا اضرب أعناقهم  
فقال للناس  ،  ع فأعرض عنه النيب  . اضرب أعناقهم ،  يا رسول اهللا  : فقام عمر فقال   " إخوانكم باألمس 

. نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء       يا رسول اهللا    : فقال ت   فقام أبو بكر الصديق   . مثل ذلك 
وأنزل اهللا  : قال. فعفا عنهم وقبل منهم الفداء    ،  ما كان فيه من الغم     ع فذهب عن وجه رسول اهللا    : قال

  . .  " لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم:  " عز وجل
ملا كان يوم بدر قال رسول      : قال،  عن عبد اهللا  ،  عن أيب عبيدة  ،  عن عمر بن مرة   ،   وقال األعمش 

استبقهم واستتبهم  ،  قومك وأهلك ،  يا رسول اهللا  : فقال أبو بكر  " ؟    ما تقولون يف األسارى   :  " ع اهللا
 . . كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم    ،  يا رسول اهللا  : وقال عمر  . . لعل اهللا أن يتوب عليهم    
! فأضرم الوادي عليهم ناراً مث ألقهم فيه      . واد كثري احلطب  يا رسول اهللا أنت يف      : وقال عبداهللا بن رواحة   

: وقال ناس . يأخذ بقول أيب بكر   : فقال ناس . مث قام فدخل  . فلم يرد عليهم شيئاً    ع فسكت رسول اهللا  
إن :  " فقال ع مث خرج عليهم رسول اهللا    . يأخذ بقول عبداهللا بن رواحة    : وقال ناس . يأخذ بقول عمر  

وإن اهللا ليشدد قلوب رجال فيه حىت تكون أشـد          ،  فيه حىت تكون ألني من اللنب     اهللا ليلني قلوب رجال     
فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين      :  " وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السالم قال         ،  من احلجارة 

، إن تعذم فإم عبـادك    :  " وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السالم قال          " فإنك غفور رحيم  
ربنـا  :  " وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السالم قال   .  " ن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم      وإ

وإن مثلك يا عمـر     .  " اطمس على أمواهلم واشدد على قلوم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم           
لة فال ينفكن   أنتم عا .  " رب ال تذر على األرض من الكافرين دياراً       :  " كمثل نوح عليه السالم قال    

إال سهيل ابن بيضاء فإنـه      ،  يا رسول اهللا  : قلت: قال ابن مسعود   " . أحد منهم إال بفداء أو ضربة عنق      
فما رأيتين يف يوم أخوف من أن تقع علىّ  حجارة من السـماء               ع فسكت رسول اهللا  ! يذكر اإلسالم 

ما كـان   :  " نزل اهللا عز وجل   فأ " . إال سهيل بن بيضاء    " ع حىت قال رسول اهللا   ،  مين يف ذلك اليوم   
رواه اإلمـام أمحـد     [  . . . إىل آخر اآليـة    "  . . . لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض        
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صـحيح اإلسـناد ومل     : واحلاكم يف مستدركه وقال   ،  والترمذي من حديث أيب معاوية عن األعمش به       
 . ]خيرجاه 

وهذا ما كان   ،  ني وتشتد شوكة املسلمني   التقتيل حىت تضعف شوكة املشرك    :  واإلثخان املقصود 
فعاتب اهللا  . ينبغي قبل أن يكون للنيب واملسلمني أسرى يستبقوم ويطلقوم بالفدية كما حدث يف بدر             

 . املسلمني فيه
وكان املسلمون ما يزالون قلة     .  لقد كانت غزوة بدر هي املعركة األوىل بني املسلمني واملشركني         

وكان نقص عدد احملاربني من املشركني ممـا يكسـر شـوكتهم ويـذل              . رةواملشركون ما يزالون كث   
وكان هذا هدفاً كبرياً ال يعدلـه املـال الـذي           . كربياءهم ويعجزهم عن معاودة الكرة على املسلمني      

 . يأخذونه مهما يكونوا فقراء
الكبري الذي  ذلك هو املعىن     . .  وكان هنالك معىن آخر يراد تقريره يف النفوس وتثبيته يف القلوب          

وحىت يعلـم اهللا أن لـيس يف قلوبنـا هـوادة            :  " يف صرامة ونصاعة وهو يقول     ت   عرب عنه عمر  
  "  . . للمشركني

كره للمسلمني أن يأخـذوا      - سبحانه - أن اهللا  - واهللا أعلم  -  هلذين السببني البارزين حنسب   
وهو يواجههـا    - كان يواجهها النص  وهلذه الظروف الواقعية اليت     . األسرى يوم بدر وأن يفادوهم مبال     

 : قال اهللا تعاىل - كلما تكررت هذه الظروف
  . .  " ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض " 
 : ولذلك عرض القرآن باملسلمني الذين قبلوا الفداء يف أسرى املعركة األوىل " 
  . .  " تريدون عرض الدنيا " 
 ! وقبلتم فيهم الفداء وأطلقتموهم؛  أن تقتلوهمفأخذمتوهم أسرى بدل:  أي
  . .  " واهللا يريد اآلخرة " 

واآلخرة تقتضي التجـرد مـن إرادة       . فهو خري وأبقى  ،   واملسلمون عليهم أن يريدوا ما يريد اهللا      
 ! عرض الدنيا
  . .  " واهللا عزيز حكيم " 
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ليحق احلق ويبطـل     " لكافرينحلكمة يريدها من قطع دابر ا     ،  وأقدركم عليه ،   قدر لكم النصر  
 .  " الباطل ولو كره ارمون

  . .  " لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم " 
فوقاهم سبق قضائه فيهم ما كان يسـتحقه        ؛  ولقد سبق قضاء اهللا بأن يغفر ألهل بدر ما يفعلون         

 ! أخذهم الفداء من العذاب العظيم
 - ومنها هذه الفدية اليت عوتبوا فيها      - فجعل غنائم احلرب حالالً هلم    ؛   مث زادهم اهللا فضالً ومنة    

وهو يذكر هلم رمحتـه     ،  مذكراً إياهم بتقوى اهللا    - وكانت حمرمة يف الديانات قبلهم على أتباع الرسل       
وال تنسـيهم التقـوى والتحـرج       ،  فال تغرهم املغفرة والرمحة   ،  لتتوازن مشاعرهم جتاه رم   ،  ومغفرته
 : ةواملخاف

  . .  " إن اهللا غفور رحيم، واتقوا اهللا، فكلوا مما غنمتم حالالً طيباً " 
وتعلقهـا  ، وتشيع فيها النور، وتطلق فيها األمل،  مث يلمس قلوب األسرى ملسة حتيي فيها الرجاء      

وبعـد  . وبكسب أرجح مما فقدوا من مال وديـار       ،  وحبياة أكرم مما كانوا فيه    ،  مبستقبل خري من املاضي   
 : ك كله باملغفرة والرمحة من اهللاذل

إن يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً ممـا          : يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى         " 
  . .  " واهللا غفور رحيم، ويغفر لكم، أخذ منكم

