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  بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد % رب العاملني
  وصلى هللا على سيد1 حممد وآله وصحبه والتابعني

  تقدمي

  وعمال ماً لْ عما كان  يَأْجَدى السَّعْ  

 ،تغفره، ونعوذ 5# من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل لهإن احلمد #، حنمده ونستعينه ونس 
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن  { ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،

1[ }الَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ َآَمُنوا اتـَُّقوا اLََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ إِ 
Fَ أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة { ]

ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اLََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ  ،L{ [2]ََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًباْرَحاَم ِإنَّ اَوَخَلَق ِمنـْ
َوَمْن يُِطِع اLََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز  نُوَبُكمْ Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اLََّ َوُقولُوا قـَْوًال َسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ذُ {

3[ } فـَْوزًا َعِظيًما
[.   

وشرَّ األمور حمدlُmا وكلَّ  فإن أصدَق احلديث كتاُب هللا وأحسَن اهلْدِي هْدُي حممد صلى هللا عليه وسلم، أما بعد،
ُحمَْدثٍة بدعٌة، وكلَّ بدعة ضاللٌة وكلَّ ضاللة يف النار, وإن َأْجَدى السَّْعِي ما كان علما وعمال، خالَصْني # حّبا وَرَهباً 

ثـََنا َمْن َكاَن يـُْقرِئـَُنا ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه ( مسنده وَرَغبًا وأَمال، روى أمحد يف َعْن َأِيب َعْبِد الرَّْمحَِن قَاَل: َحدَّ
وَن ِيف اْلَعْشِر اْألُْخَرى َحىتَّ يـَْعَلُموا َما َوَسلََّم أَنـَُّهْم َكانُوا يـَْقَرتِئُوَن ِمْن َرُسوِل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر آFٍَت، َفَال َ�ُْخذُ 

  .)ِيف َهِذِه ِمْن اْلِعْلِم َواْلَعَمِل، قَالُوا فـََعِلْمَنا اْلِعْلَم َواْلَعَمَل 

[وقال اإلمام مالك يف املوطأ 
4

َعى ِيف َوِإَذا تـََوىلَّ سَ  { :والفعُل، يقول هللا تبارك وتعاىل:" إمنا السَّْعُي يف كتاب هللا العمُل ]
[ } اْألَْرضِ 

5
[ } ىشَ خيَْ  ا َمْن َجاَءَك َيْسَعى َوُهوَ َوأَمَّ  { ، وقال تعاىل:]

6
7[ } ُمثَّ أَْدبـََر َيْسَعى { ، وقال:]

 { ، وقال:]
[ } ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشىتَّ 

8
  فليس السعي الذي ذكر هللا يف كتابه 5لسعي على األقدام وإمنا العمل والفعل". ،]

                                      
 102آل عمران  - 1
 1النساء  - 2
 70/71األحزاب  - 3
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ار، وحتت ِمظَلَِّة هذه التوجيهات، رأيت أن أشتغل بكتاب هللا شرحا وتفسريا، اْسِتْمطارا ِهلَْديِه، واستعانًة به يف هذا اإلط
على العمل به، فاستخرت احلكيم اخلبري، واستشرت الصادقني الناصحني، وكانت مثرة االستخارة واالستشارة هذه 

 ،دروس ا على هيئةموضعتهتتلومها إن شاء هللا تعاىل وبعونه غريمها، على أن البقرة، و الفاحتة  سوريتاحللقات من تفسري 
  عقبات العلم والعمل.ل وتذليال واحلفظ لفهمل اتيسري لكل درس حموره، 

نقص أو من ينبهوين ملا قد يرونه ، أن الصادقني الفقهني على أن يل أمال يف إخويت من املطلعني، ومقام أبنائي من الدعاة
9[ } مٌ َوفـَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِلي { إىل ما ينبغي أن يضاف من صواب، خطأ، وأن يرشدوين

، والدالُّ على اخلري كفاعله  ]
كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، جزاهم هللا تعاىل خريا، وجعلنا مجيعا من الذين يستمعون القول فيتبعون 

َنا ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا رَبـََّنا َوَال ُحتَمِّ رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذَ¦ ِإْن َنِسيَنا أَ  { أحسنه. ْلَنا ْو َأْخطَْأَ¦ رَبـََّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ
10[ }اِفرِينَ َما َال طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَْنَت َمْوَالَ¦ فَاْنُصْرَ¦ َعَلى اْلَقْوِم اْلكَ 

[.  

وعلى آله وصحابته ومن اتبع  من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم 1429مجادى الثانية  24يف 
  .سنته إىل يوم الدين

  عبد الكرمي حممد مطيع احلمداوي
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 سورة الفاحتة 
  

َك 4) َماِلِك يـَْوِم الدِّيِن (3) الرَّْمحَِن الرَِّحيِم (2) احلَْْمُد Lَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني (1الرَِّحيِم (ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن  َّFَك نـَْعُبُد َوِإ َّFِإ (
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم (5َنْسَتِعُني ( )  [الفاحتة: 7َعَلْيِهْم َوَال الضَّالَِّني () ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب 6) اْهِدَ¦ الصِّ

1[  
  
  متهيد

  سورة الفاحتة Aر للحياة
  

اَر يـَُقوُل ِإَذا َدَخَل أَْهُل اْجلَنَِّة اْجلَنََّة َوأَْهُل النَّاِر النَّ  :َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ َرِضَي اLَُّ َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
ُ: َمْن َكاَن ِيف قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإميَاٍن فََأْخرُِجوُه، فـََيْخرُُجوَن َقْد اْمُتِحُشوا  َّLَوَعاُدوا ُمحًَما، فـَيُـْلَقْوَن ِيف نـََهِر ا

يِل السَّْيِل، أَ  ُبُت اْحلبَُّة ِيف محَِ بُـُتوَن َكَما تـَنـْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اْحلََياِة، فـَيَـنـْ َّLيَِّة السَّْيِل، َوقَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا ُبُت  :ْو قَاَل محَِ أَملَْ تـََرْوا أَنـََّها تـَنـْ
  َصْفرَاَء ُمْلَتوِيًَة / البخاري.

َهُؤَالِء ُعتَـَقاُء اLَِّ الَِّذيَن أَْدَخَلُهْم اLَُّ اْجلَنََّة ِبَغْريِ  ويف رواية مسلم:" فـََيْخرُُجوَن َكاللُّْؤلُِؤ ِيف رِقَاِ±ِْم اْخلََواِمتُ، يـَْعرِفـُُهْم أَْهُل اْجلَنَّةِ 
تَـَنا َما ملَْ تـُْعِط َأَحًدا َعَمٍل َعِمُلوُه َوَال َخْريٍ َقدَُّموُه، ُمثَّ يـَُقوُل: اْدُخُلوا اْجلَنََّة، َفَما رَأَيـُْتُموُه فـَُهَو َلُكْم، فـَيَـُقوُلونَ  ِمْن : رَبـََّنا أَْعطَيـْ

يَـُقوُل: ِرَضاَي َفَال َأْسَخُط اْلَعاَلِمَني، فـَيَـُقوُل: َلُكْم ِعْنِدي أَْفَضُل ِمْن َهَذا، فـَيَـُقوُلوَن: Fَ رَبـََّنا َأيُّ َشْيٍء أَْفَضُل ِمْن َهَذا؟ فَـ 
  ."َعَلْيُكْم بـَْعَدُه أََبًدا

قشعر اهلداية، فت عث يف اجلوانح أنوارُ يقني، وتنبال جِ اإلميان وينغمر القلب يف ُلُ◌جَ  آFتُ  املرء قلبعندما تشرق يف 
عن ، يف غفلة Fماأل والفس بدد منما من حق نفسه، و أضاع ما اجلوارح وتدمع العني ندما على ما فرط يف جنب هللا و 

  ..الورودوعاقبة  املنتهىو  املبتدأعن  ، وسهوحقيقة الوجود

به  صَّ تُ طف الر5ين، الذي اخْ ى والضياع، وتسري فيها نداءات اللزهار احلق، فتنطلق من عقال اهلو ¹ الروح عندما تورق
 ورحابةِ  أهل احلق للحق، حمبةِ  ،وتتحرر من وهدة الضالل ومحأة الغي وأغالل اهلوى إىل فساحة احملبةِ  ن األخيار،املصطفو 

  نه...روا مذِّ املخبتني مما حُ  خوفِ  ،اخلوف ولذاذةِ دوا به، عِ الصادقني إىل ما وُ  الشوق، شوقِ 
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وتستشعر أمل الغربة يف جمتمعها، حوهلا فال تعرفها،  ا¼ندةَ  ما حوهلا فتنكره, وتستعرض األجنادَ  عندما تتفحص الروحُ 
مة تسعد ±ا، كرام ¾نس ±م، ورفقة طريق منعَّ   واحة أرواح تعرفها و¾تلف معها، إىل وطن رحب تقطنه وأهلٍ  تتوق إىلف

  اب احمليط وجلجه..بعُ و±ا وسفينة هنيئة تشق فيها 

 قع وهدته، وتتحفز روحه للتخلص منعندما يغرتب اإلنسان يف وطنه، ويتفرد بني أهله وعشريته، وتضيق نفسه من وا
الفنت الشاغلة املتكاثرة  , وسوداويةوضبابية فكره واضطراب تصورهده، وعماء تيهه آالم وحدته، وأوجاع قلقه وتوحُّ 

  لبهيمم الليل الَ ظُ  املرتاكمة تراكمَ 

ه، عجزَ  فيستشعرأيهما يركب، وحيتار أيهما خيتار،  فال يدري ،هونقيضُ  ه، واألمرُ وضدُّ  ض على القلب الشيءُ رَ عْ عندما يُـ 
وظالمية �خذ بيده من توتر الضالل  وهادٍ يقيم أمره،  دٍ نَ تَـ سْ ه، ومُ رَ أزْ  دُّ يشُ  دٍ نَ وخيرج عن حوله وقوته، ويوقن حباجته إىل سَ 

  إىل رحابة املعرفة والرشد..ر به من ضيق اجلهل ، ويسافِ االطمئنان والسكينة هة إىل واحةااملت

إذا فوحبث عن احلق واحلقيقة،  رٌ كُّ فَ Äاره تَـ  ه، بياضُ باعِ ه وطِ تِ لَّ بِ جِ  رعو¦تِ لعادته ويستأصل ه، ويتنكر حينئذ يهجر نفسَ 
أنه هالك ، وأيقن معرفة املبتدأ واملنتهى ج الشوق إىلوها  الفراش، يءِ طِ عن وَ  فاضت املآقي دموعا وÅى اجلنبُ  ليلال لَّ أهَ 

اوات ، مشكاة ال ميلكها إال نور السمتنري الدرب ومشكاةٌ  ،من نبوة مشعلٌ و  ،من هداية سٌ بَ ه قَـ ركْ ديُ مل ال حمالة إن 
  ...واألرض

من يدعوين اجلليل (ربه  نداءُ  ِينَّ ه السَّ وعقلَ  ه اخلفيَّ عَ ق مسطرُ ي ،األوقات دعوةً  عِ ، وهو يف جوف الليل أمسَْ ذاك إذ
به الطريق، وينطلق قلُ  رِ ِـ يّ فينتفض من وهدة الغفلة إىل نَـ  ،)فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له؟ 

رشد أمري، ألاهدين رب أنقذين و  }لَِئن ملَّْ يـَْهِدِين َريبِّ ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّنيَ  { :قالهه قبل مَ لهج حالُ ي، و قبل لسانه
  ...وخذ بناصييت إىل صراطك املستقيم

سبقت يف علم من  كُ درِ تُ  الصدور، إنه الرمحة الر5نيةُ  منبعِ  ةِ عرفم, و ما صدر من األمر معرفةِ  ،املعرفةِ  يقنيُ  هينري قلبَ ك لهنا
نعيم اهلداية وطمأنينة الغواية إىل ك وضنَ  ةمن جحيم الضالله تستخلصُ و  ،من الشقاء إىل السعادة هبُ حَ سْ تَ ف ،هُ هللا سعادتُ 
يعرفها ويطمئن إليها  به من غربة الضياع بني أرواح أنكرها واختلف معها، إىل أنس أرواحٍ  رُ فَـ سايُ حينئذ اإلميان، 

تستظل 5لذكر احلكيم وتستفتح 5ملثاين والقرآن العظيم، وتسرتشد يف حبها ورجائها وخوفها ووالئها  أرواحٍ ويرافقها...
ع من مقابر الغفلة والتيه والضالل إىل زَ تَـ نْـ يُـ أيضا ، وهنالك ملك يوم الدين محن الرحيمرب العاملني الرَّ  يِ حْ ها بوَ وبرائ

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوراً َميِْشي بِِه ِيف النَّاِس َكَمن مَّثـَُلُه ِيف { مشارف احلياة احلقة واليقظة املبصرة الظُُّلَماِت أََو َمن َكاَن َمْيتاً فََأْحيَـيـْ
َها نـْ    .122:األنعام }لَْيَس ِخبَارٍِج مِّ
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تون كما تنبت احلبة يف بُ نْـ فيَـ  ،الرمحن للحياة يستحم فيه اجلهنميون الذين تدركهم شفاعةُ  اجلنة Äرٌ  ولئن كان على أفواهِ 
 ، جنةِ الدنيا جنةِ  فإن Äرَ  وخيرجون إىل اجلنة كاللؤلؤ يعرفهم أهل اجلنة عتقاء أدركتهم شفاعة ر±م عز وجل، ،محيل السيل

اخلريات واملربات،  هذه البوابة الرحبة، فاحتةُ ابة اجلنان، وبوَّ هو فاحتة الرمحة  ،القرآنأم هو  اإلميان واليقني واإلحسان،
عند ت ±ا نُ ونقْ  د ±ا يف صلواتنا،السلوك للوصول إىل أسعد مآل، ألمهيتها نتعبَّ  أويل العزم من الرجال، ونرباسُ  وسبيلُ 

ها عند هجوم الغبش ونتثبت مبعانيونستشفي ±ا يف رقيتنا ألنفسنا وأبداننا،  عند ضائقاتنا، اونستنجد ± ،مناجاتنا
  .اجلهالةتظاهر و  وطغيان الضاللة

فح ويف ل ،يف مكة قبل اهلجرة بني أنياب اجلاهلية األوىل النيب الكرمي صلوات هللا عليه وسالمه وهو شد هللا تعاىل ±ا أزرَ 
كان إذا برز مسع منادFً يناديه: F حممد، فإذا  ؛ى عدوانية قريش ومرارة ظلم ذوي القرىبظَ ولَ  ،واالعرتاض التكذيبِ  هليبِ 

حىت تسمع ما يقول لك، فلما برز مسع  تْ النداء فاثبُ  مسع الصوت انطلق هار5ً، فقال له ورقة بن نوفل: إذا مسعتَ 
اَحلمُد Lَِِّ َربِّ  { قل أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممداً رسول هللا، مث قال: قل النداء: F حممد، فقال: لبيك، قال:

 { قام النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة فقال:فلما  حىت فرغ من فاحتة الكتاب، }حيِم ماِلِك يَوِم الدينِ الرَّ ِن محالرَّ العاَلمَني 
   هللا فاك. ضَّ قالت قريش: رَ  } َربِّ العاَلمنيَ حيِم احلَمُد #ِ الرَّ ِن محالرَّ ِبسِم ِهللا 

لقد كان نزول سورة الفاحتة يف مرحلة مبكرة من عمر الدعوة املكية متكينا للرسول صلى هللا عليه وسلم من سالح فعال 
نة واستعامن خشوع  وما يصاحبه ،وثناء # تعاىل من محدمبا يتقدمه  ،يف مواجهة مشاق الطريق، هو سالح الدعاء

هللا  الضالل. ولذلك امَنتَّ رباءة من سبل الستعاذة من طرق الزيغ و الا وما خيتم به من أدب وحسن رجاء، ورهبة ورغبة
ثاين  { سورة احلجر وهي مكية بال خالف:من  87اآلية يف عليه ±ا يف نفس املرحلة بقوله 

َ
َوَلَقد آتَيناَك َسبعًا مِّن امل

   حتة.يعين الفا }َوالُقرآَن الَعظيمَ 

يف  عليه الصالة والسالم هوتالوتَ ، ه عند مناجاة ربهونشيدَ  ه يف حمنتهه يف خلوته وترنيمتَ أنسَ الفاحتة بذلك  وكانت سورةُ 
هريرة  أبوفقال فيما رواه  ،أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاينفاحتة الكتاب و احلمد و  ولذلك مساها ،صالته قبل هجرته

والذي  وقال:( .)إÄا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين ،} ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { :مد فاقرءواإذا قرأمت احل: (مرفوعاً 
نفسي بيده ما أنزل هللا يف التوراة وال اإلجنيل وال الزبور وال يف القرآن مثلها، إÄا هلي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي 

   .) أوتيته

ألنه يفتتح ±ا يف املصاحف ويف التعليم ويف القراءة يف الصالة، وألن احلمد فاحتة كل   ،سورة احلمد حقا وال غرابة فهي
، َممُْحوُق َالِة َعَليَّ فـَُهَو أَْقَطُع، أَبـْتَـرُ ُكلُّ َكَالٍم َال يـُْبَدأُ ِفيِه ِحبَْمِد اLَِّ َوالصَّ  (رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وقد قال كالم،

  .) وُكلُّ أَْمٍر ِذي 5ٍَل ملَْ يـُْبَدأُ ِفيِه ِبذِْكِر اLَِّ فـَُهَو أَبـْتَـرُ  وقال: ( ) رََكةاْلبَـ 
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كل صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب ألن  و  ألÄا بداية القرآن الكرمي واملصحف الشريف، ،وفاحتة الكتاب ،وهي الفاحتة
َا َصَالٍة ملَْ يـُْقرَْأ ِفيَها ِبَفاِحتَِة  ( وقال: ،) ملن مل يقرأ بفاحتة الكتابال صالة  :(لقوله صلى هللا عليه وسلم ¦قصة غري �مة أَميُّ

  ) داج غري متامداج، هي خِ داج هي خِ من صلى صالة مل يقرأ فيها ¹م القرآن هي خِ  وقال ( ،) اْلِكَتاِب َفِهَي ِخَداجٌ 

 حسب بعض الرواFت، يف املدينةيف مكة، مث مرة أخرى فقد نزلت مرتني، مرة  املثاينالسبع كما ال غرابة يف تسميتها 
وألÄا نزلت على  ،" السبع املثاين فاحتة الكتاب، تثىن يف كل ركعة ":ضي هللا عنهر  يف كل ركعة كما قال عمر تثىنو 

صلى هللا عليه  النَِّىبَّ  َعْن أُمِّ َسَلَمَة َأنَّ  اوالدارقطين وغريمهالبيهقي ملا أخرجه  و±ا سبع آFت كرميات .قسمني ثناء ودعاء
َك 4) َماِلِك يـَْوِم الدِّيِن (3) الرَّْمحَِن الرَِّحيِم (2) احلَْْمُد Lَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني (1ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ( { وسلم َكاَن يـَْقرَأُ  َّFِإ (

َك َنْسَتِعُني ( َّFرَاَط الْ 5نـَْعُبُد َوِإ ) ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالَِّني 6ُمْسَتِقيَم () اْهِدَ¦ الصِّ
رج الدارقطين وأخ ،} َعَلْيِهمْ  { آيًَة َوَملْ يـَُعدَّ  } ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { اَألْعرَاِب َوَعدَّ  فـََقطََّعَها آيًَة آيًَة َوَعدََّها َعدَّ  } )7(

عن السبع املثاين فقال: احلمد # رب العاملني، فقيل له إمنا رضي هللا عنه بسند صحيح عن عبد خري قال: سئل علّي 
  آية. } ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { هي ست آFت، فقال:

على شرف املسمى،  األمساء دالةٌ  كثرةَ  ، وال شك يف أنمن عشرين امسا لشرفها ومكانتها كما أحصى هلا العلماء أكثرَ 
  من هذه األمساء:

وملا رواه مسلم يف صحيحه من  ه.مِ الزِ  مِ سورة الصالة لتوقف الصالة عليها ألÄا من لوازمها، من 5ب تسمية الشيء 5سْ 
َمْن َصلَّى  : َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعن النَِّيبِّ َصلَّى اLَُّ  َعْن َأِيب ُهرَيـْرَةَ  ( :" قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني " حديث

ُر َمتَاٍم َفِقيَل ِألَِيب ُهرَيـْرَةَ  َمامِ  :َصَالًة ملَْ يـَْقرَْأ ِفيَها ¹ُِمِّ اْلُقْرآِن َفِهَي ِخَداٌج َثَالmً َغيـْ اقْـرَْأ ِ±َا ِيف نـَْفِسَك  :فـََقالَ  ،ِإ¦َّ َنُكوُن َورَاَء اْإلِ
 َِّLْعُت َرُسوَل ا َقَسْمُت الصََّالَة بـَْيِين َوبـَْنيَ َعْبِدي ِنْصَفْنيِ َولَِعْبِدي َما  :قَاَل اLَُّ تـََعاَىل  : َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ فَِإّينِ مسَِ

َدِين َعبْ  :قَاَل اLَُّ تـََعاَىل  } اْحلَْمُد Lَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  { :َسَأَل فَِإَذا قَاَل اْلَعْبدُ  ُ  ،} الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { :َوِإَذا قَالَ  ،ِديمحَِ َّLقَاَل ا
فَِإَذا  "،فـَوََّض ِإَيلَّ َعْبِدي" :َوقَاَل َمرَّةً  "،َجمََّدِين َعْبِدي" :قَالَ  ،} َماِلِك يـَْوِم الدِّينِ  { :َوِإَذا قَالَ  "،أَثـَْىن َعَليَّ َعْبِدي"  :تـََعاَىل 
َك نـَْعُبُد َوإِ  { :قَالَ  َّFَك َنْسَتِعُني ِإ َّF{،  َفَِإَذا قَالَ  ،َهَذا بـَْيِين َوبـَْنيَ َعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَألَ  :قَال: }  رَاَط اْلُمْسَتِقيَم اْهِدَ¦ الصِّ

  .")َسَألَ لَِعْبِدي َما َهَذا لَِعْبِدي وَ " :قَالَ  ،} ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ 

، والكافية، ألÄا تكفي يف الصالة عن غريها وال يكفي غريها : الوافية، ألÄا وافية مبا يف القرآن من املعاينومن أمسائها
ألÄا بدئت 5لثناء  الدعاءداب من آملا فيها السؤال وسورة تعليم  و سورة الدعاء الشتماهلا عليه يف قوله اهد¦، ،عنها

وتنبيه إىل أن تقدمي احلمد والثناء  ونسأله، فهي تعليم لنا كيف حنمده وكيف نثين عليه وكيف ندعوه  تعاىل قبلهعلى هللا
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َك نـَْعُبُد  { :وسورة املناجاة، ألن العبد يناجي فيها ربه بقوله على هللا قبل الدعاء أحرى 5إلجابة، َّFوسورة التفويض  ،}ِإ
َك َنْسَتِعُني َوإِ  { :الشتماهلا عليه يف قوله َّF{.  

ملا رواه أمحد عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه و  الشتماهلا على املعاين اليت يف القرآن ،"القرآن العظيم"ومن أمسائها 
   .) هي أم القرآن، وهي السبع املثاين، وهي القرآن العظيم : (وسلم قال

انطََلَق نَفٌر من أصحاِب قال: ( َعْن َأِيب َسِعيدٍ  يف رواية البخاري للحديث النبوي الشريفالراقية والشافية  ومن أمسائها
َغ النيبِّ صلى هللا عليه وسّلم يف َسْفرٍة ساَفروها، حّىت نزَلوا على حيٍّ من أحياِء العرب فاسَتضافوهم فأبَوا أن ُيضيِّفوهم، فُلدِ 

، فَسَعوا لُه بكلِّ شيٍء، ال هَط الذيَن نزَلوا لعلَُّه أن يكوَن بعضهم: لو أتيُتم هُؤالِء الرَّ . فقال يَنفُعُه شيء َسيُِّد ذلَك احليِّ
هُط ِإنَّ سيَِّد¦ ُلدَِغ، وَسعينا لُه بكّل شيٍء ال يَنفُعه، فهل عنَد أحٍد منكم ِمن ضهم شيء. فأتْوهم فقالوا: F أيُّها الرَّ عنَد بع

لكم حّىت َجتعلوا لنا  اقٍ  لقِد اسَتَضْفناكم فلم ُتضيِّفو¦، فما أ¦ ِبرَ شيء؟ فقال بعُضهم: نعم وِهللا، إين ألرِقي، ولِكْن وهللاِ 
ا ُنِشَط من ِعقال، فكأمنَّ  } احلمُد ِ# ربِّ العاَلمني... { فانطلَق يَتِفُل عليِه ويقرأُ: ُجعًال. فصاَحلوهم على َقطيٍع مَن الغنم.

: ال تـَْفعلوا الذي صاَحلوهم عليه. فقال بعُضهم: اقِسموا. فقال الذي َرَقى فانطََلَق َميشي وما بِه قَلَبة. قال: فأوفوهم ُجعَلهمُ 
صلى هللا عليه وسّلم فنذُكَر لُه الذي كان فننظَُر ما �ُمر¦، فقِدموا على رسوِل هللا صلى هللا عليه وسّلم  حّىت Åَيت النيبَّ 

صلى هللا عليه  َك النيبُّ تم، اقِسموا واضربوا يل معكم َسهماً، فَضحِ فذَكروا له، فقال: وما يُدريَك أÄا رُْقية، مثَّ قال: قد َأصب
  .) وسّلم

َأِيب َسِعيِد ْبِن اْلُمَعلَّى قَاَل:ُكْنُت ُأَصلِّي ِيف اْلَمْسِجِد َفَدَعاِين َرُسوُل اLَِّ َصلَّى  سور القرآن ملا رواه البخاري عن وهي أعظم
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلْم أُجِ  َّLِإّينِ ُكْنُت ُأَصلِّي فـََقالَ ا َِّLَرُسوَل ا Fَ يـَُقلأَملَْ  (:ْبُه فـَُقْلُت  َُّLَولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما  { :ا َِِّL اْسَتِجيُبوا

، ُمثَّ َأَخَذ ) قـَْبَل أَْن َختْرَُج ِمْن اْلَمْسِجدِ  َألَُعلَِّمنََّك ُسورًَة ِهَي أَْعَظُم السَُّوِر ِيف اْلُقْرآنِ (  :، ُمثَّ قَاَل ِيل )25األنفال } ُحيِْييُكمْ 
اْحلَْمُد Lَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني ِهَي  :(قَالَ  ؟أَملَْ تـَُقْل َألَُعلَِّمنََّك ُسورًَة ِهَي أَْعَظُم ُسورٍَة ِيف اْلُقْرآنِ  :بَِيِدي فـََلمَّا أَرَاَد َأْن َخيْرَُج قـُْلُت َلهُ 

ز حتت ـوقال اإلمام علي رضي هللا عنه:"نزلت فاحتة الكتاب مبكة من كن ) َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُوتِيُتهُ  السَّْبُع اْلَمثَاِين 
 العرش".
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  يف رCض الفاحتة
عليه كما هي من  قبلُ ل عليها بتدبر وخشوع وإمعان، تُ بِ قْ ويُـ  ،هللا املهداة، فيفتح قلبه ألم القرآن رمحةُ  عندما تدرك املرءَ 

نها منه احلمد والثناء والتمجيد لربه وم له من الواحد األحد، اهوآخرُ  ،ا منه لربههلُ أوَّ  5لعطاء واألخذ، ب العزة، ثنائيةً ر 
من ما أعد للمؤ  ةُ يف رFض ملكوت السماوات واألرض، ومشاهد آلخرة، وبني هذا وذاك إحبارٌ اهلداية إىل سعادة الدنيا وا

عرضون على النار دين يوم يُ ال يومَ  ساءلةٍ القوم من مُ  لَ الَّ ظر ضُ تن الرحيم، وما ينمن الرمح وقربٍ  ،ونعيم من جناتٍ 
   خاسئني.