خلري هو  وا . . فيعلم اهللا أن فيها خرياً    ؛   هذا اخلري كله معلق بأن تصلح قلوم فتتفتح لنور اإلميان         
والذي ال يسمى شيء ما خرياً إال أن يستمد         ،  اخلري حمض اخلري  . اإلميان حىت ما حيتاج إىل ذكر وتنصيص      

 . منه وينبثق منه ويقوم عليه
وليوقظ ،  ليلمس يف قلوم مكامن اخلري والرجاء والصالح      ،   إن اإلسالم إمنا يستبقي األسرى لديه     

وال ليسـخرهم   ،  ال ليستذهلم انتقامـاً   . تأثر واالستجابة للهدى  يف فطرم أجهزة االستقبال والتلقي وال     
 ! وكما تتجه فتوحات األجناس واألقوام؛ كما كانت تتجه فتوحات الرومان؛ استغالالً

ففدى كل قوم أسريهم مبـا      ،  بعثت قريش يف فداء أسراهم    :  عن الزهري عن مجاعة مساهم قال     
فإن تكن  ،  اهللا أعلم بإسالمك  : ع فقال رسول اهللا  ! ماًيا رسول اهللا قد كنت مسل     : وقال العباس . رضوا

فافتد نفسك وابين أخيك نوفل بن احلارث ابن        ،  وأما ظاهرك فقد كان علينا    ،  كما تقول فإن اهللا جيزيك    
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: وحليفك عتبة بن عمرو أخي بين احلارث بن فهـر ، وعقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب   ،  عبد املطلب 
إن : قلت هلـا  ،  فأين املال الذي دفنته أنت وأم الفضل      :  " قال " ! ل اهللا ما ذاك عندي يا رسو     " : قال

واهللا يا رسول اهللا    :  " قال" . ؟    أصبت يف سفري هذا فهذا املال الذي دفنته لبين الفضل وعبداهللا وقثم           
فاحسب يل يا رسول اهللا     . إن هذا لشيء ما علمه أحد غريي وغري أم الفضل         . إين ألعلم أنك رسول اهللا    

ذاك شيء أعطانـا   . ال:  " ع فقال رسول اهللا   - " !  عشرين أوقية من مال كان معي      - ما أصبتم مين  
يا أيها النيب قـل ملـن يف        :  " فأنزل اهللا عز وجل   . ففدى نفسه وبين أخويه وحليفه     " . اهللا تعاىل منك  

واهللا غفور  ،  يغفر لكم و،  أيديكم من األسرى إن يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً مما أخذ منكم             
فأعطاين اهللا مكان العشرين األوقية يف اإلسالم عشرين عبداً كلهم يف يده مال             : قال العباس  . .  " رحيم

 . مع ما أرجو من مغفرة اهللا عز وجل، يضرب به
 ع حيذرهم خيانة الرسـول   ،   ويف الوقت الذي يفتح اهللا لألسارى نافذة الرجاء املشرق الرحيم         

 : هللا من قبل فالقوا هذا املصريكما خانوا ا
  . .  " واهللا عليم حكيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا اهللا من قبل فأمكن منهم " 

وهو قد أخذ العهد على فطـرم   ،  ومل يفردوه سبحانه بالربوبية   ،  لقد خانوا اهللا فأشركوا به غريه     
ليذكروا عاقبة خيانتـهم األوىل الـيت       ف،  وهم أسرى يف يديه    ع فإن أرادوا خيانة رسوله   . فخانوا عهده 

يف إيقاع   " حكيم " بسرائرهم " عليم " واهللا . . ومكنت منهم رسول اهللا وأولياءه    ،  أوقعتهم يف األسر  
 : العقاب م
  . .  " واهللا عليم حكيم " 

تكلـم قـوم منـهم      ،  ملا أسر من أسر من املشركني     : قال ابن العريب  ،   قال القرطيب يف التفسري   
ويشبه أم أرادوا أن يقربوا من املسـلمني  . وال اعترفوا به اعترافاً جازماً، ومل ميضوا فيه عزمية،  المباإلس

إن تكلم الكافر باإلميان يف قلبه وبلسانه ومل ميض فيه عزمية مل            : قال علماؤنا  - وال يبعدوا من املشركني   
ان من الوسوسة اليت ال يقـدر علـى         إال ما ك  . وإذا وجد مثل ذلك من املؤمن كان كافراً       . يكن مؤمناً 

 " وإن يريدوا خيانتك  :  " احلقيقة فقال  ع وقد بني اهللا لرسوله   . فإن اهللا قد عفا عنها وأسقطها     ،  دفعها
بكفرهم ومكرهم بك وقتـاهلم      " فقد خانوا اهللا من قبل     " أي إن كان هذا القول منهم خيانة ومكراً       . 
: فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خرياً مما خـرج عنـهم  ، مه اهللاويعل، وإن كان هذا القول منهم خرياً  . لك

 . ويغفر هلم ما تقدم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم
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|     |     | 
وطبيعـة  ،  ببيان طبيعة العالقات يف اتمع املسـلم      ،  وختتم السورة معه  ،  وأخرياً خيتم هذا الدرس   

ومنه تتبني طبيعـة    ؛  مة هلذه العالقات وتلك   وبيان األحكام املنظ  ؛  العالقات بينه وبني اتمعات األخرى    
وال ،  إا ليست عالقات الدم    . . والقاعدة اليت ينطلق منها واليت يقوم عليها كذلك       ؛  اتمع املسلم ذاته  

 . وال عالقات االقتصاد  ،  وال عالقات اللغة  ،  وال عالقات التاريخ  ،  وال عالقات اجلنس  ،  عالقات األرض 
إمنا  . . وليست هي املصاحل االقتصادية   ،  وليست هي القومية  ،  هي الوطنية وليست  ،  ليست هي القرابة  . 

فالذين آمنوا وهاجروا إىل دار اهلجـرة        . . وعالقة التنظيم احلركي  ،  وعالقة القيادة ،  هي عالقة العقيدة  
وجاهـدوا بـأمواهلم    ،  متجردين من كل ما ميسكهم بأرضهم وديارهم وقومهم ومصاحلهم        ،  واإلسالم

، والذين آووهم ونصروهم ودانوا معهم لعقيدم وقيادم يف جتمع حركي واحد          ؛   سبيل اهللا  وأنفسهم يف 
ألم مل  ؛  والذين آمنوا ومل يهاجروا ليس بينهم وبني اتمع املسلم والية          . . أولئك بعضهم أولياء بعض   

ويف  . .  احلركي الواحد  ومل يلتزموا بعد بتعليمات التجمع    ؛  ومل يدينوا بعد للقيادة   ،  يتجردوا بعد للعقيدة  
والذين كفـروا بعضـهم      . . داخل هذا التجمع احلركي الواحد تعترب قرابة الدم أوىل يف املرياث وغريه           

كمـا تصـورها هـذه      ،  هذه هي اخلطوط الرئيسية يف العالقات واالرتباطات       . . أولياء بعض كذلك  
 : النصوص احلامسة

م وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين آووا ونصـروا         إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهل      " 
. والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا           . أولئك بعضهم أولياء بعض   

واهللا مبـا   - إال على قوم بينكم وبينهم ميثـاق    - فعليكم النصر  . . يف الدين  . . وإن استنصروكم 
 . . إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كـبري  :  بعض والذين كفروا بعضهم أولياء   . تعملون بصري 

هلـم  ،  والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقاً             
وأولو األرحـام   . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم        . مغفرة ورزق كرمي  

  . .  "  اهللا بكل شيء عليمإن، بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا
كانت والية توارث وتكافـل يف  ،  والوالية بني املسلمني يف إبان نشأة اتمع املسلم إىل يوم بدر        

حىت إذا وجـدت الدولـة       . . الديات ووالية نصرة وأخوة قامت مقام عالقات الدم والنسب والقرابة         
ورد اهللا املرياث والتكافل يف الديات إىل قرابة        ،  صرةومكن اهللا هلا بيوم الفرقان يف بدر بقيت الوالية والن         

العامـة   - فأما اهلجرة اليت يشري إليها النص وجيعلها شرطاً لتلك الواليـة   . . داخل اتمع املسلم  ،  الدم
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فأما الذين ميلكون اهلجرة ومل      - ملن استطاع  - فهي اهلجرة من دار الشرك إىل دار اإلسالم        - واخلاصة
كما ،  فهؤالء ليس بينهم وبني اتمع املسلم والية      ،  مساكاً مبصاحل أو قرابات مع املشركني     است،  يهاجروا

وكذلك بعض أفـراد يف  ، كان الشأن يف مجاعات من األعراب أسلموا ومل يهاجروا ملثل هذه املالبسات    
نصروهم إن است  - وهؤالء وأولئك أوجب اهللا على املسلمني نصرهم       . . مكة من القادرين على اهلجرة    

ألن ، على شرط أال يكون االعتداء عليهم من قوم بينهم وبني اتمع املسـلم عهـد        - يف الدين خاصة  
 ! عهود اتمع املسلم وخطته احلركية أوىل بالرعاية

 وحنسب أن هذه النصوص واألحكام تدل داللة كافية على طبيعة اتمع املسلم واالعتبـارات               
ولكن هذه الداللة ال تتضح الوضوح الكايف إال ببيـان          . وقيمه األساسية  ،األساسية يف تركيبه العضوي   

ومنهجه احلركـي   ؛  والقواعد األساسية اليت انبثق منها وقام عليها      ؛  تارخيي عن نشأة هذا اتمع التارخيية     
 : والتزاماته

|     |     | 
خرية يف سلسـلة الـدعوة   إمنا متثل احللقة األ ع على يد حممد رسول اهللا  - إن الدعوة اإلسالمية  

وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشـري كانـت     . . الطويلة إىل اإلسالم بقيادة موكب الرسل الكرام      
وتعبيدهم لرم وحده ونبذ ربوبيـة  ؛ هو تعريف الناس بإهلهم الواحد ورم احلق   : تستهدف أمراً واحداً  

ينكـرون مبـدأ األلوهيـة       - يف فترات قصـرية   فيما عدا أفراداً معدودة      - ومل يكن الناس   . . اخللق
أو يشركون مـع اهللا آهلـة       ،  إمنا هم كانوا خيطئون معرفة حقيقة رم احلق       ؛  وجيحدون وجود اهللا البتة   

وكالمها شرك كاآلخر خيرج    ؛  وإما يف صورة احلاكمية واالتباع    ؛  إما يف صورة االعتقاد والعبادة    : أخرى
، مث ينكرونه إذا طـال علـيهم األمـد        ،  يعرفونه على يد كل رسول    الذي كانوا   ،  به الناس من دين اهللا    
إمـا يف االعتقـاد      . . ويعودون إىل الشرك باهللا مرة أخرى     ،  اليت أخرجهم منها  ،  ويرتدون إىل اجلاهلية  

  . . وإما فيها مجيعا، وإما يف االتباع واحلاكمية، والعبادة
إسالم العباد   . . اإلسالم إا تستهدف  . . ي هذه طبيعة الدعوة إىل اهللا على مدار التاريخ البشر        

بإخراجهم من سلطان العباد وحاكميتهم     ،  وإخراجهم من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده       ؛  لرب العباد 
 إىل سلطان اهللا وحاكميته وشريعته وحده يف كل شأن من شؤون احلياة           ،  وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم  

جاء لريد الناس    . . كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله      ،  ع حممدويف هذا جاء اإلسالم على يد       . . 
فيجب أن تكون السلطة اليت تنظم حيام هـي         ؛  إىل حاكمية اهللا كشأن الكون كله الذي حيتوي الناس        
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فال يشذوا هم مبنهج وسلطان وتدبري غري املنهج والسلطان والتـدبري الـذي             ؛  السلطة اليت تنظم وجوده   
فالناس . بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم يف غري اجلانب اإلرادي من حيام           . يصرف الكون كله  

كما هم  ؛  وحيام وموم ،  حمكومون بقوانني فطرية من صنع اهللا يف نشأم ومنوهم وصحتهم ومرضهم          
وهـم ال   ؛  حمكومون ذه القوانني يف اجتماعهم وعواقب ما حيل م نتيجة حلركتهم االختيارية ذاـا             

كما أم ال ميلكون تغيري سنة اهللا يف القوانني الكونية اليت حتكـم           ؛  ون تغيري سنة اهللا م يف هذا كله       ميلك
فيجعلـوا  ؛  ومن مث ينبغي أن يثوبوا إىل اإلسالم يف اجلانب اإلرادي من حيام            . . هذا الكون وتصرفه  

جلانـب اإلرادي يف حيـام   تنسيقاً بـني ا ، شريعة اهللا هي احلاكمة يف كل شأن من شؤون هذه احلياة      
  . . )1(وتنسيقاً بني وجودهم كله بشطريه هذين وبني الوجود الكوين ، واجلانب الفطري

والتصادم ؛ والشذوذ ذا عن الوجود الكوين   ،   ولكن اجلاهلية اليت تقوم على حاكمية البشر للبشر       
اجلاهلية اليت واجهها كل رسول     هذه   . . بني منهج اجلانب اإلرادي يف حياة اإلنسان واجلانب الفطري        

 هذه اجلاهلية مل تكن متمثلة يف      . . بدعوته ع واليت واجهها رسول اهللا   . بالدعوة إىل اإلسالم هللا وحده    
إمنا كانت متمثلة دائماً يف جتمـع       ! على اإلطالق  " نظرية " بل رمبا أحياناً مل تكن هلا     . جمردة " نظرية" 

وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمـه ومشـاعره       ،  دة هذا اتمع  خاضع لقيا ،  متمثلة يف جمتمع  . حركي
وهو جمتمع عضوي بني أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والـوالء والتعـاون             ،  وتقاليده وعاداته 

؛ للمحافظـة علـى وجـوده      - بإرادة واعية أو غري واعية     - الذي جيعل هذا اتمع يتحرك    ،  العضوي
على عناصر اخلطر اليت دد ذلك الوجود وهذا الكيان يف أية صـورة مـن    والدفاع عن كيانه والقضاء     