نا من شياطني اجلن وحتصُّ  ،استعدادا للذكر احلكيمو ، بربه من الشيطان الرجيم ستعاذةً ه يف الفاحتة اإحبارَ  املرءُ  لُّ يستهِ 
وهو يف التجائه  فس من هواجس الفنت وشوارد الفكر وشواغل الدنيا،ى يف النقَ لْ واستبعادا لشرور الوسوسة وما يُـ  ،واإلنس

لديه  لِ وْ 5نعدام احلَ  معرتفٌ  ،عة ودفع املضرةفلعجز عن جلب املن5 ضمناً  رٌّ قِ ه بقوته وقدرته، مُ ه به واحرتازِ إىل ربه واستجارتِ 
يف مجيع أحواله من  . منطلقٌ انيته الشاملة لعبادهورمح ،ه ¹وليائهه متعلق بقدرة هللا تعاىل ولطف¹ن ذلك كلَّ  موقنٌ والقوة، 

إال  يِّ صِ اخلشوع العَ  ج رحابَ لِ فيَ التسليم املطلق  هنالك يقتحم عقبةَ  در احلكيم؛امعرفته بنفسه العاجزة، ومعرفته بربه الق
  .النرياتيف رFض اآلFت  الفؤاد نيخيو  ،اإلخباتيسرح يف رحاب و  ،على املوقنني

ة هي االستعاذة 5# من الشيطان الرجيم، و فإن طهارة النفوس والعقول واألفئدة للتال ،صالة الوضوءولئن كانت طهارة ال
   .98 النحل } فَِإَذا قـَرَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ L5ِِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ  { ولذلك قال تعاىل:

 رج املرءَ دْ تَ سْ أو النميمة فإن االستعاذة 5# من الشيطان الذي يَ  ن قد تقع يف اللغو أو الكذب أو الغيبةسُ ولئن كانت األلْ 
  .هٍ  َال بقلب غري غافل وَال  ،بتطهري األلسن وإعدادها لتالوة كتاب هللا ةٌ إىل تلك اآلmم كفيل

نوح عليه  سفينةُ  ن الفاحتةَ وكأ ،إىل رمحته ورمحانيته َربٍ عْ مَ  هللا خريَ  يكون اسمُ  ،يف رFض الفاحتة اإلحبارِ  استهاللِ  د روعةِ عْ وبَـ 
َوقَاَل ارَْكُبوْا ِفيَها ِبْسِم اLِّ َجمْرَاَها َوُمْرَساَها ِإنَّ  { املوج وعاِيتِّ  اللالضَّ  جِ ـَ◌َ وجلُ  قات الفنتِ ±ا املؤمن من موبِ  رُّ فِ السالم، يَ 

  .41هود } َريبِّ َلَغُفوٌر رَِّحيمٌ 

 لقلوب، وأمانٌ ا لشفاء مٌ سَ تنري الدروب، وبلْ  مشكاةٌ  ،} اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  ِبْسمِ  { آية من الفاحتة وهي البسملةُ  أولَ إن 
Fَ نُوُح اْهِبْط  { :قوله تعاىلب أن خوطبمن رب العزة لعبده األواب، وكما كان عاقبة نوح إذ ركب سفينته بسم هللا 

نَّا َوبَرَكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى أَُمٍم ممَِّّن  ، كذلك عاقبة املؤمن املخبت إذ يفتتح 5لبسملة واحلمد والثناء 48هود } مََّعكَ ِبَسَالٍم مِّ
  ."ولعبدي ما سأل" :إذ قال وغنيمة ما سأل من رب األ¦م ،على رب العزة، فيفوز 5هلداية والسالم
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ح القلب ويتسع األمل تقبل على املؤمن 5لبشارة واإل¦رة فينفسكذلك البسملة،   ،¹قحوانه وكما أن القصر ببابه والروضَ 
بثالثة  وحسن املآب، ذلك أن رب العزة يتجلى رحاب الرضام الثقة بكرم البارئ عز وجل، ويهيج شوق األفئدة إىل وتعظُ 

  الرحيم". ،الرمحن ،كلها جالل وقدرة ورمحة ولطف "هللا  ،أمساء له

 إليه نُّ حتِ ، خرى وال يشاركه فيه غريهؤه األاأمسهل العلم، تلحق به اإلسم األعظم على قول مجهرة من أ هو عاىلفاسم هللا ت
  وتشتاق إىل رؤيته األفئدة،

ُ
الوحي كتا5 وسنة، بني هلا  ما عقول فال تدرك له إالل، وحتتار فيه االنفوس س بذكرهو¾نَ  ج،هَ امل

  م. ومن عباده له اخلضوع والطاعة واالستسال ة التامة،املطلقة العامَّ  سبحانه لعباده األلوهيةُ  منه

َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُـبُـَها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤتُوَن الزََّكـاَة  { شيء، فمن رمحته اليت وسعت كلَّ اسم الرمحن أما 
الثقة 5#  ، لذلك كان الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث صحابته على حسنِ 156األعراف } َوالَِّذيَن ُهم FَÞِتَِنا يـُْؤِمُنونَ 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ،برمحته وحده، فعن واثلة بن األسقع والتعلقِ فيما عنده عز وجل،  والرجاءِ 
مسعت النيب صلى هللا عليه  :وعن جابر قال ،)يب ما شاء  نَّ ظُ يَ قال هللا تبارك وتعاىل: أ¦ عند ظن عبدي يب، فلْ  (يقول: 

َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ  { :وقال تعاىل ،) كم إال وهو حيسن 5# الظنَّ أحدُ  نَّ ال ميوتُ  (الث: وسلم يقول قبل موته بث
  .186 البقرة } فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْليـُْؤِمُنوا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ 

ال يسمى به غريه، فإن اسم الرحيم من به عز وجل  ان من الرمحة العامة جبميع اخللق كاسم هللا خاصولئن كان اسم الرمح
ِإنَّ اLَّ 5ِلنَّاِس َلَرُؤوٌف  {  تعاىل عن نفسه:خيل 5لعقيدة، قال هللا ال امب هللا وقد يطلق على غري ،اصة 5ملؤمننيالرمحة اخل

ْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص  { لى هللا عليه وسلم:، وقال عن نبيه ص143 البقرة } رَِّحيمٌ  َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ
  .128 التوبة } َعَلْيُكم 5ِْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

هي و  ،ت األلوهيةتضمن لصفا" امل لقرآن 5مسه األعظم" هللا ولقد كان من شامل رمحته تعاىل ولطفه بعباده أن افتتح أمَّ 
 ورغبةً  وحمبةً  ،وتعلقا وأمال ورجاءً  ،واستعاذةً  وتوكال واستعانةً  ،وخشية دعاء وخوفا ،±ا أمرواتوحيد هللا ¹فعال العباد اليت 

، فكانت "الرمحن الرحيم"اجلود والكرم ومها وقرنه 5مسني له متضمنني لكمال صفات الرب واإلحسان و  ؛وتعظيما ورهبةً 
 ق والعابد الصادق املتحقق.سببا واصال بني املعبود احل الرمحة بذلك

الذي  اإلهليَّ  لفضلَ مد هذا اة برمحتها اليت وسعت كل شيء، أن حييف قلبه معاين األلوهية املطلق تْ 5ملؤمن إذ جتلَّ  يٌّ رِ وحَ 
 الر5نية اليت ال حتصى. شكر هذه النعمةَ له، وأن ي ال حدَّ 
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لعجزه عن إحصاء النعم وتقدير الفضل، فقد توىل رب العزة  ،لشكراو واجب احلمد العبد عاجزا عن أداء ولئن كان 
منه عز جل يف كل  ، فكان الفضلُ " " احلمد # وهو:بيده الرحيمة إىل التعبري السليم واألداء القومي  ه واألخذَ إرشادَ 

  ا 5حلمد عليها.استدامته الرمحة املطلقة وفضلُ  احلمد عليها، فضلُ  النعم وفضلُ  األحوال، فضلُ 

 رُ تُـ يف سرائه اليت استشعرها، ويف ضرائه اليت تسْ  يف كل أحوال املؤمن، إن احلمد # جمردا مطلقا ومرسال هو وحده عبادةٌ 
" احلمد # :تعاىل، ولذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف السراء هللا ه حكمةُ ذهنِ ها عن تْ بَـ غيـَّ  إهليةً  نعمةً 

ُقِل احلَْْمُد Lَِِّ َوَسَالٌم َعَلى  { ::"احلمد # على كل حال"، وهو ما ورد يف قوله تعاىلتفضل" ويقول يف الضراءاملنعم امل
ٌر أَمَّا ُيْشرُِكونَ  ُ َخيـْ َّLَبْل َأْكثـَرُُهْم الَ يـَْعَلُمونَ  { ، وقوله:59 النمل } ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى آ ِّLِ 75 النحل } اْحلَْمُد.  

ب رْ راقي القُ على صعود مَ  ث املؤمنَ حت ،من معامل اإلميان زيها وفعال معلمةٌ ـدا بصفات هللا تعاىل تنمقيَّ  وإن احلمدَ 
حسب السياق  دُ ، فريَِ قيينري الطر  مرتبطا مبعىن إمياِينٍّ  ،وتزكيةً  وحتليةً  واإلحسان، لذلك �مر به هللا عز وجل عباده تربيةً 

َن الذُّلّ َوُقِل احلَْْمُد Lِِّ الَِّذي ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا َوَمل َيُكن لَُّه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك َوملَْ يَ  { :�رة بلفظالقرآين  ُْه  ُكن لَُّه َوِيلٌّ مِّ وََكربِّ
 ،43األعراف } َلْوال َأْن َهَداَ¦ اLُّ  احلَْْمُد Lِِّ الَِّذي َهَداَ¦ ِهلَـَذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِديَ  { :و�رة بلفظ ،111اإلسراء } َتْكِبرياً 

احلَْْمُد Lَِِّ فَاِطِر السََّماَواِت  { ،1الكهف } اْحلَْمُد Lَِِّ الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوملَْ َجيَْعل لَُّه ِعَوَجا { و�رة بلفظ:
 } مَّثْـَىن َوُثَالَث َوُر5ََع يَزِيُد ِيف اْخلَْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ اLََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال أُوِيل َأْجِنَحةٍ 

  .1 سبأ } ِبريُ اْحلَْمُد Lَِِّ الَِّذي لَُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوَلُه احلَْْمُد ِيف اْآلِخرَِة َوُهَو احلَِْكيُم اخلَْ  { ،1فاطر

كلما ورد العزة بعلمها، و  ومما استأثر ربُّ  ،م هللا اليت ال حتصى مما يعلمها املرءُ عَ كلما ورد احلمد مطلقا كان التنبيه إىل نِ 
  التوحيد اخلالص إىل معرفة ربه. معاملِ  رَ بْـ أخذا بيده عَ  د،احلمد مقيدا كان التعليم املباشر للعب

النعمة أن تتجلى  ، كان من املناسب وإمتامِ املطلق اليت تقتضي احلمدَ  ات األلوهيةلى املؤمن بصفالفاحتة ع جتلت سورةُ  وملا
¹فعاله خلقا ورزقا وتدبريا لألمور وإحياء وإماتة وحنو  تعاىل وهي توحيد هللا ،}َربِّ اْلَعاَلِمَني  { الربوبية املطلقة بصفة تبعاً 

 }  إِلَـَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ َذِلُكُم اLُّ رَبُُّكْم ال { ذلك. فال خالق إال هللا
َوَما ِمن َدآبٍَّة ِيف اَألْرِض ِإالَّ َعَلى اLِّ رِْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستَـَقرََّها َوُمْستَـْوَدَعَها ُكلٌّ ِيف ِكَتاٍب  { ، وال رازق إال هللا102األنعام

ا يَُدبُِّر اْألَْمَر ِمَن السََّماِء ِإَىل اْألَْرِض ُمثَّ يـَْعرُُج إِلَْيِه ِيف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ممَِّّ  { ،وال مدبِّر إال هللا6 هود } مُِّبنيٍ 
يف  ولذلك كان التفكرُ  .56يونس } ُهَو ُحيِْيي َوُميِيُت َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ  { وال حميي وال مميت إال هللا ،5 السجدة } تـَُعدُّونَ 

ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت  { ه عز وجل للكائنات فقال:ربوبيتِ  استشعارِ  مفتاحَ  قا ورعايةً لْ تدبري هللا تعاىل للكائنات خَ 
ُْوِيل األْلَبابِ  َ ، فبَـ 190آل عمران } َواَألْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر آلFٍَت ألِّ ووحدانيته،  لتفكر يف عظمته5أن  نيَّ

فإذا ما  ،بِ يْ الرَّ  مُ لَ وظُ  الشك غمراتُ  ، وتضمحلُّ اليقني أنوارُ  عطَ تسْ ، و الربوبية آFتُ  نريتسته، وتدبريه، وسلطانه توحكم
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ية ن للربوبخاشعة، ذلك أ لر±ا قانتةً  خمبتةً  صادقة الربوبية كانت االستجابة منه عبوديةً  أضاءت يف قلب املؤمن مشكاةُ 
العباد مع  والعبودية عهدُ  ،هللا لعباده عهدُ  عز وجل، الربوبيةُ فس من سلطة ما سواه للن ةَ رَ ها احملرِّ تَ لَّ وللعبودية ذِ  ا املطلقةَ lَ زَّ عِ 

َي فَاْرَهُبونِ َوأَْوفُوْا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعهْ  { هللا َّFاستشعر بوبية، العبودية لعهد الر  اب عهدُ ، فإذا استج40 البقرة } دُِكْم َوِإ
  .العبودية الربوبية وذلةَ  بقلبه ولسانه وجوارحه عزةَ  املؤمنُ 

وما ترك ذرة من  ،إن هللا تعاىل قد وىف بعهد الربوبية حيث خلق اإلنسان وأحياه وأنعم عليه بوجوه النعم وجعله عاقًال مميزاً 
مع أنه  ه،فقد نقض عهد العبوديةو  الطاعةو  دمةخلبواجب ااملرء فإذا مل يشتغل  ،الذرات إال وجعلها هادية إىل سبيل احلق

  .تعاىل وىف بعهد ربوبيته

تقتضي  وخضوعا وانقيادا، توحيدا وعبادةً  يف سائر األزمنة واألمكنة يف الدنيا واآلخرة، الربوبية اإلهلية للعاملني إن مطلقيةَ 
ِإ¦َّ ُكلَّ  { لمخلوقاتل وتسيريه وتربيته تقديره حسنعلى و  ،احلمد على ما نعلم وما ال نعلم من رعاية هللا للعاملني مزيدَ 

 ،يف ظل الرمحة املهداة وربوبيةً  التوحيد اخلالص ألوهيةً  يف أم القرآن معاملُ اقرتنت ذلك لو  ،49القمر } َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ 
   لعباده املخبتني املطيعني. ،اإلله الواحد والرب اخلبري احلكيم رمحةِ 

 وحسنَ  قدرةً  والقيوميةِ مطلقا من لوازم األلوهية إحقاقا، فإن احلمد مقيدا من لوازم الربوبية استحقاقا،  ولئن كان احلمد
َوَقْد  فَّ الصَّ َعْن أََنٍس َأنَّ َرُجًال َجاَء َفَدَخَل ورد  كما  ،منهم يرفعه أيٌّ  ،ومسارعةً  ولذلك تبادر املالئكة منافسةً  تقدير،
 ) اْلُمَتَكلُِّم 5ِْلَكِلَماِت؟ ُكمُ أَيُّ  (:َقَضى َرُسوُل اLِّ َصالَتَُه قَالَ  باً ُمَبارَكاً ِفيِه. فـََلمااْحلَْمُد Lِّ َمحْداً َكِثرياً طَيِّ فـََقاَل:  َفسُ النـَّ َحَفزَُه 

 ( فـََقاَل: ،َفُس فـَُقْلتـَُهالنـَّ ُجٌل: ِجْئُت َوَقْد َحَفَزِين افـََقاَل رَ )  ؟ فَِإنَُّه ملَْ يـَُقْل ¹َْساً ُكُم اْلُمَتَكلُِّم ِ±َاَأيُّ◌ّ  ( اْلَقْوُم. فـََقاَل: فََأَرمَّ 
َتدِ    .) ُهْم يـَْرفـَُعَهاأَيـُّ  ُرونـََهاَلَقْد رَأَْيُت اثـَْينْ َعَشَر َمَلكاً يـَبـْ

  الواردةِ احلمد # غِ يَ صِ  ، كذلك مجيعُ ه مطلقةٌ ، ألن ربوبيتَ راد به اإلطالقُ وكما أن احلمد مقيدا بربوبيته عز وجل للعاملني يُ 
م ±ا عِ نْ به ال يُـ  جل جالله خاصةٌ  د عليها احلقُّ مَ ألن النعم الظاهرة والباطنة اليت حيُْ  ،يف الكتاب والسنة تفيد اإلطالقَ 

َوَما ِيف  احلَْْمُد Lَِِّ الَِّذي لَُه َما ِيف السََّماَواتِ { :ترى إىل قوله تعاىله، ومن هذا املعىن كان اإلطالق للتعبري املقيد، أال غريُ 
 ،ه تعاىل 5حلمد يف اآلخرة وهي الوقت الذي ال حيمد فيه سواهانفرادَ  وكيف أن ،1سبأ } اْألَْرِض َوَلُه احلَْْمُد ِيف اْآلِخرَةِ 

املنفرد به يف الدارين،  ، وهونعمتهعلى  وجو5 وله احلمد, لعظمته استحقاقاً  املطلق, له احلمد نفراد 5حلمديف اال مبالغةٌ 
  على عدله ومثوبته. اLَُّ , ويف العقىب احملمود على إنعامه وهدايته دنيا احملموُد اLَُّ ففي ال

، فهو عز تذكريا وحتذيرا وتنبيها وتقريرا } مِلِك يـَْوِم الدِّينِ  { يا واآلخرة بقولهولذلك عقب على ربوبيته املطلقة يف الدن
يوم تقر الكائنات له 5مللك طوعا  الواحد الصمد ،األكوان، وملك وجل مالك يوم الدين واجلزاء والعرض واحملاسبة
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ها فال يبقى إال وجهه ذو اجلالل واإلكرام، يوم تعنو الوجوه للحي القيوم وكرها، يوم حيييها بقدرته وحكمته بعد أن يفنيَ 
َوَخَشَعت اْألَْصَواُت  { ،111طه } ظُْلماً وَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن َمحََل  { وختشع األصوات للرمحن

ُ األرَض، وَيطِوي السماوات بيميِنِه مث يقول: أ¦ املِلك، أيَن ُملوُك  يوم ،108طه } لِلرَّْمحَِن َفَال َتْسَمُع ِإالَّ َمهْساً  َّLيَقِبُض ا
   .األرِض؟

  } ِك يـَْوِم الدِّينِ ملِ  { كسر امليم أولك بمن املِ  }ماِلِك يـَْوِم الدِّينِ  { قرئتوسواء 
ُ
تلتقيان  ء�نلك بضم امليم، فالقرامن امل

  .ال مِلك إال وهو مالك هيف معىن واحد، إذ كان معلوما أن

 ابرةجبو يا ملوكا مجيع خلقه الذين كانوا فـي الدنالدين خالصا دون  يومَ # لك أن امل } مِلِك يـَْوِم الدِّينِ  { و¾ويـل من قرأ
 يوم الدين أÄم األصاغر األ فأيقنوا بلقاء هللا

ُ
يـَْوَم ُهم  { ،ْلك والكربFء والعزّة والسلطانذلة، وأن له دوÄم ودون غريهم امل

ُهْم َشْيٌء لَِّمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم Lَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ  ُمْلُك يـَْوَم يُنَفُخ قـَْولُُه احلَْقُّ َولَُه الْ  { ،16غافر }5َرُِزوَن َال َخيَْفى َعَلى اLَِّ ِمنـْ
صلى هللا عليه  هللا أن َرُسولكما روي عن أُمِّ َسَلَمَة و ، 114طه: }فـَتَـَعاَىل اLَُّ اْلَمِلُك احلَْقُّ { ،73األنعام }ِيف الصَُّورِ 

ينِ  { َكاَن يـَْقرَأَُها:  وسلم   .} َمِلِك يـَْوِم الدِّ

يوم لك أحد يف ذلك الال مي } مالِك يـَْوِم الّدينِ  { ابن عباس قال: ما روي عنف } مالِك يـَْوِم الّدينِ  { ¾ويل من قرأأما 
  .38النبأ } الَّ يـََتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرْمحَُن َوقَاَل َصَوا5ً  { كما كملكهم يف الدنيا، مث قال:معه ح

ينِ  { :ال شك أن من قرأو   }مالِك يـَْوِم الّديِن  { قرأوأنَّ من  ،اته العليا¹مسائه احلسىن وصففقد عرفه  } َمِلِك يـَْوِم الدِّ
  امها صحيح متواتر يف السبع.تكلوالقراء�ن   ،وهيمنته على مجيع خلقه فقد عرفه بقدرته وسلطانه

َخاَف ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة لَِّمْن  { وعقا5،ثوا5  للعرض واحلساب اليوم املشهود ا¼موع له الناسهو  يوم الدين، ريب أن وال
ُتُموَ¦ َكَما  { ،103هود } َعَذاَب اآلِخرَِة َذِلَك يـَْوٌم جمَُّْموٌع لَُّه النَّاُس َوَذِلَك يـَْوٌم مَّْشُهودٌ  َوُعِرُضوا َعَلى رَبَِّك َصّفًا لََّقْد ِجئـْ

ُلو ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َأْسَلَفْت َوُردُّوْا ِإَىل اLِّ هُ  { ،48الكهف } َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّن جنََّْعَل َلُكم مَّْوِعداً  َناِلَك تـَبـْ
ُهم مَّا َكانُواْ يـَْفتَـُرونَ    .30:ونسي } َمْوَالُهُم احلَْقِّ َوَضلَّ َعنـْ

  ية الكرمية:تعارض مع اآلمعانيها ال  أF منإن اال ملعاين كثرية فَمحَّ  "الدين"ولئن كان لفظ 

يلِ مَ  { ؛ ومنه قْولُه تعاَىل:اِحلسابُن مبعىن يالدِّ ف ْستوي، وبه فسَّ ِحيَأي اِحلساُب الص ،} نك يـَْوم الدِّ
ُ
 همَر بعضُح والَعَدُد امل

َنا وَُكنَّا تـُرَا5ً َوِعظَامًا أَئِنَّا َلَمِديُنونَ  { َأي حاَسَبها. وقْولُه تعاَىل: "الَكيِّس َمْن داَن نـَْفَسه"احلِديث   53الصافات } أَِئَذا ِمتـْ
 ي ُحماَسُبون.أَ 
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يو  هللا  هم قاهريةُ وفاجرِ  مْ هِ رِّ يوم القيامة تتجلى جلميع اخلالئق مؤمنهم وكافرهم بَـ يف الَقْهُر والَغَلَبُة واالْسِتعالُء، و مبعىن  نُ الدِّ
 ه واستعالؤه.وغلبتُ 

يُن مبعىن القضاء، وبه    .َأي َقضائِهِ  ،76يوسف } ِيف ِديِن اْلَمِلكِ  َذ َأَخاهُ َما َكاَن لَِيْأخُ  { َر قتاَدُة قْوَله تعاَىل:فسَّ والدِّ

ْيُن مبعىن السلطانِ   هللا العدل... حكمِ  هللا املطلق..والّدْيُن مبعىن اُحلْكمِ  سلطانِ  والدِّ

 ومل يشركْ ، إال منه ه ومل يتوقع اخلريَ غريَ  دْ عبه # فلم يوجهَ  فإذا أسلم املرءُ  ،بلوازم الربوبية فاءُ هو الو  من الدين ألن املقصودَ و 
أن الدين الكامل هو  حَّ كان هذا هو متام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية، فصَ إال من قهره وسطوته،   فْ ومل خيََ  ه،به غريَ 

َوأَْوُفوْا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم  { الوفاء وهو يومُ  آلخرة هو يوم اخلضوع الكامل لرب العبادالدين يف ا وأن يومَ  اإلسالم.
َي فَاْرَهُبونِ َوإِ  َّF { 40البقرة، } ََال حيُِبُّ الظَّاِلِمني ُLّآل  } َوأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوْا الصَّاِحلَاِت فـَيُـَوفِّيِهْم أُُجوَرُهْم َوا

منه  ا، وفاءٌ أو نعيم من سوء املآب، وكال املآلني، شقاءً  فٍ للثواب وواجِ  بٍ ثِّ وَ تَـ وكأين 5خللق يومئذ ما بني مُ . 57عمران
لعهد 5 مابني موفٍ  قُ ا واخللْ دً أب العبودية من عباده، وهو الوِيفُّ  الربوبية منه عز وجل، وعهدُ  نوعان: عهدُ  تعاىل، فالعهدُ 

  .وخائنٍ 

 )، وحتت مظلة التحميد النصف الذي هو له بقوله تعاىل يف احلديث القدسي ( فنصفها يليف هذا القسم من الفاحتة، 
َماِلِك يـَْوِم  { ومقام التمجيد والوعد والوعيد ،} الرَّْمحَِن الرَِّحيم { ومرمحة الثناء والتعبيد ،} Lَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنياحلَْْمُد  {

 املطلقَ  منه عز وجل إىل استحقاقه احلمدَ  إشارةً  ،أمساء كلها رمحة ونعمةمسة خبيتجلى الرب الكرمي على عباده  ،} الدِّينِ 
العليا، عليها  األمساء احلسىن والصفات مرجعَ  اء والصفات تعدمس، هذه األمْ لَ عْ م منها وما مل يُـ لِ ه ما عُ على نعمه وأفضال

هللا، رب العاملني، الرمحن الرحيم ملك :±ا، وهي ه مرتبطٌ كلِّ   احلمدِ  ها إليها، ومناطُ ه كلِّ نعمِ  دُّ رَ ها، ومَ زُ كَ تَ رْ ، وعليها مُ هامدارُ 
وهذه  ، احملمود على رمحته ورمحانيته، احملمود بعدله يوم الدين.مود ¹لوهيته، احملمود بربوبيتههو سبحان احملف يوم الدين.

  زيها عن العيوب والنقائص.ـد كلها أساس التوحيد، إثبا� لصفات الكمال، ونفيا للشرك والتشبيه واملثال، وتناحملام

 من طريق رسله، ولذلك تتابعت رساالته إليهم نعمة منه املعبود الذي ال سبيل للعباد إىل معرفة عبادته إال فهو هللا،
  وفضال.

ُقْل  { يدبر األمر كلهوالفاجر،  يقدر األرزاق واآلجال، هدايته العامة تنال الرب ،، بربوبيته يدبر الكونوهو رب العاملني
َن السََّماِء َواَألْرِض أَمَّن َميِْلُك السَّْمَع واألَْبَصارَ  َت ِمَن احلَْيِّ َوَمن يَُدبُِّر اْلَميِّ َوَمن ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُخيْرُِج  َمن يـَْرزُُقُكم مِّ

 ُLّ31يونس } فـَُقْل أََفَال تـَتـَُّقونَ اَألْمَر َفَسيَـُقوُلوَن ا.   

  شا ومعادا.معا دهم إىل طريق سعادlم يف الدارينورمحانيته ترش ،وَتَسُعهم عباده ترعىرمحته وهو الرمحن الرحيم، 
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َوَمن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت  { يف عقابه عطائه الشديدُ يف  ، الكرميُ بعباده ، اللطيفُ يف حكمه وهو ملك يوم الدين، العادلُ 
َوَلَقْد  { .13اجلن } َفَمن يـُْؤِمن ِبرَبِِّه َفَال َخيَاُف َخبْسًا َوَال َرَهقاً  { ،112طه } َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َخيَاُف ظُْلمًا َوَال َهْضماً 

ُهم َبْطشًا فـَنَـقَُّبوا ِيف اْلِبَالِد َهْل ِمن  { ،36القمر } أَنَذَرُهم َبْطَشتَـَنا فـََتَماَرْوا 5ِلنُُّذرِ  َلُهم مِّن قـَْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمنـْ وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ
يصٍ    .36ق } حمَِّ

ه، وداال على كمال التوحيد اليقيين، فإن ما تاله منها بني العبد األول من فاحتة الكتاب خاصا 5# وحد ولئن كان الشقُّ 
َك َنْسَتِعنيُ  { واالستعانة العبادةُ  العملي، وهواإلرادي ¹دق معامل التوحيد  ومواله، خاصٌّ  َّFَك نـَْعُبُد وِإ َّFعبادته #  ،} ِإ
يف هلجات لسانه  ،اتهال خيرج عنها يف حركاته وسكن األلوهية والربوبية يئا ظاللَ وبذلك يبقى املرء متف واستعانته #5،

  وخفقات جنانه.

أقواال وأعماال ظاهرة و5طنة كالصالة والزكاة والصوم  ،ولئن كانت العبادة امسا جامعا لكل ما حيبه هللا تعاىل ويرضاه
 حكم ذلك، فإن الذي 5لقضاء وما يفالنعم والرضا والنسك والصدق والوفاء والرب وصلة الرحم وإخالص الدين وشكر 

ها وتعلقُ ومآال،  تصرفات نواFالها على مجيع مدارُ وأن يكون  ،ه ±ا إال # تعاىلجَّ وَ تَـ ال يُـ فيها أبدا هو أن  مَ زَ تَـ لْ جيب أن يُـ 
 مراقي يف ريتفع ±ا املرءُ فاحلياة الدنيا كامال،  وتغطي كدحَ  هكلَّ   اإلنساين ل النشاطَ 5لقلوب واجلوارح لسا¦ وأعماال، تشمُ 

االستسالم، ومن الروح 5ستشعار  ومن القلب بوظائفسالم واإلميان واإلحسان، قياما من اجلسم بوظائف األحكام، اإل
الكرمي صلى هللا عليه وسلم عن  إذ سأل الرسولَ  عليه السالم جربيل # العالم. وذاك ما بينه حديثُ  واملشاهدةِ  املراقبةِ 

َرُسوُل اLِّ،  دالَه ِإالَّ هللا َوَأنَّ ُحمَمَّ اِإلْسَالُم َأْن َتْشَهَد َأْن َال إِ  ( :ن اجلواب اجلامع املانعاإلسالم واإلميان واإلحسان فكا
ِمَن 5ِ#، َوَمالَِئَكِتِه، َأْن تـُؤْ  واإلميان ( ) اْلبَـْيَت، ِإِن اْسَتَطْعَت إِلَْيِه َسِبيالً  ، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَحتُجَّ َكاةَ َوتـُْؤِيتَ الزَّ الََة، َوتُِقيَم الصَّ 

ُه فَِإنَّ َك تـَرَاُه. فَِإْن ملَْ َتُكْن تـَرَاُه، َكأَنَّ َأْن تـَْعُبَد هللا   )، واإلحسان ( هوَُكتُِبِه، َوُرُسِلِه، َواْليَـْوِم اآلِخِر، َوتـُْؤمَن 5ِْلَقَدِر َخْريِِه َوَشرِّ 
الَِّذيَن َيْذُكُروَن اLَّ ِقَيامًا َوقـُُعودًا َوَعَلَى ُجُنوِ±ِْم  { ا وتضمينا:ما أمجله قول احلق سبحانه تلميحكذلك   وهو )، يـَرَاكَ 

 ، ذكرُ 191آل عمران } َنا َعَذاَب النَّارِ َويـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض رَبـََّنا َما َخَلْقَت َهذا 5َِطًال ُسْبَحاَنَك َفقِ 
يف خلق السماوات  رُ ألعضاء 5ألركان، والتفكل قياما وقعودا وعلى اجلنوب قيامٌ  والتعبدُ  ،اللسانلقلب و 5 هللا عبادةٌ 

، ونعيم  العبادة، سائحا يف رFض الرمحةوبذلك يكون املرء يف كل أحواله مستغرقا يف الروح واجلنان. واألرض عبادةُ 
حارى الضالل، مقتدF 5لسيد املطاع رسول املرمحة ي ملرضاة ربه على راحة الغفلة والتيه يف صعْ السَّ  مؤثرا تعبَ اهلدى، 

 صلى هللا ربيين ¹عجب ما رأيت من رسول هللاعمر رضي هللا عنه قال: قلت لعائشة: أخ وقد روى عن حال عبادته ابن
عليه وسّلم، فبكت وأطالت مث قالت: كل أمره عجب، أ�ين يف ليليت فدخل يف حلايف حىت ألصق جلده جبلدي، مث قال 

قد أذنت  ، إين ألحب قربك وأحب مرادكيف عبادة ريب، فقلت: F رسول هللا: F عائشة هل لك أن ¾ذين يل الليلة يل
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ىل قربة من ماء يف البيت فتوضأ ومل يكثر من صب املاء، مث قام يصلي، فقرأ من القرآن وجعل يبكي، مث رفع إلك. فقام 
بصالة الغداة فرآه يبكي، فقال له: F رسول هللا  أ�ه بالل يؤذنهرض، فل يبكي حىت رأيت دموعه قد بلت األيديه فجع

  لك ما تقدم من ذنبك وما ¾خر، فقال: F بالل أفال أكون عبدا شكورا، مث قال: ما يل ال أبكيأتبكي وقد غفر هللا
ِت وَ مَٰ ِإنَّ ِىف َخْلِق ٱلسَّ  {  يف هذه الليلة:وقد أنزل هللا : ويل ويف رواية، ن قرأها ومل يتفكر فيهال ملمث قال: وي } ضِ األرْ وَٰ

  ها بني فكيه ومل يتأمل فيها. ملن الكَ 

 نفسه، ويرطب 5لذكر فيها لسانه،يستنري ±ا قلبه، وتزكو ±ا  إن أكمل أحوال املرء هو حال اشتغاله بعبادة ربه، عبادةً 
َتِين  :قَاَل َرُجٌل ِمْن ُخزَاَعةَ  ، ولذلكتاعبهاوتنفتح له ±ا طريق سعادة الدارين، ويتقوى ±ا على حتمل مشاق احلياة وم لَيـْ

Fَ ِبَالُل أَِقْم الصََّالَة  (مسَِْعُت َرُسوَل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل  :َصلَّْيُت فَاْستَـَرْحُت َفَكأَنـَُّهْم َعابُوا َعَلْيِه َذِلَك فـََقالَ 
َوَلَقْد نـَْعَلُم  { رسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم وقد ضاق صدره مبكر اجلاهلني فقال: )، وخاطب رب العزة أَرِْحَنا ِ±َا

َن السَّاِجِدينَ أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِمبَا يـَُقولُوَن َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك وَ  ، فأمره 5لتسبيح والتحميد 98 -97احلجر } ُكن مِّ
اخلالق، وعن ضائقة القلب إىل فسحة االنشراح والطمانينة والسكينة وحسن والصالة لينصرف عن أذى اخللق إىل لطف 

   الظن بنصر هللا.

وعلى صواب يف النية والعمل، حينئذ تلتقي الربوبية احلقة 5لعبودية النرية،  مراتب العبودية ما كان طوعا ورضا وإن أشرف
 لذلك قال صلى هللا عليه وسلم: الدارين، اإلميان سعادةَ  جرةُ فتثمر ش ،والتوفية 5لعهد من العبد 5لوفاء 5لوعد من املعبود

َوأَْوُفوْا بَِعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم  { وقال تعاىل: )َقْد أَفْـَلَح اْلُمْزِهُد اْلُمْجِهُد َثَالmً اْلُمْزِهُد ِيف اْلَعْيِش اْلُمْجِهُد ِيف اْلِعَباَدةِ ( 
َي  َّFاْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِّبَ  { ،40البقرة } فَاْرَهُبونِ َوِإ ُLًّة َوَعَد ا

َن اLِّ َأْكبَـُر َذِلَك هُ  اْلُمْؤِمِنَني أَنُفَسُهْم  ِإنَّ اLَّ اْشتَـَرى ِمنَ  { ،72التوبة } َو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ِيف َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن مِّ
 التـَّْورَاِة َواِإلِجنيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه َوأَْمَواَهلُم ¹َِنَّ َهلُُم اجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اLِّ فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعداً َعَلْيِه َحّقًا ِيف 

   .111التوبة } َو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ِعُكُم الَِّذي 5َيـَْعُتم بِِه َوَذِلَك هُ ِمَن اLِّ فَاْستَـْبِشُرواْ بِبَـيْ 

#، والعامل مع هللا عز وجل إمنا عمله أداء الفرائض، واجتناب  وإن العبادة أشرف خدمة، وإن أشرف اخلدمة عملٌ 
َر َلَعلَُّكْم  Fَ أَيـَُّها الَِّذينَ  { احملارم وطاعته فيما أمر به وÄى عنه، قال تعاىل: آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْـَعُلوا اْخلَيـْ

لَّ  َة أَبِيُكْم إِبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم تـُْفِلُحوَن َوَجاِهُدوا ِيف اLَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَـَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّيِن ِمْن َحرٍَج مِّ
صََّالَة َوآتُوا الزََّكاَة ُمْسِلمَني ِمن قـَْبُل َوِيف َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس فَأَِقيُموا الالْ 

أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه َوَما  { 78 -77احلج } َواْعَتِصُموا L5َِِّ ُهَو َمْوَالُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصريُ 
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ُقْل ِإنَّ َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت Lِِّ  { :. وقال لنبيه صلى هللا عليه وسلم25األنبياء } أَنَُّه َال إَِلَه ِإالَّ أََ¦ فَاْعُبُدونِ 
   .162األنعام } َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

اد، بَّ العُ  فتذهب رحيها، وليس ذلك إال من غرور يصيب بعضَ  هاشينُ تغتاهلا، ومرضا يستأصلها، وعيبا يَ  لعبادة آفةً ن لأإال 
تصبح قاعا صفصفا وبلقعا قفرا، وهو ما شرحه ف ،من القلوب ل اإلميانَ 5لنفس خيتِ  املتعبدين، واستعالءٍ  ينال بعضَ  واغرتارٍ 

أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة عن أنس قال:( ذكروا رجال عند رسول هللا صلى هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما 
، قالوا: هذا الذي كنا نذكر، فقال رسول هللا يف العبادة فإذا هم 5لرجل مقبالعليه وسلم فذكروا قوته يف اجلهاد واجتهاده 

[والذي نفسي بيده، إين ألرى يف وجهه سنعة :صلى هللا عليه وسلم
11

الشيطان، مث أقبل فسلم عليهم، فقال له  من ]
هل حدثتك نفسك أنه ليس يف القوم أحد  :ويف رواية أيب سعيد ؟هل حدثت نفسك :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  ..).نعم :قال ؟خري منك

شرك  األمرإن سنعة الشيطان املشار إليها يف احلديث الشريف ليست إال مسة من مسات الغرور الذي هو يف حقيقة 
َنا َرُسوُل اLَِّ، َوحنَْ  ،فيما أخرجه ابن ماجه َعْن َأِيب َسِعيدٍ خفي حذر منه الرسول صلى هللا عليه وسلم  ُن قَاَل: َخرََج َعَليـْ

فـََقاَل:  ِل؟، قَاَل، قـُْلَنا: بـََلى،اْم ِعْنِدي ِمَن اْلَمِسيِح الدجاَل. فـََقاَل: َأَال أُْخِربُُكْم ِمبَا ُهَو َأْخَوُف َعَلْيكُ نـََتَذاَكُر اْلَمِسيَح الدَّجَّ 
: َأْن يـَُقوَم الر  ْرُك اْخلَِفيُّ   ُجُل ُيَصلِّي فـَيُـزَِيُّن َصالَتَُه ِلَما يـََرى ِمْن َنَظِر َرُجٍل.الشِّ

من  ، واخلروجَ له إىل هللا تعاىل، والضعف بني يديه واخلضوعَ  عالج ووقاية من آفة الغرور أن يستشعر املرء الفقرَ  وإن أجنعَ 
ولطفه ¹وليائه أن أرشدهم إىل بلسم الوقاية يف مجيع أمره إليه، ولذلك كان من رمحة هللا  احلول والقوة إال به، واحلاجةَ 

َك  { للنعم هو مٍ بدعاء متمِّ ن يشفعوا عبادlم امتثاال لألوامر والنواهي لسم االستعانة به والتوكل عليه، ¹، بوالشفاء َّFوِإ
  .} َنْسَتِعنيُ 

للمؤمن  أيضا سالحٌ  واالعتداد 5لنفس، فإنه من الغرور العبادة، ومحايةً اليت تشني فات اآلمن  كان هذا الدعاء وقايةً   ولئن
كنا أنس رضي هللا عنه قال: (فعن  ،¹مر اآلخرةلدنيا أو ما تعلق منها يف مواجهة متاعب احلياة املادية ما تعلق منها 5

                                      
ٍة  :طال، اَألْسَنع :عنَ سَ  - 11 الطويل، الرُجل اَألْسَنُع والَسِنيٌع الطويل، واَخلِشُب الطويل اجلاِيف العارِي الِعظَام مع ِشدَّ

ْنع، 5لكسر: الرُّسغ، أو احلَزُّ الذي يف َمْفِصل الَكف والذراِع، أو السُّالَمى َيِصُل ما بني األصابِع  وَصالبة وِغَلظ، والسِّ
 والرْسغ يف َجْوِف الَكف، سنعة الشيطان: تطاول شيطاين، أثر من تغرير الشيطان به.
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يِن، إF F ماِلك( ، فسمعته يقول: العدوَّ  يَ  غزوة، فلقِ  يفمع النيبِّ   ، فلقد رأيت الرجالَ )ك َنْسَتِعُني نـَْعُبُد وإFَّ  كَ يـَْوِم الدِّ
  .) لفهامن بني أيديها ومن خ الئكةُ تضر±ا امل عُ رَ صْ تُ 

 أِ جْ التقوى يتشاغلون عن كل شيء إال عن اللّ  ولئن اشتغل أر5ب األهواء ¹وساخ شهواlم وملذات أنفسهم، فإن أر5بَ 
هم فقال: أين حممد بن واسع؟ فقيل له هو يف أقصى أمرُ  هُ الرتك هالَ  مسلم ملا صافَّ  بنَ  ر أن قتيبةَ والسؤال، ويف األثَ 

[على سية قوسه امليمنة جانحٌ 
12

من مائة ألف  إَيلَّ  يومئ ¹صبعه حنو السماء، فقال قتيبة: تلك األصبع الفاردة أحبُّ  ]
  : ما كنت تصنع؟ قال: آخذ لك مبجامع الطرق.ل لهح عليهم قاتِ سيف شهري، فلما فُ 

إىل هللا  االفتقارِ  من حقائق اإلميان، دوامُ  هوما يستتبع استسالما إلرادة هللا وحكمته، رِ دَ مثار اإلميان 5لقَ  وإن أجلَّ 
ِعيُنوا L5ِِّ َواْصِربُوْا ِإنَّ اْستَ  { ما يرشد إليه قوله تعاىل: وانتظار الفرج منه وحده، وهو ، والتوكل عليه،واستمداد العون منه

نصح به الرسول الكرمي صلى هللا عليه  ما، و 128األعراف } اَألْرَض Lِِّ يُورِثـَُها َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ 
َ  اْحَفظْظَك Fَ ُغَالُم ِإّينِ ُمَعلُِّمَك َكِلَماٍت اْحَفظ اLََّ َحيْفَ  (:وسلم ابن عباس بقوله َّLجتَِْدُه ُجتَاَهَك َوِإَذا َسأَْلَت فـَْلَتْسَأل ا َ َّLا

َفُعوكَ  َفُعوَك ملَْ يـَنـْ ُ َلَك َوَلْو اجْ  َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن L5َِِّ َواْعَلْم أَنَّ اْألُمََّة َلْو اْجَتَمُعوا َعَلى أَْن يـَنـْ َّLَتَمُعوا ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه ا
ُ َعَلْيَك رُِفَعْت اْألَْقَالُم َوَجفَّْت الصُُّحفُ  َّLَعَلى َأْن َيُضرُّوَك ملَْ َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه ا (.  

َك َنْسَتِعنيُ  { معاينأجل من  ولعل َّFَك نـَْعُبُد وِإ َّFواملرء يف كل واالستعانة 5# عبادة،  ،هللا نفسها استعانةٌ  أن عبادةَ  } ِإ
الدعاء  لقوله صلى هللا عليه وسلم ( نفس الوقت عبادةٌ  هو يفو  واستعانةٌ  استغاثةٌ  أن الدعاءَ  رَ تَـ  ، أملَْ ومستعنيٌ  أحواله عابدٌ 
 آل } ِفرِيَن 5َِألْسَحارِ الصَّاِبرِيَن َوالصَّاِدِقَني َواْلَقانِِتَني َواْلُمنِفِقَني َواْلُمْستَـغْ  { لقوله تعاىل عبادةٌ  وأن الصربَ  ،) هو العبادة

 } فَِإَذا اْطَمْأنَنُتْم فََأِقيُموْا الصََّالَة ِإنَّ الصَّالََة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتا5ً مَّْوُقو�ً { :والصالة عبادة لقوله تعاىل ،17عمران
َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَّ  { وقوله: ،103النساء  } َالَة ِإنَّ الصََّالَة تـَنـْ

  َعَلى اْخلَاِشِعنيَ َواْسَتِعيُنوْا 5ِلصَّْربِ َوالصََّالِة َوإِنـََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ  { لقوله تعاىل  نفس الوقت استعانةٌ وكالمها يف ،45العنكبوت
ْرِب، َوَما فـََقْد آَذنـُْتُه 5ِحلَْ  اً َمْن َعاَدى ِىل َولِيّ  : قَالَ ِإنَّ اLََّ  ( : عليه وسلمقَاَل َرُسوُل ِهللا صلى هللا ، ولذلك45البقرة }

ُتُه ُكْنُت أَ ُه، فَِإَذا بَّ 5ِلنـََّواِفِل َحىتَّ أُحِ  َوَما يـَزَاُل َعْبِدى يـَتَـَقرَُّب ِإَىلَّ  ا افْـتَـَرْضُت َعَلْيِه،ممِ  َعْبِدى ِبَشْىٍء َأَحب ِإَىلَّ  تـََقرََّب ِإَىلَّ  ْحبَـبـْ
، َولَِئِن هُ َلِىن ُألْعِطيَـنَّ َوِإْن َسأا، ِىت َميِْشى ±َِ الُش ِ±َا َورِْجَلُه ُر بِِه، َويََدُه الَِّىت يـَْبطِذى َيْسَمُع بِِه، َوَبَصرَُه الَِّذى يـُْبصِ َمسَْعُه ال

، فإذا ) ِدى َعْن نـَْفِس اْلُمْؤِمِن، َيْكرَُه اْلَمْوَت َوأََ¦ َأْكرَُه َمَساَءتَهُ تـََردُّ  ِعُلهُ ْدُت َعْن َشْىٍء أََ¦ فَا، َوَما تـََردَّ هُ ُألِعيَذنَّ  اْستَـَعاَذِىن 
  أمنيته يف القرب من ربه عبادة، أمثر ذلك من فضل ربه عو¦ وقوة وعطاء واستعاذة.5لفرائض والنوافل حقق املرء 
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، ومع مغرFت اهلوى ومضالت وساوس الدمجمرى  منه يمع نفسه ومع الشيطان الذي جير إن اإلنسان يف صراع دائم 
من حاجته إىل الطعام  إىل اهلدى يف كل حلظة أشدُّ  املرء من لوازم النفس البشرية، وحاجةُ  والذنوبُ  ة والناس،نَّ اجلِ 

ُلوُكم 5ِلشَّرِّ وَ  { من هللا واختبارٌ  ها يف حقيقة أمرها ابتالءٌ الدنيا وشرورُ  وخرياتُ  والشراب، َنا تـُْرَجُعونَ َونـَبـْ َنًة َوإِلَيـْ  } اخلَْْريِ ِفتـْ
وحسن  ،دنياه إىل سالمة التصرف يف شؤونبناصيته بيده إىل شاطئ النجاة، و  ذمن �خإىل  مفتقرٌ  ، وهو35 األنبياء

اء لذلك كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه وأرجاه هو دعالعزة عز وجل،  ربُّ  ، وال ميلك ذلك إالر آخرتهو العاقبة يف أم
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ  { قوله تعاىل:ب توحيد الربوبية عبادة واستعانةالفاحتة بعد  اْهِدَ¦ الصِّ

  .} اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ 

صار الناس تبعا هلذا ف هذا الصراط عن غريهم ز أهلَ يَّ ومَ  ستقيم،اط امللعباده 5لصر  ةَ و املرج العزة اهلدايةَ  د ربُّ وقد قيَّ 
ه، وصنف املغضوب عليهم ممن عرفوه و ق واتبعيالطر  واالتمييز على ثالثة أصناف، صنف الذين أنعم هللا عليهم ممن عرف

  .ا عنه وغابت عنهم معاملهوصنف الذين ضلو وأعرضوا عنه، 

الذي والتمييز  ،والقلب اليقظ والسمع الواعي والبصرية النرية ،اية التوفيق والتسديد والرشدهدوالسعيد من سأل ربه 
ويرفع مهته للمعايل ويقوي الضالني،  املغضوب عليهم وجهلَ  ويقيه متردَ  ،عن سفه السفهاء وطيش األغبياء يصون املرءَ 

  عزميته على التعلق مبا عند ربه.

  

  

  ة يف املفهوم القرآين ثالث مراتب:ذلك أن اهلداي

قَاَل رَبـَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُمثَّ  { :وهي املقصودة بقوله تعاىلكة بني مجيع اخللق، داية العامة املشرت ها اهلأوال
 ،شاعر واحلواسوالتناسل واملسان واحليوان ëرشاده إىل الكسب وهي تعم اإلن ،ي هداه إىل ما خلق لهأ ،50طه } َهَدى

  لتقوم بوظائفها اليت خلقت هلا. احلي غري اإلرادية كالقلب والرئتني والكبد وما يف حكمها نأعضاء الكائكذلك بل تعم  

 هلم طريق النجاح نيَّ بَـ غون الرسالة وتُـ 5ملكلفني من اجلن واإلنس، يبلَّ  واملرتبة الثانية هي هداية البيان والتعريف اخلاصةُ 
َوإِنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل  { ، وهي املقصودة بقوله تعاىلوالعاصيَ  املطيعَ والكافر و  م املؤمنَ عُ ، وتَـ قام عليهم احلجةوالفالح فتُ 

  .17فصلت } َوأَمَّا َمثُوُد فـََهَديـَْناُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْهلَُدى { ، وقوله52الشورى } ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ 

ليت حيبها ا هي خري اهلداFت، و سورة الفاحتةأرشدت إليها اليت  هلدايةُ اهداية االصطفاء والقرب، فهي املرتبة الثالثة، أما 
ويح وكلما انشرحت قلو±م للرت  ،ترديدها كل يوم بعدد الصلوات املفروضة والسنن الرواتبشرع لذلك هللا تعاىل ألوليائه، 
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تـَْوِفيِقي ِإالَّ L5ِِّ َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوَما  { على أنفسهم 5لركوع والسجود، إÄا هداية التوفيق واإلهلام، اليت قال هللا تعاىل فيها:
، وهي اجلائزة اليت يتفضل 272البقرة } ْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َولَـِكنَّ اLَّ يـَْهِدي َمن َيَشاءُ ل { :، وقال88هود } َوإِلَْيِه أُنِيبُ 

 م وأهواءهم وضالالت ا¼تمع والناسا¼اهدين أنفسهم ورعو¦l ،±ا رب العزة على عباده املقبلني عليه بقلب سليم
َ { :، ولذلك قال عز وجلحوهلم َّLفا¼اهدة  ،69العنكبوت } َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا َوِإنَّ ا

  5لعلم والعمل، واهلداية مواهب هللا يف كل األحوال.

لون فيوكَ  ،م وتطاوهلم وعدواÄمعلى الفطرة السليمة 5ستعالئه املتمردون ،املغرتون بعقوهلم ،سهمنفأما املتكربون املعجبون ¹
 { ،101األعراف } قـُُلوِب اْلَكاِفرِينَ  َكَذِلَك َيْطَبُع اLُّ َعَلى { م وقوlم وما يغين ذلك عنهم من هللا يف شيءهلِ وْ حَ إىل 

 } َسَأْصِرُف َعْن آFَِيتَ الَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ  { ،74يونس } ينَ َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى قُلوِب اْلُمْعَتدِ 
  .127التوبة }  انَصَرفُواْ َصَرَف اLُّ قـُُلوبـَُهم ¹َِنـَُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْفَقُهونُمثَّ  { ،146:األعراف

رشد والتسديد والتأييد، وال سبيل ألحد من اخللق إليها إال منه عز وجل، ال هي هدايةُ  ناإن اهلداية اليت يريدها هللا تعاىل ل
ْن َأَحٍد أََبدًا َوَلِكنَّ اLََّ يـُزَكِّي َمن َيَشاءُ  { :ولذلك قال يٌع َعِليمٌ وَ  َوَلْوَال َفْضُل اLَِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َما زََكا ِمنُكم مِّ  } اLَُّ مسَِ

 َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوآَ�ُهْم تـَْقواُهمْ { حيبهه من العلم والعمل الصاحل حىت عبد على ربه أمدَّ كلما أقبل ال  .21النور
ن تـَتـَُّقواْ  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا إَ F { ،71األنعام } ُقْل ِإنَّ ُهَدى اLِّ ُهَو اْهلَُدَى َوأُِمْرَ¦ لُِنْسِلَم لَِربِّ اْلَعاَلِمنيَ  { ،17حممد }

أََفَمن َشرََح اLَُّ َصْدرَُه  { ،29األنفال } و اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ اLَّ َجيَْعل لَُّكْم فـُْرقَاً¦ َوُيَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َواLُّ ذُ 
  .22 الزمر } وبـُُهم مِّن ذِْكِر اLَِّ أُْولَِئَك ِيف َضَالٍل ُمِبنيٍ ِلْإلِْسَالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر مِّن رَّبِِّه فـََوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة قـُلُ 

ه على ما فيه فساده، رتِّ فَ يُـ يه على ما فيه صالحه، و وِّ قَ يف أموره، يُـ  عامل اهلداية أوال رشدا �خذ بيد العبد إىل الصوابتبدأ م
ه على عقلَ  ره عزميته و�طُ وجِّ ه ويُ م إرادتوِّ قَ ى تسديدا يُـ يف القلب الذي تزكى وحتل وحيول بينه وبني هواه، مث تتجلى اهلدايةُ 

 طلب الغرض الذي من أجله خلق يف الدنيا، وعنه يسأل يوم الدين، وال شك أن هذا املطلوب هو املقصود بقوله تعاىل
سَتِقيمَ اهِدَ¦ الصِّ  {

ُ
وإصرار، جتلت رمحة هللا ط املستقيم بصدق وعزمية افإذا ارتقى العبد إىل طلب هذا الصر  ،} رَاَط امل

  تعاىل عليه 5لتأييد والتثبيت والعون والصون وختم له 5حلسىن.