 . صور التهديد
ولكن تتمثل يف جتمع حركي علـى هـذا         ،  جمردة " نظرية "  ومن أجل أن اجلاهلية ال تتمثل يف      

 أن - وال جيدي شـيئاً    - ال جيوز ،  ورد الناس إىل اهللا مرة أخرى     ،  فإن حماولة إلغاء هذه اجلاهلية    ؛  النحو
فإا حينئذ التكون مكافئة للجاهلية القائمة فعالًواملتمثلة يف جتمع حركـي           . جمردة " نظرية " تتمثل يف 
، فضالً على أن تكون متفوقة عليها كما هو املطلوب يف حالة حماولة إلغاء وجود قائم بالفعـل                ،  عضوي

بـل ال بـد هلـذه       .  وجزئياته إلقامة وجود آخر خيالفه خمالفة أساسية يف طبيعته ويف منهجه ويف كلياته           
ويف روابطـه   ،  احملاولة اجلديدة أن تتمثل يف جتمع عضوي حركي أقوى يف قواعده النظرية والتنظيميـة             

 . وعالقاته ووشائجه من ذلك التجمع اجلاهلي القائم فعالً
                                                 

للسيد أبو األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسـالمية يف         " مبادئ اإلسالم   :  "  يراجع بتوسع يف هذه النقطة كتاب      )1(
 " . دار الشروق " .  " معامل يف الطريق " يف كتاب " شريعة كونية :  " كما يراجع فصل. باكستان
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ة شهاد:  " هي قاعدة  - على مدار التاريخ البشري    -  والقاعدة النظرية اليت يقوم عليها اإلسالم     
 . . باأللوهية والربوبية والقوامة والسلطان واحلاكميـة      - سبحانه - أي إفراد اهللا   " . أن ال إله إال اهللا    

ال ،  فشهادة أن ال إلـه إال اهللا      . وشريعة يف واقع احلياة   ،  وعبادة يف الشعائر  ،  إفراده ا اعتقاداً يف الضمري    
 املتكاملة اليت تعطيها وجوداً جدياً حقيقياً يقوم        وال تعترب موجودة شرعاً إال يف هذه الصورة       ؛  توجد فعال 

  . . عليه اعتبار قائلها مسلماً أو غري مسلم
ال يقضون  ،  أن تعود حياة البشر جبملتها إىل اهللا       . .  ومعىن تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية      

 بد هلم أن يرجعـوا  بل ال؛ من عند أنفسهم، وال يف أي جانب من جوانبها، هم يف أي شأن من شؤوا    
وهو رسول  ؛  وحكم اهللا هذا جيب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه           . . إىل حكم اهللا فيها ليتبعوه    

  " . شهادة أن حممداً رسول اهللا:  " وهذا يتمثل يف شطر الشهادة الثاين من ركن اإلسالم األول . . اهللا
وهي تنشئ منـهجاً كـامالً       - م ويقوم عليها   هذه هي القاعدة النظرية اليت يتمثل فيها اإلسال       

، يواجه به املسلم كل فرع من فروع احلياة الفردية واجلماعية         ؛  للحياة حني تطبق يف شؤون احلياة كلها      
يف عالقاته باتمع املسلم ويف عالقات اتمـع املسـلم باتمعـات    ؛ يف داخل دار اإلسالم وخارجها   

  . . )1(االخرى 
ليعتنقها من يعتنقهـا    ؛  جمردة " نظرية " مل يكن ميلك أن يتمثل يف      - كما قلنا  - ولكن اإلسالم 
مث يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمع احلركـي             ؛  اعتقاداً ويزاوهلا عبادة  

  "ال ميكـن أن يـؤدي إىل       - مهما كثر عددهم   - فإن وجودهم على هذا النحو    . اجلاهلي القائم فعالً  
الداخلني يف التركيب العضوي للمجتمع اجلاهلي       " املسلمني نظرياً  " ألن األفراد . لإلسالم " وجود فعلي 

بوعي أو  ،  سيتحركون طوعاً أو كرهاً   . سيظلون مضطرين حتماً لالستجابة ملطالب هذا اتمع العضوية       
ـ            ؛ يدافعون عـن كيانـه    بغري وعي لقضاء احلاجات األساسية حلياة هذا اتمع الضرورية لوجوده وس

ألن الكائن العضوي يقوم ذه الوظائف بكـل أعضـائه          ؛  وسيدفعون العوامل اليت دد وجوده وكيانه     
بتقوية اتمع   " فعال " سيظلون يقومون  " املسلمني نظرياً  " أي أن األفراد   . . سواء أرادوا أم مل يريدوا    

! يا حية يف كيانه متده بعناصر البقاء واالمتـداد        وسيظلون خال ؛  إلزالته " نظريا " اجلاهلي الذي يعملون  
وذلك بدال من أن تكون حركتـهم يف اجتـاه          ،  وسيعطونه كفايام وخربام ونشاطهم ليحيا ويقوى     

 ! إلقامة اتمع اإلسالمي، تقويض هذا اتمع اجلاهلي

                                                 
 " . دار الشروق " .  " معامل يف الطريق :  " يف كتاب"  اهللا منهج حياة ال إله إال:  "  يراجع فصل)1(
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مع عضوي حركـي    يف جت  ]أي العقيدة   [   ومن مث مل يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية لإلسالم         
منفصـل  ،  مل يكن بد أن ينشأ جتمع عضوي حركي آخر غري التجمع اجلـاهلي             . . منذ اللحظة األوىل  

وأن يكون حمور هـذا     . ومستقل عن التجمع العضوي احلركي اجلاهلي الذي يستهدف اإلسالم إلغاءه         
يادة إسالمية تسـتهدف    ومن بعده يف كل ق     ع التجمع اجلديد هو القيادة اجلديدة املتمثلة يف رسول اهللا        

وأن خيلع كل من يشهد      - رد الناس إىل ألوهية اهللا وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته          
أي التجمع الذي    - أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا والءه من التجمع العضوي احلركي اجلاهلي              

مـن  ،  سواء كانت يف صورة قيادة دينيـة      ،  تيف أية صورة كان    - ومن قيادة ذلك التجمع    - جاء منه 
أو يف صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كـاليت  ، الكهنة والسدنة والسحرة والعرافني ومن إليهم 

 . وأن حيصر والءه يف التجمع العضوي احلركي اإلسالمي اجلديد ويف قيادته املسلمة، كانت لقريش
ولنطقه بشـهادة أن ال  ، وىل لدخول املسلم يف اإلسالم    مل يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة األ        

ال يتحقق مبجـرد قيـام      . ألن وجود اتمع املسلم ال يتحقق إال ذا       . إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا      
لـه  ؛  ال يتمثلون يف جتمع عضوي متناسق متعـاون       ؛  القاعدة النظرية يف قلوب أفراد مهما تبلغ كثرم       

علـى تأصـيل وجـوده       - كأعضاء الكائن احلي   - مل أعضاؤه عمالً عضوياً   يع،  وجود ذايت مستقل  
ويعملون يف هـذا    . وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوامل اليت اجم وجوده وكيانه         ؛  وتعميقه وتوسيعه 

وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسـيع     ،  حتت قيادة مستقلة عن قيادة اتمع اجلاهلي تنظم حتركهم وتنسقه         
 . وملكافحة ومقاومة وإزالة الوجود اآلخر اجلاهلي. وجودهم اإلسالمي

يقـوم   - ولكنها شاملة  - هكذا وجد متمثال يف قاعدة نظرية جمملة       . .  وهكذا وجد اإلسالم  
 . . عليها يف نفس اللحظة جتمع عضوي حركي مستقل منفصل عن اتمع اجلاهلي ومواجه هلذا اتمع              

وهكذا ميكن أن يوجد اإلسـالم       . .  عن هذا الوجود الفعلي    جمردة " نظرية " ومل يوجد قط يف صورة    
بغري الفقـه   ،  وال سبيل إلعادة نشأته يف ظل اتمع اجلاهلي يف أي زمان ويف أي مكان              . . مرة أخرى 

 . الضروري لطبيعة نشأته العضوية احلركية
 وطبيعة منهجه   وندرك معها طبيعة هذا الدين    ؛   وحني ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية      

نـدرك معـه مـدلوالت هـذه      - )1(على ما بينا يف مقدمة سورة األنفال يف اجلزء التاسع    - احلركي
يف تنظيم اتمع املسلم وتنظيم عالقاتـه مـع         ،  النصوص واألحكام اليت نواجهها يف ختام هذه السورة       

                                                 
 .  من اجلزء التاسع1452 - 1431 ص)1(
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؛ قاته مع الذين آمنوا ومل يهاجروا     وعال؛  والذين آووا ونصروا   - بطبقام - املؤمنني املهاجرين ااهدين  
إا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضـوية احلركيـة              . . وعالقاته مع الذين كفروا   

 . للمجتمع اإلسالمي
 :  ونستطيع اآلن أن نواجه هذه النصوص واألحكام الواردة فيها

|     |     | 
هلم وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين آووا ونصـروا         إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموا      " 

. والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا           . أولئك بعضهم أولياء بعض   
واهللا مبا تعملـون     - إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق      - وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر     

  . .  " إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري .  .والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. بصري
، أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا يف مكة من الوالء ألسرته              :  لقد اخنلع كل من قال    

وأعطى والءه وزمامه حملمـد     ؛  والوالء لقيادته اجلاهلية املمثلة يف قريش     ،  والوالء لقبيلته ،  والوالء لعشريته 
يف حني وقف اتمع اجلـاهلي يـدفع عـن          . وللتجمع الصغري الناشئ الذي قام بقيادته      ع رسول اهللا 

وحيـاول   - اخلارج عليه حىت قبل اللقاء يف املعركة احلربيـة         - وجوده الذايت خطر هذا التجمع اجلديد     
 . سحق هذا التجمع الوليد يف نشأته

 " األفـراد  " ي أنه حول هؤالء   أ . . بني أعضاء هذا التجمع الوليد     ع  عندئذ آخى رسول اهللا   
تقوم رابطة العقيدة فيه مقـام رابطـة الـدم          ،  متكافل " جمتمع " إىل،  اآلتني من اتمع اجلاهلي أفراداً    

ويقوم الوالء فيه للمجتمع اجلديـد      ،  ويقوم الوالء لقيادته اجلديدة مقام الوالء للقيادة اجلاهلية       ؛  والنسب
 . مقام كل والء سابق
بعد أن وجد فيهـا مسـلمون بـايعوا القيـادة           ؛  هللا للمسلمني دار اهلجرة يف املدينة      مث ملا فتح ا   

مما حيمون منه    ع ومحاية رسول اهللا  ،  والسمع والطاعة يف املنشط واملكره    ،  اإلسالمية على الوالء املطلق   
اهللا فآخى  عاد رسول    ع وقامت الدولة املسلمة يف املدينة بقيادة رسول اهللا       ؛  أمواهلم وأوالدهم ونساءهم  

مبا يف  . بني املهاجرين واألنصار تلك املؤاخاة اليت تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياا             
وكـان حكـم اهللا     . . ذلك اإلرث والديات والتعويضات اليت تقوم ا رابطة الدم يف األسرة والعشرية           

 : تعاىل
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يف سبيل اهللا والذين آووا ونصـروا       إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم         " 
  . .  " أولئك بعضهم أولياء بعض

وأولياء يف الديات والتعويضات وسائر ما يترتـب علـى          ،  وأولياء يف اإلرث  ،   أولياء يف النصرة  
 . رابطة الدم والنسب من التزامات وعالقات

مل  . . تمع املسلم فعالً  ولكنهم مل يلتحقوا با   ؛   مث وجد أفراد آخرون دخلوا يف هذا الدين عقيدة        
ومل ينضموا إىل اتمـع     ؛  يهاجروا إىل دار اإلسالم اليت حتكمها شريعة اهللا وتدبر أمرها القيادة املسلمة           

بعدما حتقق له وجـوده     ؛  وحيقق فيها وجوده الكامل   ؛  املسلم الذي أصبح ميلك داراً يقيم فيها شريعة اهللا        
مستقل ومنفصل عن اتمـع     ،   والتجمع يف جتمع عضوي حركي     بالوالء للقيادة اجلديدة  ،  يف مكة نسبيا  

 . اجلاهلي ومواجه له ذا الوجود املستقل املميز
ولكنـهم ال  ، يعتنقون العقيـدة . أو يف األعراب حول املدينة  ،   وجد هؤالء األفراد سواء يف مكة     

  . . للقيادة القائمة عليهوال يدينون فعال دينونة كاملة ؛ ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة
مـع   - بكل أنواع الوالية   - ومل جيعل اهللا هلم والية    ؛   وهؤالء مل يعتربوا أعضاء يف اتمع املسلم      

 : ويف هؤالء نزل هذا احلكم. ألم بالفعل ليسوا من اتمع اإلسالمي، هذا اتمع
وإن استنصـروكم   . هاجرواوالذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت ي            " 

  . .  " إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يف الدين فعليكم النصر
. ومع منهجه احلركي الواقعي    - اليت أسلفنا  -  وهذا احلكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين       

ن هناك رابطة   ولك . . ومن مث ال تكون بينهم وبينه والية      ؛  فهؤالء األفراد ليسوا أعضاء يف اتمع املسلم      
اللهم إال أن يعتدي    ؛  على اتمع املسلم تبعات جتاه هؤالء األفراد       - وحدها - وهذه ال ترتب  ؛  العقيدة

، يف مثل هـذا    - يف دار اإلسالم   - فإذا استنصروا املسلمني  . فيفتنوا مثالً عن عقيدم   ؛  عليهم يف دينهم  
ال خيل هذا بعهد من عهود املسلمني مـع     على شرط أ  . كان على املسلمني أن ينصروهم يف هذه وحدها       