 ،ىل اخلري املطلقعمله إ لَ بِ إن بني الدنيا واآلخرة إىل مرضاة هللا تعاىل طريقا واحدا مستقيما، ينتهي مبن صفت عقيدته وقُ 
وال  ،يساره طرق معوجة تركس من سلكها يف الشر املطلق اجلنة، وعن ميني هذا الصراط املستقيم وعن إال اوال خري مطلق

  .إال النار اشر مطلق
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وإن من معامل الرشد والتسديد والتأييد واهلداية أن جيتمع للعبد عقٌل وِعلم يثمران فهما ر5نيا للحياة الدنيا بصراطها 
ْعَوجَّة الواجِب جتنُبه

ُ
ا؛ ولذلك يكون دعاء من بلغها من السعداء أن يتجه املستقيم الواجِب اتباُعه، ومتاهاlا املتعرجة امل

َربِّ أَْوزِْعِين أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ  { إىل ربه تعاىل متضرعا وقد ختلص من طيش الشباب ورعونته وجهالته:
  .19 النمل } ِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلِنيَ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاِحلاً تـَْرَضاُه َوأَْدِخْلِين ِبَرمحَْ 

إن الفهم الر5ين الذي هو منحة إهلية ومثرة طبيعية للمجاهدة 5لعلم والعقل, العلِم 5لقرآن والسنة، والعقِل املنضبط 
عددِة ذاَت 5إلميان, هو قاعدة االنطالق يف صراط هللا املستقيم, سريا فيه واتباعا له, وإعراضا عن سبل الشيطان املت

  .اليمني وذاَت الشمال, سعيا فيها أو وقوفا على أرصفتها

العقالء احلكماء أن السري هو تتابع السعي خبطوات متزنة، من نقطة معينة هي احلياة الدنيا إىل نقطة  خفيٍّ عن وغريُ 
ٍب كحركة األرنب عندما أخرى معلومٍة وحمددة ومرصودة ومقصودة هي حياُة اآلخرة، وإال كان جمرَد حترك عفويٍّ سائ

جرF أو تدحرجا أحيا¦، حىت إذا ما أرهقتها احلركة العشوائية وقفت  يدمهها اخلطر فتنطلق يف أي اجتاه قفزا ونطّاً، أو
  .وأسلمت أذنيها ملن يطلبها من شياطني اجلن واإلنس

يز الصواب من اخلطأ واحلق من الباطل، هذا الفهم الر5ين الذي هو قاعدة االنطالق األوىل إىل الصراط املستقيم به يتم
 }َذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوْا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلهِ َوَأنَّ هَ  { وسبيُل الرمحن من سبل الشيطان

  .153األنعام

عددة ذاَت اليمني وذاَت الشمال، أخطاٍء ذاَت ق طريق بني صواب واحد هو احلق من ربك، وبني أخطاٍء متفرتَ من هنا مُ 
اليمني حتتفظ 5النتساب الظاهر لإلسالم ولكنها خترج عنه من عدة أنفاق، وأخطاٍء ذاَت الشمال تقطع صلتها 5إلسالم 

ط خ (قال:  لنا فيما رواه عبد هللا بن مسعود وتذهب يف الكفر مذاهب شىت، وهذا ما بينه الرسول صلى هللا عليه وسلم
هذه السبل : وخط عن ميينه ومشاله مث قال  عليه وسّلم خطًا بيده، مث قال: هذا سبيل هللا مستقيماً،رسول هللا صلى هللا
ْم َعن َذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوْا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبكُ هَ  َوأَنَّ  {  عليه شيطان يدعو إليه، مث قرأليس منها سبيل إال

  .) 153األنعام } َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكم بِِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

 الصِّراط صراطًا مستقيماً، وعلى َجنَـبَـَيت  ضرب اLَُّ مثالً هللا صلى هللا عليه وسّلم قال: ( وعن ابن مسعود أيضا أن رسول
: اسَتقيموا على الصراِط وال عند رأس الصِّراط داٍع يقولٌة، و سوران، فيهما أبواٌب مفتَّحة، وعلى األبواب ستوٌر ُمرخا

ُه إْن تفتحْ  ال تفتْحه، فإنكشيئًا من تلك األبواب قال: وحيك  تـَْعَوجُّوا، وفوق ذلك داٍع يدعو، كلما همَّ عبٌد أن يفتح
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ْرخاَة حدود هللا، وأن أنَّ الصِّراط هو اإلسالم، وأنَّ األبواب املفتَّحَة حمارُم هللا تَِلْجُه، مثَّ فسره فأخرب:
ُ
، وأنَّ الستور امل

  )الداعي على رأس الِصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه واعُظ هللا يف قلِب كّل مؤمن

قال: تركنا حممد صلى هللا عليه وسّلم يف أد¦ه وطرفه يف  ؟كما روى أ5ن أن رجًال قال البن مسعود: ما الصراط املستقيم
رجال يدعون من َمرَّ ±م، فمن أخذ يف تلك اجلوادِّ انتهت به إىل النار, ومثَ ّ  وعن يساره جوادُّ، ،ادُّ اجلنة، وعن ميينه جو 

َذا ِصرَِٰطي ُمْسَتِقيًما فَٱتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا ٱلسُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َوأَنَّ هَٰ  { ومن أخذ على الصراط انتهى به إىل اجلنة، مث قرأ
   } َسِبيِلهِ 

الشيطان اليمينية  لِ بُ سُ  املستقيم فنتبعه ونسري فيه خبطوات mبتة، ويكشف لنا معاملَ  إن الفهم الر5ين الذي يبني لنا الصراطَ 
املغضوب عليهم ملعرفتهم احلق والتنكر له، يهودا أو منافقني أو من فسقة علماء املسلمني، وطرق غواية   سبلِ  ،والشمالية

منها... هذا الفهم فنجتنبها وحنذِّر  ،من سائر األدFن وامللل والنحل ،ني إىل ضالهلم املطمئنني بهكفرة اجلاهلني الراكن
هو الذي مينحنا اجلراءة اإلميانية على اقتحام العقبة احلرجة, لالنطالق الرشيد حنو هدفنا األمسى الذي هو مرضاة الر5ين 

لتوحيد ومتكني األمة املسلمة من حق التسلط على أمرها اجلامع ربنا عز وجل، وهدِفنا األدىن الذي هو حتكيم كلمة ا
  .كما نص على ذلك الكتاب والسنة  إلسالم هي العليا،كي يكون الدين # وكلمة ا  تقريرا وتنفيذا ومراقبة وحماسبة,

ْخوِة اإلميان ورُْفقِة ق إال 5لتضحية والصرب والثبات والوفاء # وللرسول وإِ شَ ولئن كان دربنا هذا طويال وعسريا, وال يُ 
خُري أداة تَقوِّي زْخم االندفاع حنو الغاية، وتسدد َة اليت هي الفهم الر5ين األصيل الطريق، فإن قاعدَة االرتكاز الصُّلب

الرماية حنو اهلدف، وتعصم من وْهن االنطالق وتيه التوجه وغَبش الرؤية وضالل السعي. ولذلك قرن هللا تعاىل بني 
 تعاىل: املسرتشُد 5لربهان الشرعي والعقلي، يف قوله لفهُم الر5ين، املستنُري 5ليقنيوبني البصرية اليت هي ا ،هللا الدعوة إىل

  .108يوسف } نيَ ِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإَىل اLِّ َعَلى َبِصريٍَة أََ¦ْ َوَمِن اتـَّبَـَعِين َوُسْبَحاَن اLِّ َوَما أََ¦ْ ِمَن اْلُمْشرِكِ ْل هَ قُ  {

إن منطلق التصرف السليم لدى املرء أساُسه العقل السليم، املستنُري 5لفهم الر5ين، أما التصرف السقيم املؤدي إىل 
  :الضاللة واالحنراف عن الصراط املستقيم فهو دائما منطلق من إحدى ثالث آفات

يف شراك املتشيطنة وأ5لسة سطاء األحالم بأوالها البالدة وسوء الفهم وغلبة املزاجية والتعصب، لذلك سريعا ما يسقط 
وال هلم بذلك حتقيق,  تهم مبا ال َخبَـَر يف قلو±م منه،اجلن واإلنس, ممن يزينون املنكر ويشوهون املعروف، ويطلقون ألسن

ُبوُه ِمَن لَِتْحسِ  { :ليحسبوه من احلق وما هو من احلق، كما قال تعاىل يف أمثاهلم العقول، مستضعفي تلبيساً وتدليسا على
  .78آل عمران } الِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن الِكَتابِ 
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واالستعالء  ها القصد السيئ، ونعين به غلبَة اهلوى على النفس وإيثاَرها اجلاه واملال واللذة والرتب الدنيوية الرفيعةتوmني
الذين يسخرون كل شيء  ؛ وأصحاُب القصد السيئ هؤالء هم طائفة املتشيطنة واملتأبلسةواالستكبار على اخللق

  .ملصاحلهم الدنيئة، من أجل مكسب أو قرب أو رفعة لدى صاحب ثروة أو جاه أو سلطة

الناشئة عن انعدام احلياء من هللا ومن الناس ومن النفس، ومن آmر القسوة  القسوة السيئ إن أهم صفات ذوي القصد
مصلحة عاجلة مًال، والتخلي عن كل القيم واملبادئ يف سبيل حتريُف الكِلم عن مواضعه، و ترُك ما أمر به هللا علمًا وع

  يندثر نفعها وترافقه إىل اآلخرة احملاسبة عليها.

وmلثتها اجلُنب الناشئ عن ضعف اإلميان وقلِة الثقة 5#، ولذلك يسقط اجلبان يف اخليانة مهما كابر وادعى وَتَستـََّر على 
لتدليس واإلنكار واجلحود، اجلبان يسقط يف أول الطريق لدى أول اختبار، ضعفه وفساد طويته، وركن إىل التلبيس وا

أبيه وأمه وزوجه وولده، ويفتدي نفسه مبالبسه اليت تسرت  منح وlتك أسراره، إن اجلبان يفر فينكشف عواره وتفتض
بٍة دائما, إن مل خينك اليوم ëرادته عورته, فكيف يـُرَْكن إليه أو يـُْعَتَمد عليه أو يُوَثق به، إن اجلبان مشروُع خيانٍة مرتق

خانك غدا طلبا لسالمته، وإن الشجاع حيمي عرضه وعرض من ال يعرفه من اخللق، ألن ما ركب يف جبلته من إ5ء 
  .ل مستضعفا أو يتخلى عن ذي ضائقةلم ضعيفا أو خيذُ سْ وشهامة ونصرة �ىب عليه أن يُ 

ا، صراط العزيز مستقيم الرب صراطإىل  بيضاء ليلها كنهارها إشراقا ونورا،احملجة ال إىل دواأما العقالء اليقظون ممن هُ 
Fبتني غري مرتددين وال متلجلجني هو سلكقد ف ،صراط هللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض ،احلميد سوm ولزموا ،

ه ما يرومُ  عنه آدب اللئام، وال يغلبهماأليتام يف م غربةِ  هم عنه وحشةُ فضله وكرمه وجوده، ال تصدُّ ب 5ب موالهم متعلقني
 (:يف رواية البخاري قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمإÄم القوم حقا، ورفقاء الطريق السوي صدقا، ، هامن الدنيا عبيدُ 
: قال ،وا إىل حاجتكم"هلمُّ :"الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون هللا تنادوا يطوفون يف الطرق يلتمسون أهلَ  إن # مالئكةً 

يسبحونك "يقولون: :قال ،ما يقول عبادي؟""فيسأهلم ر±م وهو أعلم ±م: : قال، وÄم ¹جنحتهم إىل السماء الدنيافيحفُّ 
كيف "فيقول:  :قال ،ال وهللا ما رأوك""" فيقولون: :قال ،"؟هل رأوين"فيقول:  :قال ،ويكربونك وحيمدونك وميجدونك"

فما "فيقول: : قال ،كانوا أشد لك عبادة وأشد لك متجيدا وأكثر لك تسبيحا"لو رأوك  "فيقولون: : قال "؟لو رأوين
فيقول: : ال وهللا F رب ما رأوها " قال "فيقولون:: قال ،وهل رأوها؟""يقول: : قال ،يسألونك اجلنة " "قالوا: "،يسألون؟

فمم "قال:  "،وأعظم فيها رغبة لو أÄم رأوها كانوا أشد حرصا وأشد هلا طلبا"يقولون: : قال ،فكيف لو رأوها؟""
يقول:  :قال ،" ال وهللا F رب ما رأوها":فهل رأوها؟" قال: يقولون"يقول: : من النار" قال"يقولون: : قال ،يتعوذون؟"

فأشهدكم أين قد  "" فيقول::لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد هلا خمافة" قال" :يقولون: قال ،فكيف لو رأوها؟""
هم اجللساء ال يشقى " قال:  "،فيهم فالن ليس منهم إمنا جاء حلاجة "يقول ملك من املالئكة:: قال ،غفرت هلم"
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تُـُهْم َما َسأَُلوا َوَأَجْرتـُُهْم ِممَّا اْسَتَجاُروا. قَاَل:  (ة مسلم يقول احلق سبحانه وتعاىل:"، ويف روايجليسهم َقْد َغَفْرُت َهلُْم. فََأْعطَيـْ
َا َمرَّ َفَجَلَس َمَعُهْم. قَاَل: فـَيَـُقوُل: َوَلُه َغَفْرُت، ُهُم اْلَقْوُم َال َيشْ فـَيَـُقوُلوَن: َربِّ   َقى ِ±ِْم َجِليُسُهمْ ِفيِهْم ُفَالٌن، َعْبٌد َخطَّاٌء، ِإمنَّ

.(   
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 نزول الفاحتة 
 على الرسول صلى هللا عليه وسلم

  

  أول ما نزل من القرآن الكرمي أربعة أقوال: يف

  .وغريهم يف رواية الشيخني واحلاكم والبيهقي والطرباين ،العلق } اقْـرَأْ 5ِْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  { األرجح: ل وهواألو القول 

  يف رواية للشيخني عن سلمة بن عبد الرمحن. ،1املدثر }Fَ أَيـَُّها اْلُمدَّثُِّر  { :الثاينالقول 

والواحدي عن أيب ميسرة  النبوة دالئلهقي يف يمادا على ما أخرجه الباعت سورة الفاحتة كما ذكر ابن حجر :الثالثالقول 
وقد وهللا خشيت  ،إين إذا خلوت وحدي مسعت نداء "دجية: صلى هللا عليه وسلم قال خلعمرو بن شرحبيل أن رسول هللا

صل الرحم، وتصدق مانة، وتفقالت: معاذ هللا، ما كان هللا ليفعل بك، فوهللا إنك لتؤدي األ "، أن يكون هذا أمرا
ذكرت خدجية حديثه له وقالت: F عتيق اذهب  ،فلما دخل أبو بكر، وليس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َمثَّ  احلديث؛

مع حممد إىل ورقة، فلما دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده، فقال: انطلق بنا إىل ورقة، فقال: ومن 
لقا إليه، فقصا عليه، فقال: إذا خلوت وحدي مسعت نداء خلفي: F حممد، F حممد، فأنطلق أخربك؟ قال: خدجية، فانط

 تسمع ما يقول، مث ائتين فأخربين؛ فلما خال ¦داه F حممد قل: فقال: ال تفعل، فإذا أ�ك فاثبت حىت ،هار5 يف األرض
، فأتى ورقة )ال إله إال هللا(قل:  ،} َوَال الضَّالِّني { حىت بلغ }بِّ اْلَعاَلِمنياحلَْْمُد Lَِِّ رَ  {، } ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  {

أبشر، مث أبشر، فأ¦ أشهد أنك الذي بشر به ابن مرمي، وأنك على مثل ¦موس موسى، "فذكر ذلك له، فقال له ورقة: 
، فلما تويف ورقة قال "جاهدن معكوأنك نيب مرسل، وأنك سوف تؤمر 5جلهاد بعد يومك هذا، ولئن أدركين ذلك أل

فهذا  يعين ورقة، ) لقد رأيت القس يف اجلنة عليه ثياب احلرير، ألنه آمن يب وصدقين (رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
   أعلم. F أيها املدثر، وهللاد ما نزلت عليه اقرأ 5سم ربك، و منقطع، فإن كان حمفوظا فيحتمل أن يكون خربا عن نزوهلا بع

َولََقْد  { قوله تعاىل يف سورة احلجر وهي مكية بال خالف هذا احلديث ال يفيد إال أÄا نزلت يف مكة، يؤيد ذلكو 
َن اْلَمثَاِين وَ  َناَك َسْبعاً مِّ ومل حيفظ  أن فرض الصالة كان مبكة، يفأيضا  أنه ال خالفكما  ،87احلجر } اْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ آتـَيـْ
  ).ال صالة إال بفاحتة الكتاب (:لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم الة بغري الفاحتةأنه كان يف اإلسالم قط ص

ëسناد الواحدي ابن جرير عن ابن عباس، و  هوهو ما أخرج ،} ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { أن أول ما نزل :الرابعالقول 
، ويرد عليه ¹ن "اقرأ"وأول سورة  ،} ْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ بِ  { أول ما نزل من القرآن الكرمي (قاال: عن عكرمة واحلسن،

   زل السورة مبدوءة 5لبسملة فهي أول آية نزلت على اإلطالق.ـأن تنمن الضروري 
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 حكم البسملة

 وما بني سور القرآن يف أول الفاحتة

ال زFدة فيه وال نقصان بتواتر إمجاع األمة البسملة آية من كل سورة عدا براءة؛ لثبوlا يف املصحف اإلمام؛ الذي 
ولقول ابن أثبتها السلف يف املصحف مع توصيتهم بتجريد القرآن، ومل يثبتوا "آمني" لكوÄا ليست منه،  ،اإلسالمية

فعي وفة والشاء مكة والكوهذا ما عليه قرا "فقد ترك آية من كتاب هللا  } ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { من ترك" :عباس
ِبْسِم اLَِّ  { :وأصحابه، وما ذهب إليه أمحد بن حنبل فيما رواه عنه البيهقي يف الشعب قال:" من مل يقل مع كل سورة

الشيخ أبوالقاسم علي بن فصله ما وهو أيضا ث عشرة آية من كتاب هللا تعاىل" فقد ترك مائة وثال } الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 
  حه لقول الشاطيب يف منظومته (حرز األماين):عثمان العذري عند شر 

  المُّ وحتََ  ةً يَ رْ ها دِ وْ منََ  رجالٌ  ةٍ نَّ سُ بني السورتني بِ  لَ مَ سْ وبَ 

قالون والكسائي وعاصم  :وهم ،أي رفعوها، لسورتني آخذين يف ذلك بسنة منوهافقال: ( أخرب أن رجاال بسملوا بني ا
الصحابة هلا يف  .. وأراد 5لسنة اليت منوها كتابةَ .نيلون بني السورتلباقني ال يبسموابن كثري...وعلم من ذلك أن ا

"، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم ال يعلم انقضاء  اقرؤوا ما يف املصحف ":عائشة رضي هللا عنها وقولَ  ،املصحف
زوهلا مع كل سورة، ومعىن دراية وحتمال أي ففيه دليل على تكرير ن ،} ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { السورة حىت تنـزل عليه

  .أي جامعني بني الرواية والدراية) ،متحملني هلا ينَ داِر◌ِ 

 ،كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،البدء يف كل أمر ذي 5ل 5سم ذات هللا العلية، وصفاته السنيةفهو  وأما معناها
قَاَل اLَّ تـََعاَىل َجمََّدِين  ،} ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { ِإَذا قَاَل اْلَعْبد ( اَرُقْطِينُّ بَِلْفظِ يث َأِيب ُهرَيـْرَة الَِّذي َأْخَرَجُه الدَّ حد ويؤيده
عً  { ْيٍج، قَاَل َأْخبَـَرِين َأِيب َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ ِيف قـَْولِِه:، وَعْن اْبِن ُجرَ ) َعْبِدي َناَك َسبـْ  اْلَمثَاِين َواْلُقْرآن اْلَعِظيما ِمْن َوَلَقْد آتـَيـْ

اآليَةُ  } ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرِحيمِ  { َخَتَمَها، ُمثَّ قَاَل: َحىتَّ اْلُقْرآِن. قَاَل َأِيب: َوقـَرَأََها َعَلى َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ  قَاَل: ِهَي أُمُّ  ،}
، قَاَل ابَِعةُ اآليَُة الس } ِحيمِ ْمحَِن الرَّ ِبْسِم اLَِّ الرَّ  { :قَالَ  َما قـَرَأْتـَُها َعَلْيَك، مثُ اِس، كَ اْبِن اْلَعباِبَعُة. قَاَل َسِعيٌد: َوقـَرَأََها َعَلى الس

َلُكمْ اٍس: َفَذَخَرَها اLَُّ َلُكْم، َفَما َأْخَرَجهَ اْبُن َعب  اٍس يـَْفَعُلُه (َعب ِيف رَِوايَِة َحْرَمَلَة َعْنُه: وََكاَن اْبنُ  قَاَل الشاِفِعيُّ  ،ا َألَحٍد قـَبـْ
َر آيٍَة ِيف اْلُقْرآِن وَكَ َويـَُقوُل: انـْتَـزََع الش } يمِ حِ ِبْسِم اLَِّ الرْمحَِن الر  { يـَْعِين يـَْفَتِتُح اْلِقرَاَءَة بِ  ُهْم َخيـْ اَن يـَُقوُل: َكاَن ْيطَاُن ِمنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ ِيبُّ النَّ  َّLالرْمحَِن الر  { تـَْنزَِل: رَِة َحىتَّ يـَْعِرُف َخْتَم السُّو ال  لَّى ا َِّL13[ } ِحيمِ ِبْسِم ا
[.  
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 ،} ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { فاحتة الكتاب سبع آFت أوالهن (:ول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوعن أيب هريرة أن رس
ال أخرج  ( :ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقا :بن بريدة عن أبيه قالاالبيهقي يف سننه الكربى والدارقطين عن وروى 

قال فمشى وتبعته حىت انتهى  ،) مل تنـزل على نيب بعد سليمان غريي - أو قال بسورة - من املسجد حىت أخربك Þية
14[ةفَّ كُ سْ إىل 5ب املسجد فأخرج رجله من أٌ 

قال  ؟أنسي :فقلت بيين وبني نفسي ،املسجد وبقيت األخرى يف املسجد ]
 :قال ،} ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { :قال قلت )،؟¹ي شيء تفتح القراءة إذا افتتحت الصالة( :علي بوجهه وقال فأقبل

  .مث خرج ،) هي هي (

ثَاِين فقال:السَّ رضي هللا عنه عن  َعْبِد َخْريٍ قاَل: سِئَل عليٌّ  وأخرج البيهقي عن
َ
ا ِهَي َل لَ فِقي ،} احلمُد Lَِّ  { ْبِع امل ُه: إمنَّ

  .وعاً وموقوفاً، واملوقوُف َأَصحُّ وُرِوَي عن أيب هريرَة رضي هللا عنه مرف .آيةٌ  } ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { آFٍت فقاَل: ستُّ 

افتتح  نفس احلكم أورده ابن عبد الرب يف اإلنصاف عن أيب هريرة رضي هللا عنه: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا
الصالة جهر ببسم هللا الرمحن الرحيم، قال أبو حيىي: قال يل موسى بن هارون احلمال: هذا احلديث قد رواه عن أيب 

آية من أول فاحتة الكتاب, وأن رسول  } ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { ومما يدل على أن ،أويس عبد هللا, كما رواه عنه ابنه
الرسول عليه الصالة ما وصفت أم سلمة رضي هللا عنها من قراءة  ،وجيهر ±اوسلم كان يقرؤها  لى هللا عليههللا ص

  والسالم هلا.

ن من قرأها وأ ،46اإلسراء } َعَلى أَْد5َرِِهْم نـُُفوراً   اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّْواَوِإَذا ذََكْرَت رَبََّك ِيف { :Äا املعنية بقوله تعاىلوقد قيل إ
َها ِتْسَعَة َعَشرَ { اجلحيم التسعة عشر يف قوله تعاىل ±ا ـ أجناه هللا تعاىل من مالئكة ـ متعبداً  عدد ، ألن 30املّدثر } َعَليـْ

  .حروفها بعددهم

إال أن  ،وعلى ذلك قراء املدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ،تيجان لسور القرآن وليست Þية منه إن البسملة :وقال بعضهم
سورة ماعدا سورة براءة يف املصحف اإلمام الذي تواتر إمجاع األمة عليه، وما ورد من آmر صحيحة يف  ثبوlا بناصية كل

  شأن كوÄا آية، يضعف حجة النفاة.

خالف إذ ال  آيتني، } لِّنيَ لضَّاَط ٱلَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ ٱْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال ٱِصرَا{ ولعل الشبهة وردت من عدهم
ِصرَاَط  { وإذا مل تعدها جزأت اآلية األخرية اطرد العدد، } ِحيمِ ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَّ  { أن الفاحتة سبع آFت فإذا عددت

 نَّ والصِحيُح أ فاخلالف إذن بني أهل العدد، ،وجعلتها آيتني } الِّنيَ َمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ الْ 
  نصف آية. } ِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ ِصرَاَط ال { قوله:
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سبع  }احلَْْمُد Lَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمني{ :(قال ابن كثري يف تفسريه: عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم
، وقد رواه الدارقطين )  والقرآن العظيم، وهي أم الكتابع املثاينإحداهن، وهي السب }ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ { آFت:

أيضًا عن أيب هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله وقال: كلهم ثقات ورواه البيهقي عن علي وابن عباس وأيب هريرة أÄم فسروا 
ًعا مَِّن ٱْلَمثَاِين { قوله تعاىل   .5لفاحتة وأن البسملة هي اآلية السابعة }َسبـْ
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 اءة البسملةحكم قر 
  يف الفاحتة يف الصالة

 

رواه مسلم عن أنس أنه قال: صليت خلف النيب صلى هللا عليه حجتهم ما الفاحتة يف الصالة نفاة قراءة البسملة يف أول 
يف أول  } ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ { يذكرون وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون 5حلمد # رب العاملني ال

الشافعي وغريه الزFدة اليت نفى فيها البسملة ¹ن سبعة أو مثانية خالفوا يف ذلك واتفقوا  لَّ أعَ وقد قراءة وال يف آخرها، 
ون ¹م القرآن قبل ما يقرأ بعدها، ال أÄم واملعىن أÄم يبدؤ  ،على االستفتاح 5حلمد # رب العاملني ومل يذكروا البسملة

وكأن بعض رواة احلديث فهم من االستفتاح  ،) فكانوا يستفتحون ¹م القرآن ما يف رواية الدارقطي (يرتكون البسملة ك
بل إنه ملا سئل أكان النيب  ،مل يرو نفي البسملة ا5حلمد نفي البسملة فصرح مبا فهمه وهو خمطئ، ويؤيد هذا أن أنس

إنك لتسألين عن شيء ما أحفظه وما  :قال للسائل ؟صلى هللا عليه وسلم يستفتح 5حلمد # رب العاملني أو ببسم هللا
  سألين عنه أحد.

ابن عبد الرب حديث أنس 5ضطراب املنت، ذلك أن روايته يف هذه املسألة عظم فيها اخلبط واالضطراب  لَّ كما أعَ 
أيب بكر والتعارض، فقد رووا عنه ست رواFت، إحداها قوله: صليت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخلف 

ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن { Äم ما كانوا يذكرونإ رب العاملني، والثانية قوله: وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصالة 5حلمد #
ِبْسِم اLَِّ { كوالرابعة أن أنسا روى أن معاوية ملا تر  ،}ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ { :والثالثة: مل أمسع أحدا منهم قال ،}الرَِّحيمِ 

واخلامسة ما روى أبو قالبة عن أنس أن رسول  فأعاد الصالة، ،رالة أنكر عليه املهاجرون واألنصايف الص }الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 
قال  سئل ملا اوالسادسة أن أنس ،} ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ { هللا صلى هللا عليه وسلم وأ5 بكر وعمر كانوا جيهرون ب

  إنك لتسألين عن شيء ما أحفظه وما سألين عنه أحد. :للسائل

وألن اإلثبات مقدم على النفي ألن  صالة اجلهرية هي األقوى واألرجح،اجلهر ±ا يف المثبيت فإذا ثبت هذا تبقى رواية 
يلون  ، وقد كانواعنهم رضي هللا عمر وأيب هريرة أعلى حاال يف العلم والدرجة والفضل مثل علي وابن عباس وابن رواlا

 ورواFت نفاة التسمية معلة املنت مضطربته، الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الصالة، ويسمعون اجلهر 5لبسملة منه.
فلم يسمع  ،رضي هللا عنه مل يكن من الذين يلون الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الصالة لصغر سنه اراجح أن أنسلوا

  .هجيدا ولذلك اضطربت روايت

كما قال الرسول   والصالة تبعا لذلك ¦قصة أيضا، لدى من يعدها آية، الفاحتة بدون بسملة ¦قصةً  قراءةُ  ذلكب تكونو 
  .خداج، مث هي خداج)داج، مث هي أميا صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خِ  (:صلى هللا عليه وسلم
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و¦قصٍة عند غريه إذا  ،�مٍة عند فريق صالةٍ صالتني: � جيعلنا بني يف االفاحتة نفيا وإثبا ولعل اخلالف حول قراءة البسملة
عند من يقرأ ±ا ومن ال يقرأ ±ا، واالحتياط للدين أوىل ال سيما يف  ة �مة غري ¦قصة إذا قرأ¦ ±امل نقرأ ±ا، وبني صال
   ركن للدين وعماد له.