ذلـك أن   ! ولو كان هذا املعسكر هو املعتدي على أولئك األفراد يف دينهم وعقيـدم            . معسكر آخر 
فهـذه هلـا    . األصل هو مصلحة اتمع املسلم وخطته احلركية وما يترتب عليها من تعامالت وعقود            

ولكنهم مل ينضموا للوجود الفعلي هلـذا  ، ك الذين آمنواحىت جتاه االعتداء على عقيدة أولئ    ،  الرعاية أوالً 
  . . الدين املتمثل يف التجمع اإلسالمي
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وهذا يعطينا مدى األمهية اليت يعلقها هذا الدين على التنظيم احلركي الذي ميثـل وجـوده                 . . 
  . . احلقيقي

 :  والتعقيب على هذا احلكم
  . .  " واهللا مبا تعملون بصري " 

وبواعثـه  ،  ومقدماته ونتائجـه  ،  يرى مداخله وخمارجه   - سبحانه - م حتت بصره   فكل عملك 
 . وآثاره

،  وكما أن اتمع املسلم جمتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعاون يتجمع يف والء واحـد              
 : فكذلك اتمع اجلاهلي

  . .  " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " 
إمنـا يتحـرك    ؛  إن اتمع اجلاهلي ال يتحرك كأفراد     . لفناكما أس  -  إن األمور بطبيعتها كذلك   

فهـم  . للدفاع الذايت عن وجـوده وكيانـه      ،  بطبيعة وجوده وتكوينه  ،  تندفع أعضاؤه ،  ككائن عضوي 
ومن مث ال ميلك اإلسالم أن يواجههم إال يف صورة جمتمع آخر له              . . بعضهم أولياء بعض طبعاً وحكماً    

، فأما إذا مل يواجههم مبجتمع والؤه بعضه لـبعض        . ق وأمنت وأقوى  ولكن بدرجة أعم  ،  ذات اخلصائص 
 - ألم ال ميلكون مواجهة اتمع اجلاهلي املتكافل أفـراداً         - فستقع الفتنة ألفراده من اتمع اجلاهلي     

ويقع الفسـاد يف األرض بطغيـان   . وتقع الفتنة يف األرض عامة بغلبة اجلاهلية على اإلسالم بعد وجوده         
. ووقوع الناس عبيداً للعباد مـرة أخـرى       ؛  وطغيان ألوهية العباد على ألوهية اهللا     ؛  لية على اإلسالم  اجلاه

 : وهو أفسد الفساد
  . .  " إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري " 

واملسلمون الـذين ال يقيمـون       . . وال بعد هذا التحذير حتذير    ،   وال يكون بعد هذا النذير نذير     
 يتحملون أمـام اهللا   ،  ى أساس التجمع العضوي احلركي ذي الوالء الواحد والقيادة الواحدة         وجودهم عل 

 . وتبعة هذا الفساد الكبري، تبعة تلك الفتنة يف األرض - فوق ما يتحملون يف حيام ذاا -
 :  مث يعود السياق القرآين ليقرر أن اإلميان احلق إمنا يتمثل يف هذه الصورة

 وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنـون             والذين آمنوا  " 
  . .  " حقاً هلم مغفرة ورزق كرمي
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هـذه هـي     . . فهذه هي الصورة احلقيقية اليت يتمثل فيها اإلميان        . .  أولئك هم املؤمنون حقاً   
؛  مبجرد إعالن القاعدة النظرية    إنه ال يوجد حقيقة    . . صورة النشأة احلقيقية والوجود احلقيقي هلذا الدين      

إن هذا الدين منهج حياة ال يتمثـل   . . وال حىت مبجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها  ؛  وال مبجرد اعتناقها  
ال ، أما وجوده يف صورة عقيدة فهو وجـود حكمـي   . . إال إذا متثل يف جتمع حركي، يف وجود فعلي 

  . . ة احلركية الواقعيةإال حني يتمثل يف تلك الصور ]حقاً [  يصبح
والرزق يذكر هنا مبناسبة اجلهـاد واإلنفـاق         . . هلم مغفرة ورزق كرمي   ،   وهؤالء املؤمنون حقاً  

بل هي أكـرم الـرزق      . وفوقه املغفرة وهي من الرزق الكرمي      . . واإليواء والنصرة وتكاليف هذا كله    
 . الكرمي

وإن كانت   - كل من يهاجر بعد ذلك وجياهد      ، مث يلحق بالطبقة األوىل من املهاجرين ااهدين      
إمنا هذا إحلاق يف الوالء والعضوية يف اتمـع   - للسابقني درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية األخرى      

 : اإلسالمي
  . .  " والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم " 

وانتظم ،  ت أرض العرب لإلسالم ولقيادته    حني دان ؛   ولقد ظل شرط اهلجرة قائماً حىت فتح مكة       
غري أن ذلـك إمنـا     ع كما قال رسول اهللا   . فال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل      . الناس يف جمتمعه  

مل ينقطع فيها حكم شريعة     ؛  كان يف جولة اإلسالم األوىل اليت حكم فيها األرض ألفا ومائيت عام تقريباً            
؛ فأما اليوم وقد عادت األرض إىل اجلاهليـة        . . شريعة اهللا وسلطانه  وقيام القيادة املسلمة على     ،  اإلسالم

وعادت احلاكمية إىل الطـاغوت يف األرض       ،  عن حياة الناس يف األرض     - سبحانه - وارتفع حكم اهللا  
اآلن تبدأ جولة جديـدة أخـرى        . . ودخل الناس يف عبادة العباد بعد إذ أخرجهم اإلسالم منها         ،  كلها

حىت تنتـهي إىل إقامـة دار       ،  كل أحكامها املرحلية   - يف التنظيم  - تأخذ - ة األوىل كاجلول - لإلسالم
؛ فال تعود هجرة ولكن جهاد وعمـل       - بإذن اهللا  - مث متتد ظالل اإلسالم مرة أخرى     ؛  إسالم وهجرة 

  . . كما حدث يف اجلولة األوىل
قـام   . . وتكاليفها اخلاصة ،   ولقد كانت لفترة البناء األوىل للوجود اإلسالمي أحكامها اخلاصة        

مبا يف ذلك   . ويف كل التزاماته ومقتضياته   ،  يف كل صوره وأشكاله   ،  الوالء يف العقيدة مقام الوالء يف الدم      
فلما أن استقر الوجود اإلسالمي بيوم الفرقان يف بدر عـدلت            . . اإلرث والتكافل يف الديات واملغارم    

وكان من هذه   . املواجهة لتكاليفها االستثنائية  ،  ملية البناء األوىل  الالزمة لع ،  أحكام تلك الفترة االستثنائية   
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ولكنه يف إطار اتمع املسلم يف دار        - التعديالت عودة التوارث والتكافل يف الديات وغريها إىل القرابة        
 : اإلسالم

  . .  " وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا " 
 . . من أولوية ذوي القرىب يف داخل اإلطار العـام ، فعلي لإلسالم فال بأس بعد استقرار الوجود ال     

ما ،  وال ضرر من تلبية املشاعر الفطرية يف النفس اإلنسانية        . إن هذا يليب جانباً فطرياً يف النفس اإلنسانية       
إن اإلسـالم ال حيطـم       . . دام أن ليس هناك ما يعارض هذه املشاعر من تكاليف الوجود اإلسـالمي            