  

  مفردات الفاحتة احثمب
  :هللا اسم اجلاللة

صفات املشتقة. وذهب " من 5ب ال هللا اسم اجلاللة "ين أمساء هللا احلسىن أن ما سوى الذين اشتغلوا مبعااتفق العلماء 
بل هو اسم علم انفرد احلق سبحانه به كأمساء األعالم، وعلى رأس هؤالء  ،" غري مشتق هللا إىل أن اسم اجلاللة " بعضهم

ّياً  { قوله تعاىلوحجتهم  ايل وغريهم،الشاشي والغز حنيفة والقفال  ققني الشافعي وأبواحمل أي  ،65مرمي } َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ
فيد التوحيد اخلالص فوجب أن يكون ي"  ال إله إال هللا ن قول املرء ""، وأل هللا " إال " هللا ليس يف الوجود شيء يسمى "

بعد ذكر املوصوف والبد للموصوف من " غري مشتق، وألن األمساء املشتقة صفات والصفات ال تذكر إال  هللا لفظ "
 ،180األعراف } Lِِّ اَألْمسَاء اْحلُْسَىن فَاْدُعوُه ِ±َاوَ  { :تعاىل جالله. ولذلك قال العلم له جل االسمو"هللا" هو  ،اسم

  مث ذكر أمساءه احلسىن وصفاته العليا. هللا""اسم اجلاللة: سم العلم، فبدأ 5ال

اختلفوا حول اجلذر اللغوي الذي اشتق منه على أقوال، " هللا " من األمساء املشتقة، ولكنهم  إن اسم اجلاللة :وقال غريهم
  منها:

  شدة احملبة. هُ لَ ه" والوَ لَ وْ يَـ  ،هَ لِ من "وَ  •
 ، يلوه" أي احتجب.من "الهَ  •
 .من اله يلوه أي ارتفع •
 .من الَه يَِليُه لَْيهاً َتَستـَّرَ  •
 .ة يف كنه مجاله وجاللهمن أله �له، إذا حتري ألن العقول متحري  •
  .من "اإلله" وهو من له القدرة على اخللق •
 .من التأله وهو التعبد. إالَه على وزن ِفَعال مبعىن مفعول ألنه َمأُلوه أي َمْعُبود •
االسم أصله الٌه ووزنه على هذا، ووزنه على هذا فـََعٌل الالم فاء الفعل واأللف منقلبة عن احلرف الذي  •

  .هو العني واهلاء
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  )، فالـميم بدل من حرف النداءقوهلم: (الُهمَّ) و(اللَُّهمَّ أما 

  

  الرمحن/الرحيم:

الرمحة رقة تقتضي اإلحسان إىل املرحوم، وقد تستعمل �رة يف الرقة ا¼ردة، و�رة يف اإلحسان ا¼رد عن الرقة، حنو: رحم 
حسان ا¼رد دون الرقة، وعلى هذا روي أن الرمحة من هللا إال اإل افليس يراد ±سبحانه الباري  اهللا فال¦. وإذا وصف ±

النيب صلى هللا عليه وسلم يف روايته عن ربه عز وجل: (قال هللا: أ¦ هللا، قال  اآلدميني رقة وتعطف.إنعام وإفضال، ومن 
ذي وقال: ) أخرجه الرتموأ¦ الرمحن، خلقت الرحم، وشققت هلا من امسي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته

  حديث صحيح.

والرحم مكمن النطفة من املرأة للحمل، وامرأة رحوم تشتكي رمحها. ومنه استعري الرحم للقرابة، لكوÄم خارجني من رحم 
وعلى هذا فالرمحة منطوية على معنيني: الرقة واإلحسان، وقد ركز ، 81الكهف } َوأَقْـَرَب ُرْمحاً  { واحدة، قال تعاىل:

 ناس الرقة، وتفرد 5إلحسان.تعاىل يف طبائع ال

والرمحن والرحيم، حنو: ندمان وندمي، وال يطلق الرمحن إال على هللا تعاىل من حيث إن معناه ال يصح إال له، إذ هو الذي 
، 173البقرة } نَّ اLَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ إ { وسع كل شيء رمحة، والرحيم يستعمل يف غريه وهو الذي كثرت رمحته، قال تعاىل:

ْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم 5ِْلُمْؤِمِنَني  { قال يف صفة النيب صلى هللا عليه وسلم:و  َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ
  .128التوبة } َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

   :احلمد

ىل احلمد، أو فعل ما حيمد عليه، شكره وقضى حقه، واحملمدة اخلصلة حيمد عليها، وأمحد الرجل صار أمره إ :محده
وهو أعم من الشكر،  واحلمد نقيض الذم، والتحميد محدك هللا تعاىل مرة بعد مرة، واحلمد # الثناء عليه عز وجل،

   .وأخص من املدح، فكل شكر محد، وليس كل محد شكرا، وكل محد مدح وليس كل مدح محدا

   :رب

لشيء حاال فحاال إىل حد التمام، ويقال ربه، ور5ه ورببه، ورب األب ولده يربه الرتبية، وهو إنشاء امن الرب يف األصل: 
إذا ر5ه وأحسن القيام عليه ووليه حىت أدرك وفارق الطفولة، ورب السحاب املطر أي مجعه، ورب املرء املعروف والنعمة 

ومربيه ومتممه، وال يقال الرب مطلقا  إذا مناها وزادها وأمتها وأصلحها. ورب الشيء يف اللغة هو مالكه وسيده ومدبره
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 { وعلى هذا قوله تعاىل:،15سبأ } بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفورٌ  { إال # تعاىل املتكفل مبصلحة املوجودات، حنو قوله:تعاىل:
آهلة، فا# عز وجل هو رب كل شيء ومالكه وله  ، أي:80آل عمران } َوَال َ�ُْمرَُكْم َأن تـَتَِّخُذوْا اْلَمالَِئَكَة َوالنِِّبيِّْنيَ أَْر55ًَ 
   .الربوبية املطلقة على مجيع اخللق ال شريك له

  نيـاملـالع

وهم أصناف اخللق  ،"/ العالَـمنيمونـالَ العني والالم وامليم أصل صحيح يدل على أثر 5لشيء يتميز به عن غريه، ومنه "العَ 
  .مهو يف نفسه معلم وعلَ ألن كل جنس من املخلوقات  ،جنا وإنسا وسواهم

 ±ذه الصيغة  م به، والعاملَ تَ ع به وخيُ طبَ  ملا يُ ع واخلامتَ وهو يف األصل اسم ملا يعلم به كالطابَ ، : اسم للفلك وما حيويهوالعاملَ 
ُرواْ ِيف َمَلُكوِت أََوملَْ يَنظُ  { ع واآللة للداللة على اخلالق عز وجل، وهلذا أحالنا تعاىل عليه يف معرفة وحدانيته، فقال:كالطابَ 

، وأما مجعه فألن كل نوع من اخلالئق قد يسمى 185األعراف ،.اآلية.} السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما َخَلَق اLُّ ِمن َشْيءٍ 
 
َ
لعاملني) امذكر سامل ( عَ مجَْ  عَ ..اخل، وقد جُم◌ِ النار  املاء، وعاملَ عاملَ و  مل احليواناوع عاَمل اإلنس وعاَمل اجلن ، فيقال:اً عامل

 واإلنسان إذا شارك غريه يف اللفظ غلب حكمه.، لكون الناس يف مجلة هذه العوامل

  :ملك/مالك

  ه الذي ميلك التصرفَ صاحبُ  ك الشيءِ : احتواه قادرا على االستبداد به، ومالِ ميلكه بالم مثلثة الشيءَ  كَ ملَ 
َ
 كُ لِ فيه، وامل

ِليك: ك الناس، وال يقال: ملِ ملِ تصرف 5ألمر والنهي يف الناس، وهلذا يقال: هو امل
َ
ِلك وامل

َ
ك األشياء، واملاِلك وامل

ْلِك املتَصرُِّف فيه. وقوله
ُ
َمِن لِ  { تقديره: امللك يف يوم الدين، وذلك لقوله تعاىل: }َمِلِك يـَْوِم الدِّينِ  { تعاىل صاحُب امل

  .16غافر } اْلُمْلُك اْليَـْوَم Lَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ 

 
ُ
ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمن  { :، وقال1التغابن }َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد  { الدائم #، قال تعاىل: احلقُّ  كُ لْ وامل

ُر إِنََّك زُِع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بِ ـَتَشاء َوتَن  ،26آل عمران } ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ   َعَلىَيِدَك اْخلَيـْ
  ه عز وجل. فالرب تعاىل هو املالك لكل شيء، وامللك صفتُ 

  دين:ـــال

ى، وكما ي جتازَ دان" أي كما جتازِ دين تُ من قوهلم "كما تَ  ،واجلزاء واملكافأة واحملاسبة ،ين بكسر الدال العادة والشأنالدِّ 
َنا وَُكنَّا تـُرَا5ً َوِعظَامًا أَئِنَّا َلَمِديُنونَ أَِئذَ  { :ب، وقوله تعاىلب حتاسَ حتاسِ  ودانه دينا أذله  أي جمزيون،، 53الصافات } ا ِمتـْ

َّْن َأْسَلَم َوْجَهُه # َوُهَو  { دان له أي أطاعه ومنه قوله تعاىل :ين أيضا الطاعة يقالواستعبده، والدِّ  َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ممِّ
ُغوَن َولَُه َأْسَلَم  { ين اإلسالم لقوله تعاىل:والدِّ  أي طاعة، 125النساء } َة إِبـْرَاِهيَم َحِنيفاً ُحمِْسٌن واتـََّبَع ِملَّ  َر ِديِن اLِّ يـَبـْ أَفـََغيـْ
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ين بة، والدِّ ين القهر والغلين العبادة، والدِّ ، والدِّ 83آل عمران } َمن ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوعًا وََكْرهًا َوإِلَْيِه يـُْرَجُعونَ 
أي أنه  } َماِلِك يـَْوِم الدِّين {  } َمِلِك يـَْوِم الدِّين { تدبري والقضاء، وقوله عز وجلالسلطان وامللك واحلكم والسرية وال

  الدنيا. اآلخرة يوم احملاسبة واجلزاء ثوا5 وعقا5 على ما سلف من تصرفاتيف و  ،الدنيا احلياة امللك املالك مطلقا يف

يْ     ن بفتح الدال فمن ِدْنُت الرجَل إذا أقرضته، فهو مدين ومديون.أما الدَّ

   :دــنعب

األول يدل على لني وذل، واآلخر يدل على  العني والباء والدال أصالن صحيحان كأÄما متضادان، :قال ابن فارس
  .ةشدة وغلظ

أطاع ومنه العبادة أي املضارع  بضم عنيوعباد، والفعل عبد يعبد  عبيد مجعه ،كفاألصل األول: العبد وهو اململو 
 يقال إال لل، وعبد يعبد عبادة الوطريق معبد أي مذ ،عبيد التذليلالتنسك، والت :والتعبد ،والعبودية والعبودة أي الطاعة

   .ملن يعبد هللا عز وجل

م م يسلَ د كسلِ د يعبَ عبِ ومن هذا القياس الَعَبد أي األنفة واحلمية. من  ،دة، وهي القوة والصالبةواألصل الثاين: الَعبَ 
  ." أي أنفت فسكتُّ  فصمتُ  دتُ عبِ  ومنه قول علي رضي هللا عنه " ،فب وأنِ غضِ 

  :نستعني

   العون: املعاونة واملظاهرة، والعون: الظهري على األمر، للواحد واإلثنني واجلمع واملذكر واملؤنث،

نَـُهْم َرْدماً فََأعِ  { زيل:ـيقال: فالن عوين، أي: معيين، وقد أعنته. ويف التن َنُكْم َوبـَيـْ  { ،95الكهف } يُنوِين ِبُقوٍَّة َأْجَعْل بـَيـْ
   .4الفرقان } َوأََعانَُه َعَلْيِه قـَْوٌم آَخُرون

واالستعانة:  .2املائدة } َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوْا َعَلى اِإلمثِْ َواْلُعْدَوانِ  { والتعاون: التظاهر. قال تعاىل:
، وتعاون القوم واعتونوا إذا أعان بعضهم بعضا، ويف 45البقرة } َواْسَتِعيُنوْا 5ِلصَّْربِ َوالصَّالَةِ  { طلب العون. قال تعاىل:

 الدعاء: "رب أعين وال تعن علي" 

  :د¦ــاه

 ،37النحل }  َال يـَْهِدي َمن ُيِضلُّ فَِإنَّ اLَّ  { :هداه الطريق وإىل الطريق عرفه له، وهدى واهتدى مبعىن واحد قال تعاىل
أََوملَْ يـَْهِد َهلُْم َكْم أَْهَلْكَنا ِمن قـَْبِلِهم مَِّن اْلُقُروِن  { وقوله تعاىل ،الرشاد والداللة والتبيني :أي ال يهتدي من يضل، واهلدى

فَاْهُدوُهْم ِإَىل ِصرَاِط  { ف، وقوله تعاىل:أي أو مل يبني هلم، واهلداية داللة بلط ،26السجدة } َميُْشوَن ِيف َمَساِكِنِهمْ 
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قيل: ذلك استعمل فيه استعمال اللفظ على التهكم  ،4احلج } َ◌يـَْهِديِه ِإَىل َعَذاِب السَِّعريِ  { ،23الصافات } اجلَِْحيمِ 
ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  { مبالغة يف املعىن كقوله تعاىل:  } َك أَنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِميُ ُذْق إِنَّ  { وقوله ،21آل عمران } فـََبشِّ

  .49الدخان

  :قال الراغب:وهداية هللا تعاىل لإلنسان على أربعة أوجه

والفطنة، واملعارف الضرورية اليت أعم منها، كل شيء بقدر فيه  اليت عم جبنسها كل مكلف من العقلاألول: اهلداية 
  .50طه } َطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدىقَاَل رَبـَُّنا الَِّذي أَعْ  { حسب احتماله كما قال تعاىل:

 { الثاين: اهلداية اليت جعل للناس بدعائه إFهم على ألسنة األنبياء، وإنزال القرآن وحنو ذلك، وهو املقصود بقوله تعاىل:
  .73األنبياء } َوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن ¹َِْمرِ¦َ 

وقوله ، 17حممد } َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى { اهتدى، وهو املعين بقوله تعاىل:الثالث: التوفيق الذي خيتص به من 
 ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِحلَاِت يـَْهِديِهْم رَبـُُّهْم ëِِميَاÄِِمْ  { وقوله تعاىل: ،11التغابن } َوَمن يـُْؤِمن L5َِِّ يـَْهِد قـَْلَبهُ  { تعاىل

  .9 نسيو  }

  . 5حممد } َسيَـْهِديِهْم َوُيْصِلُح 5ََهلُمْ  { اهلداية يف اآلخرة إىل اجلنة املعين بقوله تعاىل: الرابع:

  :الصراط

وصراط الدنيا هو اإلسالم،  ،153األنعام } َذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوهُ َوأَنَّ هَ  { :الصراط: الطريق املستقيم. قال تعاىل
رَاُط بـَْنيَ َظْهرَاَينْ َجَهنََّم فَأَ  (البخاري ومنه: حديث خرة فهو املذكور يف أما صراط اآل  ُكوُن أَوََّل َمْن َجيُوُز ِمنفـَُيْضَرُب الصِّ

 ويف حديث الشفاعة عند مسلم ( ْم..)َسلِّ الرُُّسِل ¹ُِمَِّتِه َوَال يـََتَكلَُّم يـَْوَمِئٍذ َأَحٌد ِإالَّ الرُُّسُل وََكَالُم الرُُّسِل يـَْوَمِئٍذ اللَُّهمَّ َسلِّْم 
َجيَْمُع اLَُّ تـََباَرَك َوتـََعاَىل النَّاَس فـَيَـُقوُم اْلُمْؤِمُنوَن َحىتَّ تـُْزَلَف َهلُْم اْجلَنَُّة فـََيْأتُوَن آَدَم  :قَاَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

اْجلَنَِّة ِإالَّ َخِطيَئُة أَبِيُكْم آَدَم َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك اْذَهُبوا ِإَىل  ِمنَوَهْل َأْخَرَجُكْم  :َنا اْجلَنََّة فـَيَـُقولُ Fَ أ5َََ¦ اْستَـْفِتْح لَ  :فـَيَـُقوُلونَ 
 َِّLَا ُكْنُت َخِليًال ِمْن  :فـَيَـُقوُل إِبـْرَاِهيمُ  :قَالَ  ،اْبِين إِبـْرَاِهيَم َخِليِل ا َورَاَء َورَاَء اْعِمُدوا ِإَىل ُموَسى َصلَّى َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك ِإمنَّ

َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك اْذَهُبوا ِإَىل  :فـََيْأتُوَن ُموَسى َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَيَـُقولُ  ،اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم الَِّذي َكلََّمُه اLَُّ َتْكِليًما
 ،فـََيْأتُوَن ُحمَمًَّدا َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلكَ  :وُل ِعيَسى َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فـَيَـقُ  ،ِعيَسى َكِلَمِة اLَِّ َوُروِحهِ 

رَاِط َميِيًنا َوِمشَاًال فـََيُمرُّ  ،فـَيَـُقوُم فـَيـُْؤَذُن َلهُ  أَوَُّلُكْم َكاْلبَـْرِق قَاَل قـُْلُت ¹َِِيب أَْنَت َوأُمِّي  َوتـُْرَسُل اْألََمانَُة َوالرَِّحُم فـَتَـُقوَماِن َجنَـبَـَيتْ الصِّ
 الرِّيِح ُمثَّ َكَمرِّ الطَّْريِ َوَشدِّ الّرَِجاِل َجتْرِي َأيُّ َشْيٍء َكَمرِّ اْلبَـْرِق قَاَل أَملَْ تـََرْوا ِإَىل اْلبَـْرِق َكْيَف َميُرُّ َويـَْرِجُع ِيف َطْرَفِة َعْنيٍ ُمثَّ َكَمرِّ 
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رَاِط يـَُقوُل َربِّ َسلِّْم َسلِّْم َحىتَّ تـَْعِجَز أَْعَماُل اْلِعَباِد َحىتَّ  ِ±ِمْ  يَء الرَُّجُل َفَال َيْسَتِطيُع السَّيـَْر أَْعَماُهلُْم َونَِبيُُّكْم قَائٌِم َعَلى الصِّ  جيَِ
رَاِط َكَاللِيُب ُمَعلََّقٌة َمْأُمورَةٌ    ) ¹َِْخِذ َمْن أُِمَرْت بِِه َفَمْخُدوٌش َ¦ٍج َوَمْكُدوٌس ِيف النَّارِ  ِإالَّ َزْحًفا قَاَل َوِيف َحافـََيتْ الصِّ

   :املستقيم

إما بتسخري  ، والقيام على أضرب: قيام 5لشخصقام يقوم قياما، فهو قائم، ومجعه: قيام، وأقامه غريه. وأقام 5ملكان إقامة
هو على العزم على الشيء، فمن القيام 5لتسخري قوله  أو اختيار، وقيام للشيء هو املراعاة للشيء واحلفظ له، وقيام

َها َقآئٌِم َوَحِصيدٌ  { تعاىل أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آَ¦ء اللَّْيِل َساِجداً  { ، ومن القيام الذي هو 5الختيار قوله تعاىل:100هود } منـْ
  .64الفرقان } َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَر±ِِّْم ُسجَّداً َوِقَياماً  { قوله:و  ،9الزمر } َوقَاِئماً َحيَْذُر اْآلِخرََة َويـَْرُجو َرْمحََة رَبِّهِ 

 { :هلوقو  ،30فصلت } ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا اLَُّ ُمثَّ اْستَـَقاُموا { واستقامة اإلنسان: لزومه املنهج املستقيم. حنو قوله:
على خط مستو، وبه  واستقامة الطريق أن يكون، 6فصلت } ِقيُموا إِلَْيهِ فَاْستَ  { وقوله:، 112هود } فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرتَ 
سَتِقيمَ  { :قوله تعاىل حنو شبه طريق احلق

ُ
رَاَط امل  } َوَأنَّ َهـَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوهُ  { وقوله: } اهِدَ¦ الصِّ

  .153األنعام

  :أنعمت

عم الشيء نعومة صار لينا ¦عما، والتنعم الرتفه، والنعيم والنعمى اخلفض م كسمع ونصر وضرب ثالث لغات،ونعَ نْـ يَـ  مَ عِ نَ 
يقال: نعمه  املنفعة املفعولة على وجه اإلحسان إىل الغري،اليد والصنيعة واملنة وما أنعم به عليك، و الدعة واملال، والنعمة و 

نسَ  { تنعيما فتنعم أي: جعله يف لني عيش وخصب، قال تعاىل: اُن ِإَذا َما ابـَْتَالُه رَبُُّه فََأْكَرَمُه َونـَعََّمُه فـَيَـُقوُل َريبِّ فََأمَّا اْإلِ
  .15الفجر } َأْكَرَمنِ 

َشاِكراً { وهي احلالة اليت يكون عليها اإلنسان مجع نعم وأنعم قال تعاىل:لسة، عمة بكسر النون بناؤها للهيئة كاجلِ والنِّ 
َنـُْعِمهِ    وتقال للقليل والكثري. ،كالضربة والشتمة  ،النون فبناؤها بناء املرة من الفعلعمة بفتح ، أما النَّ 121النحل } ألِّ

   :املغضوب

الغني والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة وقوة، يقال إن الغضبة هي الصخرة الصلبة، ومنه اشتق الغضب، ضد 
الشيء إذا مل يرض عنه،  والغضب يكون على غضبا فهو غضبان وغضوب، ، وغضب يغضبالرضا ألنه اشتداد السخط

ويكون للشيء إذا غضب على غريه ألجله، لذلك فالغضب منه حممود إذا كان للحق ضد الباطل، ومنه مذموم إذا كان 
  .يف غري احلق. وأما غضب هللا تعاىل فهو إنكاره على من عصاه فيعاقبه
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  الضالني:

لة بفتح امليم وكسر ضِ ومَ  ،لة 5لفتحضَ وأرض مَ ، وضل الشيء يضل ضالال أي ضاع وهلك، الضالل ضد اهلدى والرشاد
الفرس إذا كان معقوال فلم lتد  عرفه، وأضللتَ ضالال إذا مل أالضاد يضل فيها الطريق، وضللت الطريق وضل هو عين 

 } ُتذَكَِّر ِإْحَداُمهَا اُألْخَرىِممَّن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداء َأن َتِضلَّ ْإْحَداُمهَا فَـ  { والضالل أيضا النسيان ومنه قوله تعاىل: .إليه
  ، أي أن تنسى إحدامها.282البقرة

ل ل ويضَ يضِ ضل  :شيء وذهابه يف غري حقه، يقالقال ابن فارس: الضاد والالم أصل يدل على معىن واحد هو ضياع ال
ال يوصل سلوك طريق صل إىل املطلوب، وقيل ما يو  دُ قْ الضالل فَـ  :وقال ابن الكمال لغتان، وكل جائر عن القصد ضال.

العدول عن الطريق املستقيم، ويضاده اهلداية، ويقال الضالل لكل عدول عن  الضاللوقال الراغب:  إىل املطلوب.
املنهج، عمدا كان أو سهوا، يسريا كان أو كثريا، فإن الطريق املستقيم الذي هو املرتضى صعب جدا، قال النيب صلى هللا 

كثريا، صوا ). وإذا كان الضالل ترك الطريق املستقيم عمدا كان أو سهوا، قليال كان أو  عليه وسلم: (استقيموا ولن حت
  من يكون منه خطأ ما.فيصح أن يستعمل لفظ الضالل 

  ني:ـآم

اللهم استجب, ولذلك يستحب  :لفظ"آمني" ويقال 5ملد والقصر، ليس من الفاحتة, ولكنه ¾مني على الدعاء, معناه
، وكي ال يظن اجلاهل أÄا لئال يُتوهم أن آمني من الُقرآن ،لطيفة جدًا بني آخر الفاحتة وآمنيلإلمام أن يسكت سكتة 

  .من كالم هللا

َمامُ  (عن أيب هريرة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال:  :فـَُقوُلوا ،} َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ  { :ِإَذا قَاَل اْإلِ
  .ُه َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبهِ ُه َمْن َواَفَق قـَْولُُه قـَْوَل اْلَمَالِئَكِة ُغِفَر لَ فَِإنَّ  ،"آِمَني"

ِإَذا قَاَل َأَحدُُكْم آِمَني َوقَاَلْت اْلَمَالِئَكُة ِيف السََّماِء آِمَني فـََوافـََقْت وعن أيب هريرة أيضا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:(  
َم ِمْن َذنِْبهِ  ِإْحَداُمهَا اْألُْخَرى   .) ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ

ميد ±ا  "آمني"  : فقال } َوَال الضَّالِّنيَ  { :داود وغريه عن وائل ابن حجر مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ وأخرج أبو
  صوته.

  أما اجلهر واٍإلسرار بقول "آمني" بعد قراءة الفاحتة فقد اختلف فيهما العلماء.
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   سورة البقرةتفسري
  

  القسم األول: اإلعداد لالستخالف يف األرض
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  هيدمت
  وفسطاط املسلمني سورة البقرة سنام القرآن
 

َلًة يـَْقرَُأ ِيف ِمْربَِدِه ِإْذ َجاَلْت فـََرُسهُ َعْن أِيب َسعيد اخلُْدري  َنَما ُهَو لَيـْ فـََقرََأ ُمثَّ  ،َجاَلْت أُْخَرى فـََقرََأ ُمثَّ  ،َأنَّ ُأَسْيَد ْبَن ُحَضْريٍ بـَيـْ
َها فَِإَذا ِمْثُل الظُّلَِّة فـَْوَق رَْأِسي ِفيَها أَْمثَاُل السُّرُِج َعَرَجتْ  :قَاَل ُأَسْيدٌ  ،َجاَلْت أَْيًضا ِيف  َفَخِشيُت أَْن َتطََأ َحيَْىي فـَُقْمُت إِلَيـْ

َنَما أََ¦ اْلَبارَِحَة ِمْن َجْوِف  :اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلتُ  فـََغَدْوُت َعَلى َرُسولِ  :قَالَ  ،اْجلَوِّ َحىتَّ َما أَرَاَها Fَ َرُسوَل اLَِّ بـَيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،اللَّْيِل أَقْـرَأُ ِيف ِمْرَبِدي ِإْذ َجاَلْت فـََرِسي َّLَصلَّى ا َِّLفـََقرَْأُت ُمثَّ َجاَلْت  :قَالَ  )، اقْـرَأ اْبَن ُحَضْريٍ (  :فـََقاَل َرُسوُل ا

فـََقاَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّى  ،فـََقرَْأُت ُمثَّ َجاَلْت أَْيًضا :قَالَ  )، اقْـرَأ اْبَن ُحَضْريٍ (  :فـََقاَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،أَْيًضا
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّLَها َخِشيُت أَْن َتطََأهُ  :الَ قَ  )، اقْـرَأ اْبَن ُحَضْريٍ (  :ا فـَرَأَْيُت ِمْثَل الظُّلَِّة ِفيَها أَْمثَاُل  ،فَاْنَصَرْفُت وََكاَن َحيَْىي َقرِيًبا ِمنـْ

َوَلْو  ،َكاَنْت َتْسَتِمُع َلكَ تِْلَك اْلَمَالِئَكُة  ( :فـََقاَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،السُّرُِج َعَرَجْت ِيف اْجلَوِّ َحىتَّ َما أَرَاَها
ُهم  ) / متفق عليه واللفظ ملسلم.قـَرَْأَت َألَْصَبَحْت يـَرَاَها النَّاُس َما َتْسَتِرتُ ِمنـْ

للنفوس واألفئدة حاجتها من احلكمة والرشد وطمأنينة األمن والسكينة كما هو حال األجساد يف حاجتها إىل مثرات 
النفوس برشدها وهدايتها  تعارض بني األمنني، أمنِ  اجلهل لنفوس مريضة وجودَ  لَ وَّ ، ولئن سَ الطعام واهلواء واملاء واملعافاة

 الوحي ودعوة اإلميان لُ زُّـ األجساد بسالمتها ووفرة رزقها، فاعتذروا عن اتباع اهلدى كحال كفار قريش إذ جبههم تن وأمنِ 
 ْن أَْرِضَنا أََوملَْ ُمنَكِّن هلَُّْم َحَرمًا آِمناً ُجيَْىب إِلَْيِه َمثَرَاُت ُكلِّ َشْيٍء رِْزقاً ِمن لَُّد¦َّ َوَلِكنَّ َوقَاُلوا ِإن نـَّتَِّبِع اْهلَُدى َمَعَك نـَُتَخطَّْف مِ  {

 النفوس وأمنِ  . ولئن غيبت الغفلة عن عقوهلم االرتباط الوثيق بني األمنني، أمنِ 57القصص:  } َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُمونَ 
عقيدة التوحيد، فإن مالكهما الواحد ومصدرمها الوحيد رب العزة تعاىل يضرب هلم األمثال رمحة منه األجساد يف ظل 

َوَضَرَب اLُّ َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة َ�ْتِيَها رِْزقـَُها َرَغداً مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت  { وتذكريا وحتذيرا وإقامة حجة فيقول
  .112النحل:  } ِم اLِّ فََأَذاقـََها اLُّ لَِباَس اْجلُوِع َواْخلَْوِف ِمبَا َكانُواْ َيْصنَـُعونَ ¹َِنـْعُ 

هذه القرية اليت ُضرِبت مثال، مرت كما يبدو من السياق مبرحلتني، مرحلة إميان عمها هللا فيها 5لرزق والرخاء، مث مرحلة 
  .واخلسران واخلوفمترد وكفران صب عليها بعصياÄا عذاب اجلوع 
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إن حال كل فسطاط عمراين ومآل كل جتمع بشري يف ارتباط وثيق بطبيعة العالقة برب الفسطاط وخالقه، إن إميا¦ 
إال  وإحسا¦ فرفاه وسداد أمر وعمران، وإن كفرا¦ وعصيا¦ فخراب وذلة وتفرق وخسران، وليس من فالح ألمة

عليكم  ( :ح حاهلا ومآهلا، وهو ما يروى عن الرسول صلى هللا عليه وسلم5جتماعها على ما يضمن وحدlا وعزlا وصال
)، فسمى اجلماعة املؤمنة حول قرآÄا فسطاطا تشبيها هلا 5خليمة اجلامعة، فيها  فإن يد هللا على الفسطاط ،5جلماعة

  .أهُلها أسرًة واحدًة متحابة متعاونة مسرتشدة

Äا اجلامع ألمر حاهلا ومآهلا، فإن للقرآن أيضا فسطاطه اجلامع ملا جاء به ولئن كان فسطاط اجلماعة املؤمنة هو قرآ
اليت أمر رسول هللا صلى هللا  شارحا للفاحتة قبله ومفّصـِال ملا تاله، هذا الفسطاط العظيم واملصر اجلامع هو سورة البقرة

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم  :العليه وسلم 5ملواظبة على تالوlا فيما رواه مسلم عن أيب أمامة الباهلّي ق
السورة الىت تذكر  ها أيضا: (في)، وكما ورد  يستطيعها الَبطَلة يقول:( اقرءوا سورة البقرة فإّن أخذها بركة وترَكها حسرة وال

   .لباطل) أي املشتغلون 5 فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة

وهذا سر نزول خوامتها مقرونة 5لفاحتة، بواسطة ملكني كرميني وشاهدي عدل أمينني، فيما رواه مسلم والنسائي عن ابن 
َنَما جربيُل قاعٌد عند النيبِّ صلى هللا عليه وسّلم مسََِع نَِقيًضا ِمْن فـَْوِقِه، فـََقاَل َلُه: َهَذا َمَلٌك نـََزَل إَىل ا (عباس قال: ْرِض ألَ بيـْ

َلَك؛ فَاِحتََة  اْلِكَتاِب، َوَخَواِمتَ ُسورَِة البَـَقرَِة؛ َلْن تـَْقرَأَ ملَْ يـَْنزِْل َقطُّ إالَّ اليَـْوَم، َوقَاَل: أَْبِشْر بِنورَْيِن أُوتِيتَـُهَما، ملَْ يـُْؤتـَُهَما َنِيبٌّ قـَبـْ
َها إالَّ أُْعِطيَتهُ     .) ِحبَْرٍف ِمنـْ

ملقاصد القرآن بتقريرها أصول الدين، مبادَئ لأللوهية والربوبية ومناهَج للتعبد، أمرا وÄيا ولئن كانت فاحتة الكتاب جامعة 
ووعدا ووعيدا ومبدأ ومعادا، فإن تركيزها وإجيازها وتعقيبها بسورة البقرة املفصلة ¼ملها الشارحة إلشاراlا وتصرحياlا، 

ية يف الرتبية واإلرشاد، ذلك أن أرقى طرق تعليم الكبار أن يبدأ جيعل املتأمل البصري يقف مبهورا أمام عظمة احلكمة اإلهل
 هجزئياتِ  ن اإلطنابُ ـيِّ املوضوع ويبَـ  مفاصلَ  د اإلجيازُ بتقرير القاعدة ا¼ملة يعقبها التفصيل والتوضيح وضرب املثل، فيقيِّ 

تشرب القلب والذهن مقاصد ما يتلقى كلياته، ويشرح خفاF إشاراته وتلميحاته، فيتكامل املوجز مع املفصل وي  وتفاصيلَ 
  .وفوائد ما يتزود

يفتتح املرء القرآن الكرمي ¹م الكتاب، مث يتدرج مصعدا يف سورة البقرة إىل مشارف الرمحة واملغفرة والعفو والنصر بقوله 
َها َما اكْ  { تعاىل: َتَسَبْت رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذَ¦ ِإن نَِّسيَنا أَْو َأْخطَْأَ¦ رَبـََّنا َوالَ َال ُيَكلُِّف اLُّ نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

ْلَنا َما َال طَاقََة لََنا بِ  َنا ِإْصراً َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَنا رَبـََّنا َوَال ُحتَمِّ نَت َمْوَالَ¦ ِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَ َحتِْمْل َعَليـْ
من رب  منتجع عرضه السداد والرشاد والرضا، فإذا به على قمة شاهقة و 286البقرة  } فَانُصْرَ¦ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

العباد، فإذا واصل التالوة احندر إىل رىب مثمرة وسهول نرية من سور تزيد ما أوجزته الفاحتة وفصلته البقرة وضوحا وشفافية 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

وآFٍت بيناٍت هن أشدُّ نفعا من الغيث أْيَن َوَقَع نـََفع، ومن الشمس إذا أْوَفْت أْحَيت، وأطيُب َمْنهٍل للِظَماء من ونورا. 
  .يلتمسون احلياَة 5ستنشاق اهلواء زالل املاء، وللمختنقني

ريد هلا أن تكون شاهدة ورائدة وبناء �ما متقنا ألمة أ ،وهذا ما جيعل القرآن الكرمي مرقاًة لإلسالم تصورا وعقيدة وشريعة
يف ما أخرجه  وقائمة 5لقسط، ولذلك مسى الرسول عليه الصالة والسالم سورة البقرة بسنام القرآن أي أعاله وذروته فقال

)، وهي بتسنمها  إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة ( :احلاكم يف مستدركه على الشيخني ëسناد صحيح
يف جمال البناء احلركي لإلسالم وأمته مبثابة اجلهاد يف جمال التضحية والعطاء اإلمياين الصرف لنصرة الدين هذا املرتقى 

ذروة سنام اإلسالم  ومحاية العرض واألهل، إذ قال عنه الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم أيضا يف ما رواه أمحد: (
   ".عمال أفضل؟ قال: "الصالة عماُد اإلسالم واجلهاد َسناُم العمل)، وعندما سئل أبو ذر: أّي األ اجلهاد يف سبيل هللا

ذلك أن سورة البقرة لكوÄا سنام القرآن قد حوت من أصول العقيدة والتشريع وكليات األحكام الدينية وجهاد البناء 
طع، ما جيعل استيعاَ±ا إحاطًة واملدافعة 5لقول والعمل ومناضلة أعداء الدين كفرًة ومنافقني 5حلجة الساطعة والربهان القا

واعية مبنهج اإلسالم وأسلوب تربيته للمؤمنني وبنائه لألمة الشاهدة، فكان التحريض على تالوlا ومدارستها بقوله صلى 
)، وعن  ي تـُْقرَأُ ِفيِه ُسورَُة اْلبَـَقرَةِ َال َجتَْعُلوا بـُُيوَتُكْم َمَقاِبَر ِإنَّ الشَّْيطَاَن يـَْنِفُر ِمْن اْلبَـْيِت الَّذِ  يف رواية مسلم ( هللا عليه وسلم

أيب سعيد اخلدري أن أسيد بن حضري قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس 
فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكتت الفرس، مث قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه حيىي قريبا 

لنيبَّ خره رفع رأسه إىل السماء فإذا مثل الظُّلَّة فيها أمثال املصابيح، فلما أصبح حدَّث اأن تصيبه، فلما أشفق أمنها ف
فأشفقت F رسول هللا أن تطأ حيىي، وكان منها  :، قال) رأ F ابن حضري اقرأ F ابن حضرياق( صلى هللا عليه وسلم فقال:

 ،فخرْجُت حىت ال أراها ،صابيحإىل السماء فإذا مثل الظُّلَّة فيها أمثال املقريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه ورفعت رأسي 
تلك املالئكة دنت لصوتك ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى (قال: ،ال :قال ) ؟وتدري ما ذاك (قال:
   .) منهم

ذروة للدين، وبدونه تبدو األمة ال سنام  إن مثل سورة البقرة بتسنمها ذروة القرآن مثل اجلهاد من اإلسالم، لكونه أيضا
هلا، دَكَّاَء ميسرًة للرتويض مهيأًة للركوب، سلسَة االنقياد، ذيلية �بعة لكل من هش عليها بعصاه، فكان التحريض عليه 

البقرة:  } الَّ َتْشُعُرونَ اء َوَلِكن َوَال تـَُقولُوْا ِلَمْن يـُْقَتُل ِيف َسبيِل اLِّ أَْمَواٌت َبْل َأْحيَ  { أيضا قرآ¦ وسنة بقوله عز وجل:
ومبا أخرجه عبد الرزاق وأمحد وأبو داود والرتمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن حبان واحلاكم وصححه ، 154

¦قة فقد وجبت له اجلنة، ومن سأل  من قاتل فـَُواقَ ( عليه وسلم قال: والبيهقي عن معاذ بن جبل أن رسول هللا صلى هللا
قتل من نفسه صادقًا مث مات أو قتل فإن له أجر شهيد، ومن جرح جرحًا يف سبيل هللا أو نكب نكبة فإÄا جتيء هللا ال
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، ) يوم القيامة كأغزر ما كانت، لوÄا لون الزعفران، ورحيها ريح املسك، ومن جرح يف سبيل هللا فإن عليه طابع الشهداء
أميا عبد من عبادي خرج  ( : عليه وسلم فيما حيكي عن ربه قالوما أخرجه النسائي عن ابن عمر أن النيب صلى هللا

   .) جماهداً يف سبيل هللا ابتغاء مرضايت ضمنت له إن رجعته أرجعه مبا أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له

و املرتدد، ولذلك ومثل من استجمع يف صدره وسلوكه سورة البقرة كمثل ا¼اهد املقبل غري املدبر الثابت غري الواجف أ
عندما اجنفل الطلقاء يوم حنني 5لناس، ومل يثبت يومئذ مع الرسول صلى هللا عليه وسلم إال مجاعة من أصحابه منهم: 
أبو بكر، وعمر، وعلي، والعباس، وأبو سفيان بن احلارث، جعل النيب يقول للعباس: ¦د F معشر األنصار، F أصحاب 

ة، فنادى وكان صيتا، فأقبلوا كأÄم اإلبل إذا حنت إىل أوالدها، يقولون: F لبيك، فنظر الشجرة، F أصحاب سورة البقر 
النيب صلى هللا عليه وسلم إىل قتاهلم، فقال: اآلن محي الوطيس، أ¦ النيب ال كذب، ا¦ ابن عبد املطلب، مث قال للعباس: 

فقذف هللا يف قلو±م الرعب  } َهْدFً 5َِلَغ اْلَكْعَبةِ  { ، وقال:ورمى ±ا } َيْشِوى ٱْلُوُجوهَ  { ¦ولين احلصيات فناوله، فقال:
  .فاÄزموا

ُهْم  فَأََتى َعَلى  - يـَْعِين َما َمَعُه ِمَن الُقْرآِن - وعندما ( بـََعَث َرُسوُل هللا بـََعْثًا َوُهْم َذوو َعَدٍد فَاْستَـْقرَأَُهْم فَاْستَـْقرََأ ُكلَّ َرُجٍل ِمنـْ
ُهْم ِمنْ  أََمَعَك ُسورَُة ( َوُسورَُة البَـَقرَِة، فـََقاَل: فـََقاَل: َمِعي َكَذا وََكَذا ) َما َمَعَك Fَ ُفَالُن؟ (َأْحَدثِهْم ِسناً، فـََقاَل: َرُجٍل منـْ

 َما َمنَـَعِين أَْن أَتـََعلََّم سورة ، فـََقاَل َرُجٌل ِمْن َأْشرَاِفِهْم: َوهللا F رسول هللا) فاْذَهْب فَأَْنَت أَِمريُُهمْ ( فـََقاَل: نـََعْم، قاَل:) البَـَقرَِة؟
واقْـرَأُوُه فَِإنَّ َمَثَل الُقْرآِن ِلَمْن تـََعلَمُه فـََقرَأَُه َوقَاَم بِِه َكَمَثِل  تـََعلَُّموا الُقْرآنَ  (البَـَقرَة ِإالَّ َخْشَية َأْن َال أَُقوَم ِ±َا، فـََقاَل َرُسوُل هللا:

َعَلى ِمْسٍك ). حيه ِيف ُكلِّ َمَكاٍن، َوَمَثُل َمْن تـََعلََّمُه فـَيَـْرُقُد َوُهَو ِيف َجْوِفِه َكَمَثِل ِجرَاٍب أُوكي ِجرَاٍب َحمُْشو ِمْسكًا يـَُفوُح برِ 
). وعن عثمان بن أيب العاص قال: استعملين  معه سورة البقرة( نا فقال:ثُ دَ فقالوا: F رسول هللا هو أحْ  ويف رواية أخرى

  .سّلم، وأ¦ أصغر القوم الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أين كنت قرأت سورة البقرةرسول هللا صلى هللا عليه و 

ذلك أن سورة البقرة قد فصلت ما يف الفاحتة من القرآن الكرمي ومهدت ملا �يت بعدها من تفصيالت أخرى يف ما يتلوها 
ا استفيض فيه بعدها، وكان مستوعبها من السور، فكانت بذلك على تسنمها الذروة جسرا ومفتاحا ملا أمجل قبلها وم

العامل ±ا ممسكا 5لعروة الوثقى متمكنا من دينه تصورا عقدF وتشريعا ر5نيا للفرد وا¼تمع وفقها واعيا للنفس البشرية 
  .سعيا بني الناس و فهما للمبدأ واملعاد وطرق الضاللة ومناهج الرشاد

اليت يضيق   كثري من اآلFتالبقرة وما قبلها وما بعدها واضحا جليا يف يبدو هذا الرتابط والتدرج والتسلسل بني سورة
  :ا¼ال عن إحصائها، من ذلك مثال
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أن سورة البقرة تعد عقال ومنطقا وهدF وتشريعا وإعجازا بالغيا، امتدادا طبيعيا لسورة الفاحتة قبلها، ومتهيدا وشرحا 
بني خامتة هذه وبداية تلك، وما ورد فيما تالمها، فعندما يسأل العبد  وتفصيال ملا بعدها، يبدو ذلك من االرتباط الوثيق

اْهِدَ¦  { ربه أشرف طرق اهلداية ورفقة الذين أنعم هللا عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني، بقوله يف أم القرآن:
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمغْ  يف مفتتح البقرة بقوله  �تيه اجلواب ،} ُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ الصِّ

، والكتاب هو هدى الطريق املستقيم للمتقني، كما ورد يف 2البقرة:  } َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنيَ  { تعاىل
نـَزََّل  { مث �يت البسط واإلطناب يف سورة آل عمران بقوله تعاىل: ). الصراط املستقيم كتاب هللا ( :األثر مرفوعا وموقوفا

، 3/4آل عمران } اِس َوأَنَزَل اْلُفْرقَانَ َعَلْيَك اْلِكَتاَب 5ِحلَْقِّ ُمَصدِّقًا لَِّما بـَْنيَ َيَدْيِه َوأَنَزَل التـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل ِمن قـَْبُل ُهًدى لِّلنَّ 
وِ±ِْم زَْيٌغ نَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آFٌَت حمَُّْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِ±َاٌت فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُلُ ُهَو الَِّذَي أَ  { وقوله:

َنِة َوابِْتَغاء َ¾ِْويِلِه َوَما يـَْعَلُم َ¾ِْويَلُه ِإالَّ  ْن ِعنِد  فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاء اْلِفتـْ اLُّ َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّ
ِكِن ل { ، مث يتجلى احلكم بصورته اجللية يف سورة النساء بقوله تعاىل:7 آل عمران } أُْوُلوْا األْلَبابِ  رَبَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ 

ُهْم َواْلمُ  اْلُمْؤِمُنوَن ْؤِمُنوَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُنزَِل إِلَيَك َوَما أُنزَِل ِمن قـَْبِلَك َواْلُمِقيِمَني الصَّالََة َواْلُمْؤتُوَن الزََّكاَة وَ الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم ِمنـْ
   .162النساء } L5ِِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر أُْولَـِئَك َسنـُْؤتِيِهْم َأْجراً َعِظيماً 

وجاء بسط الربوبية وأصناف العاملني  ،} َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  { :ربوبية هللا تعاىل للعاملني بقولهومن ذلك إمجال سورة الفاحتة ل
 }Fَ أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقون{ قات يف سورة البقرة بقوله تعاىل:من املخلو 

يعًا ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت َوُهَو بِ  { وقوله: ،21البقرة ُكلِّ ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِيف اَألْرِض مجَِ
وْا َأَجتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة قَالُ { وقوله: 29البقرة  } َشْيٍء َعِليمٌ 

، مث يف سورة آل عمران زاد فبني 30 البقرة }ُم َما الَ تـَْعَلُمونَ َوَيْسِفُك الدَِّماء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإّينِ أَْعلَ 
±ا أولو األلباب إىل معرفة خالقهم عز وجل،  أن يف خلق هذه العوامل آFت يستبصر ±ا العقالء معامل احلق ويهتدي

ِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوLِِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض َواLُّ َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َواخْ  { فقال:
ُْوِيل األْلَبابِ     .190/189آل عمران  } آلFٍَت ألِّ

الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم { :ومن ذلك أيضا أنه تعاىل أوجز وصف األمة اإلسالمية إشارة بقوله تعاىل
لنَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى ا { :بقولهمث زاد الشرح يف البقرة  }َوَال الضَّالِّنيَ 

َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس َ¾ُْمُروَن  { :التوضيح بسطة يف آل عمران بقوله مث زاد 143 البقرة } َعَلْيُكْم َشِهيداً  ُكنُتْم َخيـْ
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُـ     .110آل عمران } ْؤِمُنوَن L5ِِّ 5ِْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
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تني بني سور القرآن الكرمي يف ترتيبه املصحفي يبني مبا ال يدع جماال للشك أو الريب أنه وحدة متكاملة هذا الرتابط امل
يٌد ِيف َلْوٍح حمَُّْفوظٍ  { برتتيب توقيفي منه تعاىل عند تنـزله األول إىل اللوح احملفوظ ، مث 22/ 21الربوج } َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِّ

َلٍة مَُّبارََكٍة ِإ¦َّ ُكنَّا ُمنِذرِينَ  { زة يف السماء الدنياعند تنـزله الثاين إىل بيت الع ِإ¦َّ أَنزَْلَناُه ِيف  { ،3الدخان  } ِإ¦َّ أَنزَْلَناُه ِيف لَيـْ
َلِة اْلَقْدرِ  وقام األمني جربيل عليه السالم ëبالغه منجما إىل األمني املعصوم رسول هللا صلى هللا عليه  1القدر  } لَيـْ
َنا َمجَْعُه  ِإنَّ لِتَـْعَجَل بِِه َال ُحتَّرِْك بِِه ِلَساَنَك  { شراف على إقرائه وتبيينه واإلرشاد إىل كيفية اتباعه وتطبيقهوسلم، واإل َعَليـْ

َنا بـََيانَهُ ُمثَّ ِإنَّ َعلَ رَْأَ¦ُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه فَِإَذا قَـ  َوقـُْرآنَهُ  إلعداد  رجا منه عز وجلزيل املنجم تدـ. فكان التن16/19القيامة  } يـْ
اجليل األول من بناة اإلسالم يف واقع احلياة، وختريج الدفعة األوىل منهم حتت رعاية حممد بن عبد هللا املشرف الرائد على 

اإلسراء  } زِيالً ـاُه تَنَوقـُْرآً¦ فـََرقْـَناُه لِتَـْقرَأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلنَ  { معهد اإلعداد القرآين، صلى هللا عليه وسلم،
 ،، وكان الرتتيب املصحفي أيضا وحيا منه تعاىل، يعارض به جربيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرة يف السنة106

َمةُ أَقْـبَـَلْت فَاطِ  :َعِن الشَّْعِيبِّ َعْن َمْسُروٍق َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ  ويف سنة وفاته عارضه به مرتني كما روى أمحد يف مسنده (
ُمثَّ إِنَُّه  ،ُمثَّ َأْجَلَسَها َعْن َميِيِنِه أَْو َعْن ِمشَالِهِ  ،َمْرَحًبا 5ِبـَْنِيت  :َمتِْشي َكَأنَّ ِمْشيَـتَـَها ِمْشَيُة َرُسوِل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ 

َها َحِديثًا فـََبَكتْ  َها  ؟،َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحِديثَُه ُمثَّ تـَْبِكنيَ فـَُقْلُت َهلَا اْسَتَخصَِّك  ،َأَسرَّ إِلَيـْ ُمثَّ ِإنَُّه َأَسرَّ إِلَيـْ
ِسرَّ َرُسوِل َما ُكْنُت ِألُْفِشَي  :فـََقاَلتْ  ،َفَسأَْلتُـَها َعمَّا قَالَ  ،فـَُقْلُت َما رَأَْيُت َكاْليَـْوِم فـََرًحا أَقْـَرَب ِمْن ُحْزنٍ  ،َحِديثًا َفَضِحَكتْ 

ِإنَّ ِجْربِيَل َعَلْيِه  :إِنَُّه َأَسرَّ ِإَيلَّ فـََقالَ  :فـََقاَلتْ  ،َحىتَّ ِإَذا قُِبَض النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َسأَْلتُـَها ،اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 بـَْيِيت َعاٍم َمرًَّة َوإِنَُّه َعاَرَضِين بِِه اْلَعاَم َمرَّتـَْنيِ َوَال أُرَاُه ِإالَّ َقْد َحَضَر َأَجِلي َوإِنَِّك أَوَُّل أَْهلِ السََّالم َكاَن يـَُعاِرُضِين 5ِْلُقْرآِن ِيف ُكلِّ 

 ؟َساِء َهِذِه اْألُمَِّة أَْو ِنَساِء اْلُمْؤِمِننيَ َأَال تـَْرَضْنيَ أَْن َتُكوِين َسيَِّدَة نِ  :ُمثَّ قَالَ  ،فـََبَكْيُت ِلَذِلكَ  ،ُحلُوقًا ِيب َونِْعَم السََّلُف أََ¦ َلكِ 
  ).َفَضِحْكُت ِلَذِلكَ  :قَاَلتْ 

على هذا الرتتيب املصحفي ترك الرسول الكرمي صلوات هللا عليه صحابته الذين بلغوه لنا كما استلموه، والتحق 5لرفيق 
ف نبيهم الكرمي يف جمتمع املرمحة واملودة والتضحية األعلى حال اكتمال اإلعداد وحتول صناديد العرب إىل عباد للرمحن خل

نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكَّعًا ُسجَّدًا يـَبْـ  { والفداء اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاء بـَيـْ تَـُغوَن َفْضًال مَِّن اLَِّ َوِرْضَوا¦ً َحممٌَّد رَُّسوُل اLَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
ِجنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطأَُه َفآَزرَُه فَاِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهم مِّ  ْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى ْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اْإلِ

ُهم مَّْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيماً َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِ±ُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اLَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ا الفتح:  } لصَّاِحلَاِت ِمنـْ
29.  

زيل منجما تثبيتا للرسول عليه الصالة والسالم، وتربية للجيل القرآين األول و¾سيسا للدعوة يف النفوس ـومن مث كان التن
َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَال نـُّزَِل َعَلْيِه  { الفرقانالكفار واملشركني يف سورة  ةِ لَ وِّ قَ تَـ وا¼تمع، مبينا حكمة التنجيم ورادا على مُ 
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، ومرشدا يف سورة العلق إىل قراءة ما أنزل هللا 32الفرقان  } اْلُقْرآُن ُمجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنـُثـَبَِّت بِِه فـَُؤاَدَك َورَتـَّْلَناُه تـَْرتِيالً 
نَساَن ِمْن َعَلٍق  اقْـرَْأ 5ِْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  { ا وإميا¦ وتسليماتعاىل من اآلFت وتدبر ما خلق من الكون اعتبار  َخَلَق اْإلِ

نَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ  الَِّذي َعلََّم 5ِْلَقَلمِ  اقْـرَْأ َورَبَُّك اْألَْكَرمُ  ، ويف سورة املدثر حمذرا ومذكرا، وملوحا 5ملغفرة 1/5العلق } َعلََّم اْإلِ
ُهْم َأن يـُْؤَتى ُصُحفاً مَُّنشَّرَةً  { ملن يعترب نـْ َوَما  َفَمن َشاء ذََكرَهُ  َكالَّ إِنَُّه َتْذِكرَةٌ  َكالَّ َبل َال َخيَاُفوَن اْآلِخرَةَ  َبْل يُرِيُد ُكلُّ اْمرٍِئ مِّ

ُ ُهَو أَْهُل التـَّْقَوى َوأَْهُل اْلَمْغِفرَةِ  َّL52/56املّدثر } َيْذُكُروَن ِإالَّ َأن َيَشاَء ا.  