فمىت انقضت  ؛  يضبطها لتستقيم مع احلاجات العليا للوجود اإلسالمي      . ولكنه يضبطها ؛  الفطريةاملشاعر  
ومن مث تكون لبعض الفترات االستثنائية يف احلركة تكاليفها         . يف إطاره العام   - هذه احلاجات عاد يلبيها   

المي املستقر اآلمـن يف     اليت حتكم اتمع اإلس   ،  اليت ليست واردة يف األحكام النهائية لإلسالم      ،  اخلاصة
وطبيعة اإلسالم العامة وأحكامـه     ؛  وكذلك ينبغي أن نفقه تكاليف مرحلة البناء األوىل        . . حياته العادية 
  . . األخرى

  . .  " إن اهللا بكل شيء عليم " 
. وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها  ،   وهو التعقيب املناسب على هذه األحكام والتنظيمات واملشاعر       

  . . علم اهللا تعاىل. لعلم احمليط بكل شيءفهي من ا
|     |     | 

ويقيم وجودهـا   ؛  وهو يبين األمة املسلمة على هذه القاعدة وفق هذا املنهج          - وبعد فإن اإلسالم  
 إمنا كان يستهدف إبراز    - وجيعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة     ؛  على أساس التجمع العضوي احلركي    

وكان . وإعالءها على مجيع اجلوانب األخرى يف الكائن اإلنساين       ،  ها ومتكينها وتقويت " إنسانية اإلنسان " 
  . . ميضي يف هذا على منهجه املطرد يف كل قواعده وتعليماته وشرائعه وأحكامه

يف صـفات تـوهم      - بل الكائنات املادية   -  إن الكائن اإلنساين يشترك مع الكائنات احليوانية      
ولكـن  ! ومرة بأنه مادة كسائر املـواد     ؛  مرة بأنه حيوان كسائر احليوان     !  "اجلهالة العلمية  " أصحاب

وجتعـل  ؛  متيزه وتفرده  " خصائص " مع احليوان ومع املادة له     " الصفات " اإلنسان مع اشتراكه يف هذه    
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أخرياً أن يعترفوا واحلقائق الواقعـة تلـوي      !  " اجلهالة العلمية  " كما اضطر أصحاب   - منه كائناً فريداً  
 ! )1(فيضطرون هلذا االعتراف يف غري إخالص وال صراحة ، ناقهم لياأع

؛ وتفرده بني اخلالئق   " اإلنسان " يعمد إىل هذه اخلصائص اليت متيز      - مبنهجه الرباين  -  واإلسالم
الـيت  ، وهو حني جيعل آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضوي احلركـي       . . فيربزها وينميها ويعليها  

 " فالعقيدة تتعلـق بـأعلى مـا يف       . إمنا ميضي على خطته تلك    ،  سها وجود األمة املسلمة   يقيم على أسا  
  "  . . خصائص " من " اإلنسان

وال ،  وال اللـون  ،  وال اجلـنس  ،  وال األرض ،  وال اللغـة  ،   إنه ال جيعل هذه اآلصرة هي النسب      
وهي أشبه  . يوان مع اإلنسان  فهذه كلها أواصر يشترك فيها احل      . . وال املصري األرضي املشترك   ،  املصاحل

وإىل احلظرية واملرعى والثغاء الذي يتفاهم      ،  وإىل اهتمامات القطيع  ،  شيء وأقرب شيء إىل أواصر القطيع     
كمـا  ؛  ووجود هذا الكون من حوله تفسرياً كليـاً       ،  أما العقيدة اليت تفسر لإلنسان وجوده     ! به القطيع 

وتـرده إىل كـائن     ؛  ريه ومصري الكون من حوله    ومص،  تفسر له منشأ وجوده ووجود الكون من حوله       
فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه املميز لـه مـن سـائر             ،  أعلى من هذه املادة وأكرب وأسبق وأبقى      

حيـث خيلـف    ؛  يف أعلى مراتبها   " إنسانيته " والذي يقرر ؛  والذي ينفرد به عن سائر اخلالئق     ،  اخلالئق
 . وراءه سائر اخلالئق

ميلـك الفـرد    ؛  هي آصرة حرة   - آصرة العقيدة والتصور والفكرة واملنهج     - مث إن هذه اآلصرة   
مل خيترهـا   ،  فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضاً       . اإلنساين اختيارها مبحض إرادته الواعية    

وال ؛  وال تغيري اجلنس الذي تسلسل منـه      ؛  إنه ال ميلك تغيري نسبه الذي مناه       . . وال حيلة له كذلك فيها    
وال ،  مل يكن له فيها اختيار    ،  فهذه كلها أمور قد تقررت يف حياته قبل أن يولد         . تغيري اللون الذي ولد به    

وارتباطه مبصاحل  ،  ونطقه بلغة بعينها حبكم هذا املولد     ،  كذلك مولده يف أرض بعينها     . . ميلك فيها حيلة  
كلها مسـائل عسـرية      - هما دامت هذه هي أواصر جتمعه مع غري        - مادية معينة ومصري أرضي معني    

ومن أجل هذا كله ال جيعلها اإلسالم هي آصرة التجمع           . . فيها حمدود  " اإلرادة احلرة  " وجمال؛  التغيري
وميلـك يف   ،  فهي مفتوحة دائماً لالختيار اإلنساين    ،  فأما العقيدة والتصور والفكرة واملنهج     . . اإلنساين

فال يقيده يف   ؛  لتجمع الذي يريد أن ينتمي إليه بكامل حريته       وأن يقرر ا  ؛  كل حلظة أن يعلن فيها اختياره     

                                                 
 " . الداروينية احلديثة "  يف مقدمة هؤالء جوليان هاكسلي من اصحاب )1(
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أو املصاحل املادية اليت تتحول ،  أو األرض اليت ولد فيها    ،  هذه احلالة قيد من لونه أو لغته أو جنسه أو نسبه          
 . بتحول التجمع الذي يريده وخيتاره

  . . وهنا كرامة اإلنسان يف التصور اإلسالمي . . 
وإلقامـة التجمـع    ؛  تائج الواقعية الباهرة للمنهج اإلسالمي يف هذه القضـية         ولقد كان من الن   

دون أواصر اجلنس واألرض واللون واللغة واملصـاحل األرضـية          ،  اإلسالمي على آصرة العقيدة وحدها    
، يف هذا التجمع وتنميتها وإعالئهـا      " خصائص اإلنسان  " وإلبراز! القريبة واحلدود اإلقليمية السخيفة   

كان من النتائج الواقعية الباهرة هلذا املنهج أن أصبح اتمع         . . فات املشتركة بينه وبني احليوان    دون الص 
بال عائق من هذه العوائـق احليوانيـة   ، املسلم جمتمعاً مفتوحاً جلميع األجناس واألقوام واأللوان واللغات 