زويل، ـهكذا استمر البناء والتشييد واإلعداد جليل الدعوة األول، حىت إذا مت األمر كان الرتتيب املصحفي موازF للرتتيب الن
زويل توقيفيا من رب العزة على املستوى اإلنشائي األول للدعوة تدرجا ورفقا، وحكمة الرتتيب ـوتبينت حكمة الرتتيب الن

زة أيضا على مستوى بناء األمة والدولة ترشيدا و¾سيسا وتشريعا وتسيريا عرب األجيال املصحفي توقيفيا من رب الع
َلَقْد تـَرَْكُتُكْم َعَلى ِمْثِل  (وهلم املبلغ الصادق األمني فقال:املتالحقة إىل يوم القيامة، وشهد بذلك على املسلمني رس

َها إالَّ  ُلَها َكنَـَهارَِها الَ يَزِيُغ َعنـْ   ).  َهاِلكاْلبَـْيَضاِء لَيـْ

  

  

  

  سورة البقرة 
  منهج دعوة ونظام دولة

  

َها َمثانُوَن َمَلكاً  هللا ال  { ، واْسُتْخرَِجتْ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"البَـَقرَُة َسَناُم الُقْرآِن َوُذْرَوتُُه، نـََزَل َمَع ُكلِّ آيٍَة ِمنـْ
" قـَْلُب الُقْرآِن ال يـَْقَرُؤها َأَحٌد يُرِيُد هللا َوالدَّاَر  يس لَعْرِش، فـَُوِصَلْت ِبُسورَِة البَـَقرَِة، َو"مْن َحتِْت ا } إِلَه ِإالَّ ُهَو اَحليُّ الَقيُّومُ 

  .»اآلِخرََة ِإالَّ ُغِفَر لَُه فاقْـَرُؤوَها َعلى َمْوَ�ُكمْ 

  رواه أمحد، وفيه راو مل يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه الطرباين وأسقط املبهم.

  

اخلطاب القرآين يف جممله موجه لألمة اإلسالمية عن طريق نبيها صلى هللا عليه وسلم، تصورا إميانيا لأللوهية والربوبية، 
وعاملي امللكوت واجلربوت، واملبدأ واملعاد، ونداء ر5نيا للبشرية أمرا وÄيا وضرب مثل، ودعوة لالعتبار مبا خلق هللا يف 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

ىل أسلوب مقارعة الكفار مشركني وأهل كتاب، كشفا خلفاFهم ونواFهم ومكرهم السماوات واألرض، وإرشادا إ
فإمنا اخلطاب للناس كافة، عن طريق الرسول صلى هللا  ،}Fَ َبِين َآَدَم  { أو }Fَ أَيـَُّها النَّاُس  { وخداعهم، وهو إذ يقول:

عن طريق نبيهم يف حياته أوال مث بعده  لمسلمنيلفإمنا ذلك  }Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا  { وعندما يقول مدحا ،عليه وسلم
 } Fَ َبِين ِإْسرَائِيلَ  { أو } Fَ أَْهَل اْلِكَتابِ  { أو } Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َكَفُروا { إىل يوم الدين mنيا، وعندما يقول ذما مباشرة

ملن كتب هلم هللا  بين إسرائيل إقامة للحجة وإنقاذا وأاب أهل الكت وأفإمنا املقصود تعليم املؤمنني كيف خياطبون الكافرين 
  .من مستنقع الضاللة واخلسران إىل رحابة األمن واإلميان، الرشد واهلداية

ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا  { ولئن كان القرآن حجة على من مسعه من عموم اخللق، فإنه نزل للمؤمنني به نورا وهدى وبشرى:
َقْد  { ،44فصلت  } الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ِيف آَذاÄِِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُْولَِئَك يـَُناَدْوَن ِمن مََّكاٍن بَِعيدٍ ُهًدى َوِشَفاء وَ 

ُروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوْا النُّوَر الَِّذي أُنزَِل فَالَِّذيَن آَمُنوْا بِِه َوَعزَّ  { 174النساء } َجاءُكم بـُْرَهاٌن مِّن رَّبُِّكْم َوأَنزَْلَنا إِلَْيُكْم نُوراً مُِّبيناً 
َسُيِصيُب الَِّذيَن  { ، كما أنه للمتمردين عليه نذارة من سوء العاقبة واخلسران157 األعراف } َمَعُه أُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  { ،124األنعام  } ُكُرونَ َأْجَرُموْا َصَغاٌر ِعنَد اLِّ َوَعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َكانُوْا ميَْ   } َسُيِصيُب الَِّذيَن َكَفُروْا ِمنـْ
  .90التوبة 

ولئن كانت الفاحتة موجزة ملعامل اإلسالم ربوبية وألوهية، ومبدأ ومعادا وما بينهما، فإن سورة البقرة مجعت هذه املعاين كلها 
اده الدعوي، وأسهبت فيما اإلسهاب فيه ضروري، وأوجزت ما وتوسعت يف شرحها وبسطت ما حيتاجه املؤمن يف جه

يفصل فيما تالها من السور، وكانت بذلك مفصال رئيسا يف التنـزيل عقيدة وشريعة وتفاعال مع واقع احلياة السياسية 
البشرية إىل أن واالجتماعية واالقتصادية، وتعامال رشيدا مع خمتلف امللل والنحل واألدFن اليت عرفتها وتعرفها الساحة 

  .يرث هللا األرض ومن عليها

وكما كانت هذه السورة مبحتواها استهالال ملرحلة تشريعية وحركية جديدة يف حياة املسلمني، فإن بداية نزوهلا يف املدينة  
إذ هاجر املسلمون بدينهم إىل املدينة، فرارا من شراسة مشركي  كان كذلك عند مفصل هام وجديد من عمر الدعوة،

ريش وحلفائهم، فتصدى هلم فيها أعداء جدد من املنافقني وأهل الكتاب. وكانت السورة بذلك خري زاد للمؤمنني ق
تلقنهم تعاليم دينهم وتكشف هلم نواF أعدائهم وأساليب جدهلم ومكرهم، وتعلمهم طرائق خماطبتهم وأساليب معاملتهم 

lFا على مدار املرحلة املدنية خري زاد يف الطريق للتثبت واالسرتشاد وصيغ إقامة احلجة عليهم. كما كان استمرار نزول آ
سورة البقرة مدنية، نزلت يف ُمَدد شّىت. وقيل: هي أّول سورة نزلت 5ملدينة، إال قوله  والوعي والتفقه. قال القرطيب:"

، فإنه آخر آية 281البقرة  } نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال يُظَْلُمونَ َواتـَُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اLَِّ ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ  { تعاىل:
  ".نزلت من السماء، ونزلت يوم النَّْحر يف ِحّجة الَوَداع ِمبًِىن؛ وآFت الر5 أيضاً من أواخر ما نزل من القرآن
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الكرمي صلى هللا عليه وسّلم إذ قال  ونورانية توجيهاlا، كانت حمط إشادة من الرسول تهاإن سورة البقرة ألمهيتها ومشولي
اَمَتاِن أَْو َكأَنـَُّهَما َغَيايـََتاِن (اقْـَرُءوا الزَّْهرَاَوْيِن اْلبَـَقرََة َوُسورََة آِل ِعْمرَاَن فَِإنـَُّهَما َ¾ْتَِياِن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكأَنـَُّهَما َغمَ :فيما رواه مسلم

َتْسَتِطيُعَها َصَوافَّ ُحتَاجَّاِن َعْن َأْصَحاِ±َِما اقْـَرُءوا ُسورََة اْلبَـَقرَِة فَِإنَّ َأْخَذَها بـَرََكٌة َوتـَرَْكَها َحْسرٌَة َوَال أَْو َكأَنـَُّهَما ِفْرقَاِن ِمْن َطْريٍ 
اِح ُموَسى، َوأُْعِطيُت فَاِحتََة اْلِكَتاِب أُْعِطيُت ُسورََة البَـَقرَِة ِمَن الذِّْكِر اَألوَِّل، َوأُْعِطيُت طَه والطََّواِسَني ِمْن أَْلوَ (:اْلَبطََلُة)، وقال

يَها آيٌَة ِهَي َسيَِّدُة آي الُقْرآِن، َوَخَواِمتَ ُسورَِة البَـَقرَِة ِمْن َحتِْت الَعْرِش) وقال: (ِلُكلِّ َشْيٍء َسَناٌم، َوَسَناُم الُقْرآِن ُسورَُة البَـَقرَِة فِ 
)، ويف البخاريِّ أنه صلى  َلٍة، َكَفَتاُه)، هي آيَُة الُكْرِسيِّ هللا عليه وسّلم قال: (َمْن قـَرََأ 5ِآليـَتَـْنيِ ِمْن آِخِر ُسورَِة البَـَقرَِة ِيف لَيـْ

). وروى أمحد وروى أبو هريرة عنه صلى هللا عليه وسّلم أنه قال: (البَـْيُت الَِّذي تـُْقرَُأ ِفيِه ُسورَُة البَـَقرَِة َال يَْدُخُلُه الشْيطَانُ 
َها َمثانُوَن والطرباين أنه   ِإالَّ ُهَو اَحليُّ هللا ال إِلَه  { َمَلكاً، واْسُتْخرَِجتْ قال:( البَـَقرَُة َسَناُم الُقْرآِن َوُذْرَوتُُه، نـََزَل َمَع ُكلِّ آيٍَة ِمنـْ

اَر اآلِخرََة ِإالَّ ُغِفَر لَُه ا َأَحٌد يُرِيُد هللا َوالدَّ ُؤهِمْن َحتِْت الَعْرِش، فـَُوِصَلْت ِبُسورَِة البَـَقرَِة، َو" يس" قـَْلُب الُقْرآِن ال يـَْقرَ  }وُم الَقيُّ 
   ).فاقْـَرُؤوَها َعلى َمْوَ�ُكمْ 

، ومقياسا له يف الشدائد استنصارا قادة اجلهاد - صلى هللا عليه وسلم -ختياره كما كانت هذه السورة املباركة مرجعا ال
يف أصحابه ¾خرًا أمر من ينادي "F أصحاب  وم حنني عندما رأىوينية عند قتال أعدائه احملاربني، بذوي احلمية اإلميا

  ".سورة البقرة

وكما أن لكل مشروع ذي 5ل بر¦جما يضع التصور ويفصل املراحل ويرسم املعامل ويهيئ أدوات البناء والتشييد، كذلك  
دت السبيل، مبتدأ كانت سورة البقرة، إذ فصلت األحكام وضربت األمثال وأقامت احلجج وأوضحت الطريق ومه

  .ومل تشتمل سورة على ما اشتملت عليه ومنتهى،

إن هذه السورة املباركة متثل كيا¦ نورانيا حيا متكامال يشد بعضه بعضا، تصورا إميانيا وحتركا على مجيع الصعد ميدانيا، 
االستخاليف الذي بعثت له،  غايته إقامة أمر اإلسالم يف النفوس وا¼تمع، وإرشاد أمة العقيدة إىل منهج بناء صرحها

ولذلك كانت حماور القرآن الكرمي عامة وحماور سورة البقرة خاصة تدور حول مركز الثقل الرئيس يف النشاط الدعوي، 
وهو ¾سيُس اجلماعة املؤمنة األوىل متهيدا إلقامة دولة اإلسالم الرائدة الراشدة عقيدة وشريعة، وَوْضُع منهٍج الكتساح 

   .ِة البناءالساحة ومحاي

لبس أو يكتنفه  وضوح ال يشوبه غموض أو يعتم عليهإن التصور اإلمياين يف هذه السورة ألوهية وربوبية وقيومية، شديد ال
غبش، إذ ال ريب يف الكتاب الذي جاء به، وشرح غيبه وشهوده، وبني فيه مبدأ اخللق ومعاده، ورسالة اإلنسان يف 

املأل األعلى وواثقه بعهد العبادة والطاعة، وأنزله إىل األرض مستخلفا لعمارlا عبادة  األرض ومآله، من يوم خلقه هللا يف
  .و استصالحا
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  الصراط املستقيم صراط أهل الرضاورد التصور اإلمياين يف مقدمتها رابطا هلا خبامتة الفاحتة إذ يسأل العبد ربه اهلداية إىل
 } ْؤِمُنوَن 5ِْلَغْيبِ امل َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني الَِّذيَن يُـ  { ىلوالسعادة، فيأتيه اجلواب واالستجابة بقوله تعا

وغري خفي أن اإلميان 5لغيب على النهج القرآين هو ركيزة التصور اإلمياين وقاعدته، ما حل 5لقلب إال  ،1/2البقرة
الطيبة يتنسم أريج امللكوت األعلى، يف أحضان اللطف اإلهلي، بني  غشيته الرمحة وأشرق 5لنور وتسامى يف عامل األرواح

ُعبَّاد السموات واألرض مالئكة وأنبياء وصديقني وشهداء. ويف ثناF نفس السورة تتهادى سيدة آي القرآن جليلة رفيعة 
ا على مكامن األسرار وحكمة العماد mبتة األو�د نرية األركان لينة املهاد، متأل قلب املؤمن بنور األنوار، فيشرف ±

ْألَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع اLَُّ َال إِلََه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم َال َ¾ُْخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْوٌم َلُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف ا { األقدار،
َوَما َخْلَفُهْم َوَال حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْألَْرَض ِعْنَدُه ِإالَّ ëِِْذنِِه يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم 

تقبل اخلوامت حمفوفة مبلكني كرميني جربيل عليه السالم  ، ويف Äايتها255البقرة  } َوَال يـَُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ 
َآَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن L5َِِّ  { ورفيق له من املأل األعلى مل ينـزل قط قبلها إىل األرض

ح رحابة وطمأنينة وتزهو الروح أمنا . فتمتلئ اجلوان285البقرة } َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ 
ْعَنا  { وسكينة، وينشرح القلب ثقة 5لرب الكرمي العظيم الرمحن الرحيم، ويلهج اللسان إميا¦ واحتسا5 واستسالما َوقَالُوا مسَِ

َها َما اْكَتَسَبْت رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذَ¦ ِإْن  َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصُري َال ُيَكلُِّف اLَُّ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
َنا ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا رَبـََّنا  ْلَنا َما َال طَاَقَة لََنا بِِه َواْعفُ َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأَ¦ رَبـََّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ َعنَّا  َوَال ُحتَمِّ

  .285/286 البقرة } َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَْنَت َمْوَالَ¦ فَاْنُصْرَ¦ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

ِإ¦َّ  { :5/9كما قال تعاىل يف سورة املزمل   ولئن كانت تكاليف اإلميان ثقيلة، ويف أشد احلاجة إىل العون والتثبيت عليها،
بَِّك َوتـَبَـتَّْل ِإنَّ َ¦ِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا َوأَقْـَوُم ِقيًال ِإنَّ َلَك ِيف النـََّهاِر َسْبًحا َطوِيًال َواذُْكِر اْسَم رَ  ًال ثَِقيًال َسنُـْلِقي َعَلْيَك قـَوْ 

ْذُه وَِكيًال  فقد كان لسورة البقرة اليد الطوىل يف جمال البناء النفسي  } إِلَْيِه تـَْبِتيًال َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو فَاختَِّ
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب أُِجيُب َدْعَوَة  { للمؤمن وتقويته وشد أزره تذكريا 5ملعية اإلهلية عو¦ واستجابة دعوة

 { ، وتنبيها لطرق االستعانة ومكامن القوة186البقرة  } َعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْليـُْؤِمُنوا ِيب لَ 
البقرة  } قُو َر±ِِّْم َوأَنـَُّهْم إِلَْيِه رَاِجُعونَ َواْسَتِعيُنوا 5ِلصَّْربِ َوالصََّالِة َوإِنـََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعَني الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمَال 

ِر الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن  { ، وحتبيبا لآلخرة إىل النفوس تشويقا وترغيبا45/46 َوَبشِّ
تُوا بِِه ُمَتَشاِ±ًا َوَهلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّرٌَة َوُهْم ِفيَها َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر ُكلََّما ُرزُِقوا ِمنـَْها ِمْن َمثَرٍَة رِْزقًا قَالُوا َهَذا الَِّذي ُرزِقْـَنا ِمْن قـَْبُل َوأُ 

  .25البقرة } َخاِلُدونَ 
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ونعيم، كانت التكاليف الشرعية مفصلة  عند هللا تعاىل من رضا حىت إذا امتألت القلوب نورا وإميا¦ واشرأبت الروح إىل ما
ظام حياة للفرد وا¼تمع والدولة. كل ذلك ورد يف سورة البقرة توسعا يف ومبينة وحمددة، واجبات ومنهيات، فعال وتركا، ن

  .بعضه وإجيازا يف بعضه

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإّينِ  { :األرض وإقامة العدل بقوله تعاىل ورد نظام االستخالف بني األجيال البشرية يف عمارة
Fَ أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اْألَْرِض َحَالًال طَيًِّبا َوَال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه  { ،30 البقرة } َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفةً 

  .168 البقرة } َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ 

أَِقيُموا الصََّالَة وَ  { وورد تشريع أركان اإلسالم بعد التصور اإلمياين الذي هو شهادة التوحيد، صالة وزكاة وصياما وحجا:
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا   { ،110 البقرة } ريٌ َوَآتُوا الزََّكاَة َوَما تـَُقدُِّموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اLَِّ ِإنَّ اLََّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبصِ 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذينَ  البقرة  } َوأَِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة Lَِّ  { ،183 البقرة } ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
196.  

وورد التحذير من الشيطان مطلقا، وحترمي ما يزينه شركا وشرب مخر وكتمان علم وتقليدا ملا كان عليه اآل5ء واألجداد، 
  .والرضاع واحمليض واإليالء، والوصية ومصارف اإلنفاق وتشريع أحكام النكاح والطالق والعدة

سحرا، أو أكال  وورد تشريع التعايش بني الناس عدال وإنصافا وقصاصا وتعافيا، واجتنا5 لإلضرار 5لغري شيطنة أو
َلىFَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف  { لألموال 5لباطل غشا ورشوة ومرا5ة: َواتـَّبَـُعوا  { ،178البقرة  }  اْلَقتـْ

ُلو الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّ  ْحرَما تـَتـْ  . إىل قوله تعاىل:.}اَس السِّ
َنُكم 5ِْلَباِطِل َوتُْدُلواْ ِ±َا ِإَىل  { .102البقرة  }ِخرَِة ِمْن َخَالقَوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَـرَاُه َما لَُه ِيف اْآلَ  { َوَال َ¾ُْكُلوْا أَْمَواَلُكم بـَيـْ

ْن أَْمَواِل النَّاِس 5ِِإلمثِْ َوأَنُتْم تـَْعَلُمونَ  يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذيَن َ�ُْكُلوَن الّر5َِ َال  { ،188البقرة } احلُْكَّاِم لَِتْأُكُلوْا َفرِيقًا مِّ
 ُّLَا اْلبَـْيُع ِمْثُل الّر5َِ َوَأَحلَّ ا  اْلبَـْيَع َوَحرََّم الّر5َِ َفَمن َجاءُه َمْوِعظٌَة مِّن الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك ¹َِنـَُّهْم قَاُلوْا ِإمنَّ

فَاْعُفوا { ،275البقرة:  ،}َوأَْمرُُه ِإَىل اLِّ َوَمْن َعاَد فَأُْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  رَّبِِّه فَانتَـَهَى فـََلُه َما َسَلفَ 
ُ ¹َِْمرِه َّL109البقرة  }َواْصَفُحوا َحىتَّ َ�ِْيتَ ا.  

  :جيه يف سورة البقرة على أربع شعبونظاما وأخالقا وأمنا، كان التو  دافعة واحلماية لألمة عقيدةويف جمال الدفاع وامل

أوالها التحذير من تقليد غري املسلمني يف تعاملهم مع الوحي وما نزل به، ويف عالقتهم برسوهلم صلى هللا عليه وسلم 
ميَاِن  أَْم تُرِيُدوَن َأْن َتْسأَلُوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قـَْبُل َوَمنْ  { والرسل قبله، يف عدة آFت منها: ِل اْلُكْفَر 5ِْإلِ يـَتَـَبدَّ
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 Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوقُوُلوا اْنظُْرَ¦ َواْمسَُعوا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ  { .108 البقرة } فـََقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ 
  .104 البقرة }

ذيرا، حتريضا على العمل الصاحل واإلنفاق يف سبيل هللا، وتنفريا مما عليه املشركون وmنيتها ضرب املثل تقريرا وتوضيحا وحت
بـَْوٍة َأَصابـََها َواِبٌل َفَآَتْت َوَمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اLَِّ َوتـَْثِبيًتا ِمْن أَنـُْفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبرَ  { وأهل الكتاب

َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد َ¦رًا فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اLَُّ بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِيف  { ،265البقرة  } ُكَلَها ِضْعَفْني أُ 
  .17البقرة  } ظُُلَماٍت َال يـُْبِصُرونَ 

وطبيعِة ما يواجه َمحََلَة الدعوة من حمن ومتاعب ومشاق، وmلثتها التعريُف بطبيعة الصراع العقدي بني اإلميان والكفر، 
والتوضيُح ملذاهب اخلصوم واملعرتضني ومكرهم، وأساليبهم ومناوراlم وضالالlم، وطرق الرد عليهم وفل حججهم، ومحاية 

  .املؤمنني من ¾ثري دعاlFم وإشاعاlم

بطبيعة املعركة بني اإلميان والكفر، وأقوى تنبيه ألويل البصائر وكانت قصص األنبياء مع أقوامهم يف هذا ا¼ال خَري تعريف 
واألبصار، وأبلغ عظة وعربة للمؤمنني، إذ مل تكن هذه القصص مقصورة على األمم اليت وقعت فيها، ولكنها كانت تقريرا 

حضا على التأسي مبن قبله لسنة هللا يف عباده الذين خلوا من قبل، تقريرا خوطب به الرسول صلى هللا عليه وسلم تثبيتا و 
من األنبياء والرسل، وخوطبت به أمته من خالله، حتذيرا هلا من أن يقع فيها ما وقع لغريها، أو يلحق ±ا ما حلق ¹مم 

  .قبلها

يف هذا السياق وردت قصص القرآن الكرمي، بكل واحدة منها علٌم وعربة وأسوة، يف صور بالغية رائعة شىت، إشارة 
يف معاين األلفاظ والسياقات، وما يراد تبيانه من عرب وعظات، مبا يناسب كل  تنوعاا5 وإجيازا وتلميحا، و إسهوتصرحيا، و 

فئدة، أو األحالة، وينسجم مع كل ظرف، غايتها توضيح التصورات، أو رفع املعنوFت، أو شرح الصدور، أو تقوية 
ا حبق مدرسة ر5نية يف املنارة احملمدية القرآنية التحذير من نتائج األعمال والتصرفات، فكانت هذه القصص وحده

مبلغي دعوته وأمناء وحيه، مبينة إشراقات من سريهم وأحواهلم،  لتخريج الدعاة. تتحدث يف أول ما تتحدث عن رسل هللا
ُهم تْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَـ  { ومعقبة على أقواهلم وأعماهلم، وما يتفاضلون فيه عند هللا وما به يتساوون نـْ ْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض مِّ

  .253 البقرة } مَّن َكلََّم اLُّ َوَرَفَع بـَْعَضُهْم َدَرَجاتٍ 

، على 4املمتحنة  } َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف إِبـْرَاِهيمَ  { إبراهيم عليه السالم ولنا فيه قدوة وأسوة كما قال تعاىل: 
ه، إذ ال تصح اإلمامة مع الظلم، ولو كان الظامل من ذرية نيب هو أب األنبياء وخليل فضله ال يرث دعوته ظامل من ذريت

ِيت قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي َوِإِذ ابـْتَـَلى إِبـْرَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَمتَُّهنَّ قَاَل ِإّينِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّ  { الرمحن
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، وال يبقى من عمل املرء إال ذرية صاحلة أو علم يبثه يف صدور الرجال أو صدقة جارية، كما 124البقرة  } الظَّاِلِمنيَ 
َوِإْذ يـَْرَفُع إِبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن  { أخرب بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولذلك سأل إبراهيم ربه الذرية املسلمة

 ُمْسِلَمًة َلَك َوأَرَِ¦ َنا تـََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمَّةً اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل رَبـَّ 
َنا إِنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ    .127/128البقرة } َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

، ولكن الذي ينهزم هو النفوس اخلائرة، أما األقوFء فيواجهون خصومهم 5حلجة والربهان ثقة بر±م واحلق دائما منتصر 
أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذي َحاجَّ إِبـْرَاِهيَم ِيف رَبِِّه َأْن َآَ�ُه اLَُّ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم  { و5حلق الذي معهم، ويف إبراهيم األسوة املثلى

 َ رِِق فَْأِت ِ±َا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت  الَِّذي ُحيِْيي َوُميِيُت قَاَل أََ¦ ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل إِبـْرَاِهيُم فَِإنَّ اLََّ َ�ِْيت 5ِلشَّْمِس ِمَن اْلَمشْ َريبِّ
ُ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  َّL258 البقرة } الَِّذي َكَفَر َوا.  