وانصـهرت يف   ؛  ة وكفاياا وأن صبت يف بوتقة اتمع اإلسالمي خصائص األجناس البشري        ! السخيفة
وصنعت هـذه الكتلـة     ؛  وأنشأت مركباً عضوياً فائقاً يف فترة تعد نسبياً قصرية        ؛  هذه البوتقة ومتازجت  

علـى  . العجيبة املتجانسة املتناسقة حضارة رائعة ضخمة حتوي خالصة الطاقة البشرية يف زماا جمتمعة            
 . بعد املسافات وبطء طرق االتصال يف ذلك الزمان

العريب والفارسي والشامي واملصري واملغريب والتركـي  : لقد اجتمع يف اتمع اإلسالمي املتفوق     
. إىل آخـر األقـوام واألجنـاس       . . . والصيين واهلندي والروماين واإلغريقي واألندونسي واإلفريقي     

ضـارة  وجتمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة يف بنـاء اتمـع اإلسـالمي واحل              
ومل تكـن    " . إسالمية " إمنا كانت دائماً   " عربية " ومل تكن هذه احلضارة الضخمة يوماً ما      . اإلسالمية
  "  . . عقيدية " إمنا كانت دائماً " قومية " يوماً ما

 . . وبشعور التطلع إىل وجهة واحـدة     ،  وبآصرة احلب ،   ولقد اجتمعوا كلهم على قدم املساواة     
وصبوا خالصة جتـارم الشخصـية      ؛  وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم   ،  كفايامفبذلوا مجيعاً أقصى    

وجتمـع فيـه    ؛  والقومية التارخيية يف بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه مجيعاً على قدم املساواة             
 قـط  وهذا ما مل يتجمع . . وحدها بال عائق " إنسانيتهم " وتربز فيها؛  بينهم آصرة تتعلق برم الواحد    
 !  . . ألي جتمع آخر على مدار التاريخ

فقد ضمت  .  لقد كان أشهر جتمع بشري يف التاريخ القدمي هو جتمع اإلمرباطورية الرومانية مثالً            
 " ولكن هذا كله مل يقم علـى آصـرة         . . . وأرضني متعددة ،  ولغات متعددة ؛  بالفعل أجناساً متعددة  

لقد كان هناك جتمع طبقي على أساس طبقة األشـراف           . . دةومل يتمثل يف قيمة عليا كالعقي      " إنسانية
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 - وجتمع عنصري على أساس سيادة اجلـنس الرومـاين        ،  وطبقة العبيد يف اإلمرباطورية كلها من ناحية      
ومل ؛  ومن مث مل يرتفع قط إىل أفق التجمع اإلسالمي         . . وعبودية سائر األجناس األخرى    - بصفة عامة 

 . تجمع اإلسالمييؤت الثمار اليت آتاها ال
ولكنه  . . جتمع اإلمرباطورية الربيطانية مثالً    . . كذلك قامت يف التاريخ احلديث جتمعات أخرى      

يقوم علـى أسـاس سـيادة القوميـة         ؛  جتمعاً قومياً استغاللياً  ! كان كالتجمع الروماين الذي هو وريثه     
: مثله اإلمرباطوريات األوربيـة كلـها     و . . واستغالل املستعمرات اليت تضمها اإلمرباطورية    ،  اإلجنليزية

وكلها يف ذلك املستوى اهلابط      . . واإلمرباطورية الفرنسية ،  اإلمرباطورية األسبانية والربتغالية يف وقت ما     
 ! البشع املقيت

يتخطى حواجز اجلنس والقوم واألرض واللغـة       ،   وأرادت الشيوعية أن تقيم جتمعاً من نوع آخر       
فكان هذا   "  . . الطبقية " إمنا أقامته على القاعدة   . عامة " إنسانية " على قاعدة ولكنها مل تقمه    . واللون

وذلـك  ؛  " األشراف " هذا جتمع على قاعدة طبقة . . التجمع هو الوجه اآلخر للتجمع الروماين القدمي 
سود على  والعاطفة اليت تسوده هي عاطفة احلقد األ       ]الربوليتريا  [  " الصعاليك " جتمع على قاعدة طبقة   
 ! سائر الطبقات األخرى

فهو ابتداء قـائم     . .  وما كان ملثل هذا التجمع الصغري أن يثمر إال أسوأ ما يف الكائن اإلنساين             
لإلنسان  " املطالب األساسية  " على أساس إبراز الصفات احليوانية وحدها وتنميتها ومتكينها باعتبار أن         

وباعتبار أن تاريخ اإلنسـان هـو        - الب احليوان األولية  وهي مط  - "  الطعام واملسكن واجلنس   " هي
 ! ! ! تاريخ البحث عن الطعام

 لقد تفرد اإلسالم مبنهجه الرباين يف إبراز أخص خصائص اإلنسان وتنميتها وإعالئهـا يف بنـاء                
عـدة  يقوم على أيـة قا   ،  والذين يعدلون عنه إىل أي منهج آخر       . . وما يزال مفرداً   . . اتمع اإلنساين 

! إىل آخر هذا الننت السخيف هم أعداء اإلنسان حقاً         . . أخرى من القوم أو اجلنس أو األرض أو الطبقة        
وال يريـدون   ؛  هم الذين ال يريدون هلذا اإلنسان أن يتفرد يف هذا الكون خبصائصه العليا كما فطره اهللا               

وهم يف الوقت ذاته     . . ج وتناسق تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وجتارا يف امتزا         
ليعودوا باإلنسان إىل التجمع على مثل مـا        ؛  ويعملون ضد خط الصعود اإلنساين    ؛  يسبحون ضد التيار  

بعد أن رفعه اهللا إىل ذلك املقام الكرمي الذي يتجمـع فيـه             ! من احلظرية والكأل   " البهائم " تتجمع عليه 
  " ! الناس " على ما يليق أن تتجمع عليه
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وأن ،  أعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص اإلنسان العليا تعصباً ومجوداً ورجعيـة             و
ال ؛  وأن تقلب القيم واالعتبارات كلـها     ؛  يسمى التجمع على مثل خصائص احليوان تقدماً ورقياً وضة        

  . . خصيصة اإلنسان العليا . . لشيء إال للهروب من التجمع على أساس العقيدة
وهذه االنتكاسات احليوانية اجلاهلية يف حياة البشرية لن يكتـب           . . ب على أمره   ولكن اهللا غال  

وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم جتمعاا على القاعدة          . . وسيكون ما يريده اهللا حتماً     . . هلا البقاء 
وستبقى . رخيي الفائق واليت جتمع عليها اتمع املسلم األول فكان له تفرده التا         . اليت كرم اهللا اإلنسان ا    

تتطلع إليها البشرية وهي حتاول مرة أخرى أن ترقـى يف الطريـق             ،  صورة هذا اتمع تلوح على األفق     
  . .الصاعد إىل ذلك املرتقى السامي الذي بلغت إليه يف يوم من األيام
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 عد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتندي 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       ت دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغي        |
 .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     |
 ...   على املسلمنيأفسدوا الدين ، ولبسوا 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،         |
 _ حانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبقُلْ  +

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           مةالطائفة الظاهرة القائ    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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