ينة املتهافتة اخلائرة سرعان ما تنقلب على عقبها إذا غاب راعيها، ألÄا جمرورة إىل اإلميان من خارج قلو±ا جرا واألمم اهل 
َلًة ُمثَّ اختََّْذُمتُ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـُْتْم ظَاِلُموَن ُمثَّ َعَفْو¦َ  { ومدفوعة إليه دفعا، ْنُكْم ِمْن بـَْعِد  عَ َوِإْذ َواَعْدَ¦ ُموَسى أَْربَِعَني لَيـْ

َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ  { األمة اإلسالمية من هذا املصري بقوله: ، ولذلك حذر هللا تعاىل51/52البقرة } َذِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
ُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َومَ  ن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَـْيِه فـََلن َيُضرَّ اLَّ َشْيئاً َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قـَْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإن مَّاَت أَْو قُِتَل انَقَلبـْ

، وميضي سياق القصص القرآين على هذا املنوال تربية وترشيدا وأطرا للمؤمنني 144آل عمران } َوَسَيْجزِي اLُّ الشَّاِكرِينَ 
 جهرة، وجادلوا يف ذبح البقرة، على طريق احلق واإلميان والثبات، مستعرضا حاَل بين إسرائيل الذين سألوا أن يروا هللا

   .وحاَل املأل منهم إذ سألوا أن يبعث هللا هلم ملكا يقاتلون يف سبيل هللا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إال قليال منهم

ا لديهم االعتزاز مب ورابعتها اإلعداُد النفسي للصرب على املكاره وابتالءات مراحل الطريق، ورفُع معنوFت املسلمني، mëرة
ُتْم ِيف  { من احلق الذي نزل عليهم، ولعل هذا من أهداف رفع التحدي يف وجه الكفار 5لقرآن يف قوله تعاىل َوِإْن ُكنـْ

َني فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا ُتْم َصاِدقِ رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَ¦ فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اLَِّ ِإْن ُكنْـ 
، وهذا يف جوهره إعداد نفسي للدفاع القتايل 23/24 البقرة } فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ 

َال تـَُقوُلوا ِلَمْن يـُْقَتُل ِيف َسِبيِل اLَِّ أَْمَواٌت َبْل وَ  { وجهاد السيف تالفيا لغدر اخلصوم وعدوانيتهم املسلحة، قال تعاىل:
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْخلَْوِف َواْجلُوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَنْـ  ِر الصَّاِبرِينَ َأْحَياٌء َوَلِكْن َال َتْشُعُروَن َولَنَـبـْ  } ُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِّ

   .154/155 البقرة

 كل آية من سورة البقرة لبنة أساسية يف صرح اإلسالم اخلالد، وجمتمعه الرائد، ودولته الراشدة، منذ إبراهيم عليه السالم  إن
 اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َفَال ِينَّ ِإنَّ اLََّ ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعاَلِمَني َوَوصَّى ِ±َا إِبـْرَاِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب Fَ بَ  {

، وجعلَها كِلَمة 5َِقَيًة يف عِقِبه إىل مبعث رسولنا الكرمي عليه صلوات هللا 131/132البقرة } ونَ َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلمُ 
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َوَمَثَل اْألَنِْبَياِء ِمْن قـَْبِلي َكَمَثِل َرُجٍل وسالمه، إذ كان هو اللبنة اليت مت ±ا البنيان كما قال فيما رواه البخاري:( ِإنَّ َمثَِلي 
ًتا فََأْحَسَنُه َوَأْمجََلُه، ِإالَّ َمْوِضَع لَِبَنٍة ِمْن زَاِويٍَة، َفَجَعَل النَّاُس َيطُوفُوَن بِِه َويـَْعَجبُ  وَن َلُه َويـَُقولُونَ: َهالَّ ُوِضَعْت َهِذِه بـََىن بـَيـْ

  ). ِبَنُة َوأََ¦ َخاِمتُ النَِّبيِّنيَ اللَِّبَنُة، قَاَل: فََأَ¦ اللَّ 
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  آCت التقوى والفالح
 

) َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى 1امل ( ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { :قال هللا تعاىل
) 3َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن () الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن 5ِْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا 2لِْلُمتَِّقَني (

) أُولَِئَك 4َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َو5ِْآلَِخرَِة ُهْم يُوِقُنوَن (
  }) 5َعَلى ُهًدى ِمْن َر±ِِّْم َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (

 

ار، وروض من الثمار واألزهار، وعلم ال يسعه مداد السموات واألرض، ولو جيء إن هذا القرآن كنز أسرار، ومشكاة أنو 
  .مبثله مددا، وليس من مفتاح ألسراره ومغاليقه إال أن تؤمن موقنا ¹نه من عند هللا تعاىل

يعطي مفتاح واحد من القلب السليم، به ترفع األستار، وتشرع األبواب وتنكشف األسرار، فتنشرح القلوب واألفئدة، و 
القرآن ما لديه من كرمي األحجار وعاطر األزهار وساطع األنوار، مرفرفا بصاحبه يف عوامل الرمحة واللطف والسعادة بني 

  .أخيار امللكوت، وسادة ُعبَّاد ذي العظمة والكربFء واجلربوت

لقارئ، أنك تتلو كالم هللا، فيه لذلك تعرتض من يتدبره على مراحل، أسئلة للتذكري والتحذير، وكأÄا ختاطبه: تذكر أيها ا
ما هو مبستطاعك فهمه ألنه تربية وتكليف تسأل عنه، وفيه ما هو فوق عقلك، خيترب به إميانك ويقينك، أقبل و�بع 

َكَماٌت ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه َآFٌَت حمُْ  { مؤمنا مسلما، أو استمدد إميا¦ إن كنت تستجلي أخبارا وأسرارا
َنِة َوابِْتَغاَء َ¾ِْويِلِه َوَما يـَْعَلُم ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِ±َاٌت فََأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوِ±ِْم زَْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه  ابِْتَغاَء اْلِفتـْ

ُ، َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يَـ  َّL7آل عمران } ُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُولُو اْألَْلَبابِ َ¾ِْويَلُه ِإالَّ ا.  

 لذلك عندما يسأل العبد يف الفاحتة اهلداية إىل صراط هللا املستقيم، يعرض له مفتاح اجلواب واالستجابة، إنه قوله تعاىل:
وقلب سليم خري، وتسليم مطلق لرب العاملني، ولسان مفصح عما يف الضمري من يتناوله بعقل إمياين نري،  ،} امل {

  .} َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيبَ  { فيقبل عليه اجلواب، وتـَنـَْهلُّ عليه االستجابة ،} َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا { اليقني

وذهبوا يف ذلك مذاهب شىت، وصاغوا يف بياÄا  ،} امل { لقد حاول أكثر املفسرين االجتهاد يف شرح معىن هذه اآلية
مقوالت كثرية يضيق املقام عن استعراضها. من ذلك قوهلم Ä¹ا مع مجيع احلروف املقطعة املشا±ة هلا أمساء للسور اليت 

±ا اخلطب الر¦نة افتتحت ±ا، وقوهلم إÄا إشارة من هللا إىل أن القرآن مؤلف من هذه احلروف اليت يـُْنَطق ±ا وُتصاغ 
  .والشعر الرصني، ومع ذلك ال يستطيع أحد أن يصوغ ±ا قرآ¦، وهو بذلك معجز ألنه كالم هللا عز وجل
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ولكن األكيد أن أحدا من الصحابة الكرام الذين تلقوا القرآن مباشرة من نبيهم صلى هللا عليه وسلم مل يسألوا عن هذه 
ألÄم كانوا يتلقوÄا بقلوب خاشعة وأعني دامعة، ومعرفة يقينية Ä¹ا من ر±م الكرمي، احلروف، ومل يشغلوا عقوهلم مبعانيها، 

ومن الثقة 5لرمحن الرحيم واحلياء من البارئ احلكيم أال يسألوا، وإمنا يتحفزون مستعدين لتنفيذ األوامر واجتناب النواهي، 
فقال: أي مساء  } َوفَاِكَهًة َوأ5َ÷  { هللا عنه عن قوله تعاىل: احتسا5 وإميا¦ وحمبة وزلفى. وقد ُسِئَل أبو بكر الصديق رضي

تظلين وأي أرض تقلين إن قلُت يف كتاب هللا ما ال أعلم، وقال أيضا: يف كل كتاب سر وسر هللا تعاىل يف القرآن أوائل 
قال داود بن أيب هند:  و  ،وجهه: لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي السور، وقال اإلمام علي كرم هللا

كنت أسأل الشعيب عن فواتح السور فقال: F داود إن لكل كتاب سرا، وإن سر القرآن فواتح السور فدعها وسل عما 
قال:  } َوفَاِكَهًة َوأ5َ÷  { فلما أيت على هذه اآلية: } َعَبَس َوتـََوىلَّ  { سوى ذلك. وقرأ عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

، فما األب؟ مث خاطب نفسه: لعمرك F ابن اخلطاب إن هذا هلو التكلف. ويف رواية أخرى أنه رضي عرفنا ما الفاكهة
؟ مث رفع عصاً كانت بيده، فقال: هذا لَعْمُر هللا التكلُّف، وما  هللا عنه قرأ هذه اآلية، فقال: كل هذا قد عرفناه، فما األبُّ

؟ مث قال:   .اتبعوا ما تبني لكم وما ال فـَْلَتَدُعوه عليك F ابن أم عمر أالَّ تدري ما األبُّ

وسائر حروف اهلجاء يف أوائل السور مما استأثر هللا  } امل { لقد كان صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعدون
  .تعاىل بعلمه فآمنوا بظاهرها ووكلوا العلم فيها إىل هللا تعاىل

رَاَط اْلُمْسَتِقيَم ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب  { ±ذا اليقني يسأل املؤمنون ر±م خاشعني قائلني: اْهِدَ¦ الصِّ
امل  ِبْسِم اLَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  { ، و±ذا اليقني أيضا يتلقون اإلجابة من ر±م الفتاح العليم:6/7 الفاحتة } َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ 

  .1/2البقرة } َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ  َذِلَك اْلِكَتابُ 

ذِلَك ¹َِنَّ اLَّ نـَزََّل  { ذلك القرآن ال ريب فيه، ال شك يف إعجازه لفظا ومبىن ومعىن، وال شك يف مصدره وصدوره
قاه كيف شاء ربه، وأداه إىل ، نزل به الروح األمني جربيل عليه السالم من معارج الوحي، تل176البقرة  } اْلِكَتاَب 5ِحلَْقِّ 

الرسول صلى هللا عليه وسلم، كما أمر، جوهره اهلدى وخمربه اهلدى، وحقيقته وكيانه اهلدى، ال ريب يف تضمنه ما يهدي 
، 88م األنعا } َذِلَك ُهَدى اLِّ يـَْهِدي بِِه َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  { إىل الصراط املستقيم الذي سألتم ربكم معامله ومراشده

أو يف اشتماله على ما يهبكم رفقة األرضياء األسوFء األتقياء من الذين أنعم هللا عليهم غري املغضوب عليهم وال 
   .85املائدة  } وَذِلَك َجزَاء اْلُمْحِسِننيَ  { الضالَني، فضال منه عز وجل ورمحة

مصدره وإعجازه، وأنه مبا حواه ليس موضعا  إن هداية القرآن الكرمي مبنية على دعامة انتفاء الريب ومظنة الشك يف
إذ الشاك ال ينتفع، وغري املتقي عن  للريب أصال، كما أن هدايته خمتصة بفئة من خلق هللا وعباده، هي زمرة املتقني،

  .احلضيض ال يرتفع
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رتدد بني موقعي lمة إن الريب فيه ال حيل إال بقلوب الكفار واملشركني، وعقول املنافقني وضعاف اإلميان، ألن معناه ال
ُمَذْبَذِبَني بـَْنيَ َذِلَك َال ِإَىل َهُؤَالِء َوَال ِإَىل  { واضطراب، حبيث يتعذر على صاحبه الطمأنينة على أي منهما، يقول تعاىل:

ه وسلم املنافق 5لشاة ، ولذلك شبه رسول هللا صلى هللا علي143 النساء } َهُؤَالِء َوَمْن ُيْضِلِل اLَُّ فـََلْن جتََِد َلُه َسِبيًال 
 َمَثُل اْلُمَناِفِق َكَمَثِل الشاِة اْلَعائِرَِة بـَْنيَ اْلَغَنَمْنيِ. َتِعُري ِإَىل هِذِه َمرًة، َوِإَىل هِذِه َمرة العائرة بني غنمني، فيما رواه مسلم: (

َبُع أَْم هِذهً◌). ويف رواية أمحد زFدة: ( ال     ). ؟تدري أَهِذِه تـَتـْ

د لالستهداء 5لقرآن من تربة خصبة طيبة، هي تربة التقوى، التقوى اليت هي مغرس اإلميان ومنبته، تتقدم لذلك كان الب
اهلدى وكل عبادة، وتسبق الفعل والرتك وكل تصرف وعادة، ألÄا فطرة جتعل املرء متوقفا عن اقتحام كل أمر مل يعلم 

له به، وعلمه أنه غري مستغن بنفسه عن ربه، ذلك أن العبودية  حكم هللا فيه، لشعوره 5لعجز عن االستبداد فيما مل يؤذن
ه، و±ا كان عليه الصالة والسالم ها إال التقوى واخلوف من هللا تعاىل ومطالعة هيبته وجاللاحلقة ليس هلا من تربة تنبت

ن التقوى؛ فقال: هل يصلي وبصدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء، وقد سأل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أُبـَّيًا ع
أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم، قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمَّرت وحذرت؛ قال: فذاك التقوى. وقال شهر بن 

َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم  { ال ¹س به حذراً ملا به ¹س، وهلذا كله كانت التقوى وصية هللا لعباده حوشب: املتقي الذي يرتك ما
ُ بِِه ِعَباَدُه Fَ ِعَباِد فَاتـَُّقونِ  { ،52املؤمنون  } َوأََ¦ رَبُُّكْم فَاتـَُّقونِ  أُمًَّة َواِحَدةً  َّL16الزمر  } َذِلَك ُخيَوُِّف ا.  

وواالهم رسول هللا ، 19اجلاثية  } وِيلُّ اْلُمتَِّقني َواLَُّ  { ولئن اختص هللا تعاىل ±داية القرآن عبيده املتقني، فواالهم بقوله:
ى هللا عليه وسلم بقوله:( إن أوليائي منكم املتقون )، فقد استبعد مبفهوم املخالفة غري املتقني من الكفار واملشركني صل

وفسقة املنافقني، طائفيت املغضوب عليهم والضالني، استبعدوا عن اهلداية وعن الوالية، ألن جبلتهم فاسدة، وتربتهم قيعان 
صفات املتقني، فقرر ثالm منها هن أمهات التقوى، وأعمدة اإلسالم يف القلوب  ال متسك ماء وال تنبت كأل، مث حدد

واجلوارح. ورأس األعمال وُمجَّاُعها، عمل قليب هو اإلميان بكل ما أخرب به هللا تعاىل عن الغيب، وعمل بدين هو الصالة 
   .وما يستتبعها، وعمل بذيل يف سبيل هللا هو اإلنفاق

   ولكن ما اإلميان وما الغيب؟ ،}الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن 5ِْلَغْيبِ { ذه الصفاتاإلميان 5لغيب أوىل ه

، أي مبصدق 17يوسف  } َوَما أَْنَت ِمبُْؤِمٍن لََنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنيَ  { :أما اإلميان فحقيقته التصديق 5لقلب، قال هللا تعاىل
  .ر 5للسان والعمل 5ألركانلنا، ويف الشريعة: اإلميان هو االعتقاد 5لقلب واإلقرا

وأما الغيب فهو لغة واصطالحا ما غاب عن املرء ومل تدركه احلواس، إال أن وروده معرفا 5أللف والالم إشارة واضحة إىل 
أنه غيب مبعىن خمصوص، دل عليه الكتاب والسنة. وإال فالغيب مبعناه املطلق، متاهة شاسعة وجمال للتلبيس واخللط. ألن 
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واجلهل واخلرافة وأ5لسة اجلن واإلنس، فاحتاج األمر إىل أداة للمعرفة  احلواس تشاغب على حقيقته األهواءكه ما ال تدر 
وقناة للتمييز. ولئن كان احملضن الدافئ للغيب هو القلب، ألن العقل ال ير�د هذه ا¼اهل إال يف حدود ما رسم له 

  .خالقه، فإن القلب نفسه قد يضل أو يفرط أو يطغى

العقل يضبط حركتيهما، ويرشد تصرفاlما. فيبقى للغيب حرمته وحدوده وضوابطه، أمد¦ هللا تعاىل مبيزان للقلب و ذلك ل
  .وللشهود قنواته وحقيقته وشريعته

ال مع العقل. العقيدة اليت متشي على األرض تعامد نواة تدور حوهلا حركتا القلب و هذا امليزان هو العقيدة السوية اليت تع
سياسيا، يف األسرة، وا¼تمع، والدولة، وساحة العمل وميدان البحث العلمي، و اقتصادF، قع، سلوكا اجتماعيا، و الوا

واستخداما لقنايت القلب والعقل، أدايت املعرفة لدى اإلنسان يف تعامله مع الغيب والشهود، مع املادة والروح، مع الوجود 
  .ماسكا متكامال متميزااآلين والوجود املوعود، مما ميثل منهجا مت

ل العقيدة وكما أن القمر واألرض يدوران حول الشمس، ويستمدان منها النور، كذلك القلب والعقل يدوران حو 
  .الصوابويستمدان منها النور والرشد و 

َال  { وكما أن للقمر واألرض مدارين مرسومني حول الشمس، إن حادا عنهما كان الكسوف واخلسوف، وحل الظالم
َبِغي َهلَا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َوَال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ الشَّ  العقل، ، كذلك القلب و 40يس  } ْمُس يـَنـْ

 ،فسد اإلنسان، وارتكس يف الظالملكل منهما جمال خاص به فإن حادا أو زاغا عن مداريهما الطبيعيني حول العقيدة 
  ...و الضالل و الغوايةظالم اجلهل 

إن ضبط حركيت القلب والعقل يف جمايل الغيب والشهود مبيزان العقيدة، قد أسقط مجيع التصورات الغيبية لدى املناهج 
# األبناء كما يف حال عزير وعيسى  ملسيحية واليهودية اللتني تنسبانالوضعية البشرية وأدFن أهل الكتاب احملرفة، بدءا 5

إىل وجود أرواح  املها مع البيئة إنسا¦ وطبيعةومرورا 5ألدFن البدائية واخلرافية والوثنية اليت استندت يف تع ،عليه السالم
وشياطني وآهلة، تتحكم يف نفوس الناس وحركاlم اجلسمية وسلوكهم اليومي، واملناهج امليتافيزيقية الفلسفية اليت وضعت 

خرة والعصر احلديث؛ واعتمد فيها لتفسري طبيعة الكون وسلوك اإلنسان على ما بديال للمناهج اخلرافية يف القرون املتأ
 وقد ء مبا مسي حديثا "املنهج العلمي"زعموه جوهرا وماهية وهيوىل وصورة، وقوة فاعلة وطاقة حيوية وقوة كيميائية، وانتها

نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما  { واملادية اجلدلية اليت ختتصرها اآلية الكرمية اعتمد فيه على نظرية دارون َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
ْهُر َوَما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ    .24اجلاثية  } يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ
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 ،ال حييط ±ا العقل ا¼رد اليت يف املطلق،تناهية امل هقائقحبضرورة توقري الغيب يدعوان إىل إن القرآن الكرمي والسنة املطهرة 
  :وتناوله 5لقلب السليم، املليء 5إلميان الذي ال يناقش وال جيادل وال يسأل

  3 البقرة } الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن 5ِْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقونَ  {  •

َنا إِلَْيَك  {  • ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي بِِه وََكَذِلَك أَْوَحيـْ ُروًحا ِمْن أَْمرَِ¦ َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوَال اْإلِ
  52الشورى  } َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَ¦ َوإِنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

 ِه يـُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُُّه فَاْعُبْدُه َوتـَوَكَّْل َعَلْيِه َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ َوLَِِّ َغْيُب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوإِلَيْ  {  •
  123هود  }

َ َجيَْتِيب ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاءُ  {  • َّLلُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ ا ُ َّL179آل عمران  } َوَما َكاَن ا   

ت الغيب يف اإلسالم ول الكرمي عليه الصالة والسالم عن اإلميان أوجز ¹وىف تعبري وأوضح عبارة أمهاوعندما سئل الرس
  ). من 5# ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر و5لقدر خريه وشرهؤ أن ت بقوله: (

  .جوهرا وطرق معرفة وأداة تـََلقٍّ  إن الغيب اإلسالمي مضبوط منضبط

¦ وسنة، وحقيقته ما عرفه به النيب صلى هللا عليه وسلم وما عرفه سلفنا الصاحل من الصحابة جوهره ما حدده الوحي قرآ
رضي هللا عنهم وقد تلقوه مباشرة من نبيهم الكرمي، أما أداة التلقي فهو القلب املنضبط 5لكتاب والسنة و5لعقل الر5ين 

  .التقي

راف العقدي والفكري والعبادي والسلوكي، ألنه يقتصر يف تلقي ينجو التصور الغييب من االحن ثابتة5لكتاب والسنة ال
صحيحا عن الغيبيات واألحكام والعبادات على مصدرين وحيدين ال mلث هلما. فكل ما مل يرد يف القرآن الكرمي ومل يرو 

 الكتاب والسنة صلى هللا عليه وسلم ال يؤخذ به. وكل ما أفىت به شيخ أو رآه أو أمر به فقيه أو عامل من غري النيب
الصحيحة ال يعتد به. وكل ما رئي يف املنام، أو ألقي يف أمنية امرئ مما دعي إشراقا، أو إهلاما، أو إضافة إىل التشريع أو 
العبادة أو ما شابه ذلك، ليس إال تلبيسا وشيطنة وضالال. وكل ما سكت عنه القرآن الكرمي والسنة النبوية يكون 

، ولكنه العقل الر5ين الرشيد الذي ينظر بنور الشرع يف حدود جماله وطاقته، مؤثرا املصلحة العامة االحتكام فيه إىل العقل
  .على اخلاصة، وبقاء األمة على بقاء الفرد، وعلو شأن اجلماعة على علو شأن األفراد والطوائف
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نة والقلب احلي، ننفي عن اإلسالم إننا 5لقلب موجها 5لكتاب والسنة والعقل الر5ين، و5لعقل مضبوطا 5لكتاب والس
وحركته احلضارية العاملية، وعقيدته الر5نية السمحة، وشريعته الفذة العادلة، وتصوره للغيب والشهود، كل شائبة تشني 

  .نظامه ومناهجه. وحنمي جمتمعاتنا من مرضني يوهنان الصف وخير5ن البالد والعباد، مها الدروشة والشيطنة

من يلغي عقله، ويتخذ لتلقي الغيب وأحكام السلوك والعبادة مصادر غري الكتاب والسنة أو معهما؛ الدروشة وهي مآل 
تبدأ أوال طيبة وصفاء وثقة عمياء يف الناس والنصوص املروية، مث تستفحل لتتحول إىل بالدة وغباء، مث إىل خرافة 

  ...صاحلهم وأهدافهموشعوذة، يشرف على توجيهها واستثمارها متشيطنون يوظفون كل غييب مل

أما الشيطنة فهي الثمرة اخلبيثة لدى من يعتمد على العقل وحده بدون ضوابط من كتاب أو سنة، وهي مدرسة أسسها 
  .بنو إسرائيل فأتعبوا ±ا أنبياء هللا وطاردوهم وقتلوهم وحرفوا كالمهم وشرائعهم كما هو مفصل يف القرآن الكرمي

ني لالنتفاع ±دى القرآن هي إقامة الصالة، الصالة اليت هي صلة اخللق 5خلالق عز وجل، والصفة الثانية للمتقني املؤهل
وعماد الدين وأفضل العبادات البدنية، إقامتها 5ملداومة عليها واحملافظة على مواقيتها وأركاÄا وهيئاlا، وما تقتضيه من 

 َواْلُمِقيِمى الصَّالَةِ  { ،78اإلسرَاء  } أَِقِم الصََّالةَ  { :ورع وخشية وبر وعمل صاحل واجتناب للفحشاء واملنكر، قال تعاىل
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ  { ،35اَحلّج  } ، 45 العنكبوت } اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة تـَنـْ

، ومل يقل: 4/5املاعون } فـََوْيٌل لِّْلُمَصلَِّني الَِّذيَن ُهْم َعن َصَالlِِْم َساُهونَ  { وملا ذكر املصّلني املتهاونني 5لصالة قال:
فويل للمقيمني الصالة، ألن الغافل عن الصالة واملتهاون فيها ال صالة له، وما صالته إال جمرد مرتع للخواطر واهلواجس 

قهها، وليس للمرء من صالته إال ما وعى، ومن مل تنهه والوساوس، وقراءته فيها جمرد أصوات ال يعيها وتصدية ال يف
صالته عن الفحشاء واملنكر مل تزده من هللا إال بعدا، ومن اختذ الصالة لعبا وهلوا أو مصيدة للدنيا واستغفاال للخلق فليس 

َ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَما َخيَْدُعوَن إِ  { له من صالته إال وزر اخلداع َّL9البقرة  } الَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ ُخيَاِدُعوَن ا.   

وألن الصالة وفاء بعهد اإلميان والعبودية، فاملواظبة عليها واملداومة عليها تعهد لإلميان وترسيخ له يف النفس، واستعانة ±ا 
من قلبه التقوى،  على مجيع التكاليف، ومن مل يدم على أدائها ضعف إميانه واستبدت به اجلرأة على املعصية، ونزعت

 { والتقوى أصل اإلميان ومنبته، والصالة هي الثمرة الظاهرة، لذلك كان التعبري عن إقامتها بصيغة الفعل املضارع
ألن املضارع قد ال يلحظ فيه زمان معني من حال أو استقبال فيدل إذ ذاك على املداومة  ،} َويُِقيُموَن الصََّالةَ 

  .واالستمرار
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إÄا اإلنفاق والبذل يف سبيل هللا من طيب الرزق،  .} َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ  { للمتقني هي قوله تعاىل:والصفة الثالثة 
 خلق هللا، بشرا وحيوا¦، وقد سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما روى مالك وإحسا¦ إىل تكافال وøزرا وتعاو¦

  ). ِإنَّ لََنا ِيف اْلبَـَهائِِم َألَْجرًا؟ فـََقاَل: ِيف ُكلِّ ِذي َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجرFَ َرُسوَل اLَِّ وَ  والبخاري ومسلم (

عل منها صلة بينه وبني اخللق، أما اإلنفاق فهو صلة جي¾ثريها يف سلوك املرء وأخالقه  إن الصالة صلة للعبد بربه ولكن
َوأَْنِفُقوا ِممَّا  { الفا منه لعباده جيعله صلة بني العبد وموالهالعبد 5خللق، ولكن القيام به على وجه القرىب من هللا استخ

  .، وجيمع الصالة واإلنفاق ورود األمر ±ما والوعد جبزائهما من رب الغيب والشهود7 احلديد } َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَني ِفيه

لقمان:  }َتْدرِي نـَْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغدًا َوَما  { إن رزق املرء خمبوء يف ضمري الغيب ألنه ال يطلع عليه قبل اكتسابه،
، واإلنفاق يف سبيل هللا دليل اإلميان 5لغيب، والثقة 5#، 58الذارFت  } ِ◌نَّ اLََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ  إ { ،34

االستخالف يف مال  ن هو أحسنووجه من وجوه االستخالف يف األرض، وشكل من أشكال العبادة اليت خلقنا هلا، فإ
ه فتحت له أبواب الرزق الكرمي واخلري العميم، وزكا ماله وولده وأجر عمله، وإذا خبل مبا استخلف فيه كان يَ عطِ هللا الذي أُ 

ذلك منه ضعفا يف اإلميان، وفقد صفة االستخالف أوال، وأضاع عبادة من أمهات العبادات mنيا، وانغلق دونه 5ب 
  ..ر بهنذِ ري الرزق وأطيبه mلثا، وكان له يف اآلخرة ما أُ اإلمداد خب

والفيصل يف كل هذا إرادة اإلنسان وما توجهت إليه، مريد اآلخرة ينتقص من دنياه آلخرته ومريد الدنيا ينتقص من دينه 
نـَْيا َوزِينَـتَـَها نـَُوفِّ إِلَْيِهْم أَْعَماهلَُ  { لدنياه، ْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها َال يـُْبَخُسوَن أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس َهلُْم ِيف َمْن َكاَن يُرِيُد اْحلََياَة الدُّ

َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلَِخرَِة نَزِْد َلُه ِيف { ،16/ 15 هود } اْآلَِخرَِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَـُعوا ِفيَها َو5َِطٌل َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
َها َوَما َلُه ِيف اْآلَِخرَِة ِمْن َنِصيبٍ   َحْرثِِه َوَمنْ  نـَْيا نـُْؤتِِه ِمنـْ   .20الشورى  } َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما  { مث ¾يت زبدة القول يف املوضوع وخالصته موجزة للصفات، ومبينة مثارها بقوله تعاىل:
  .} ِلَك َو5ِْآلَِخرَِة ُهْم يُوِقُنوَن أُولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َر±ِِّْم َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ أُْنزَِل ِمْن قـَبْ 

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا  { لقد أنزل هللا تعاىل قبل سيد¦ حممد صلى هللا عليه وسلم كتبا، وأرسل نوحا وإبراهيم عليهما السالم
، مث قفى على آmرمها مبوسى وأنزل التوراة مستحفظا عليها 26احلديد } َنا ِيف ُذرِّيَِّتِهَما النـُّبُـوََّة َواْلِكَتابَ َوإِبـْرَاِهيَم َوَجَعلْ 

أهلها فما حفظوها وما رعوها، وأجهزوا عليها كتما¦ وحتريفا وإضافات خمتلقة، جراءة منهم على هللا تعاىل بنسبة الولد 
ِإ¦َّ أَنـْزَْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َحيُْكُم ِ±َا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن  { اىل هللا عن ذلك علوا كبرياإليه، ووصفه مبا ال يليق به، تع

 َِّLنِيُّوَن َواْألَْحَباُر ِمبَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب ا ِذيَن َيْكتُـُبوَن اْلِكَتاَب فـََوْيٌل لِلَّ  { ،44املائدة  } َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالر5ََّّ
  .79البقرة } ْيِديِهْم َوَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبونَ ¹َِْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اLَِّ لَِيْشتَـُروا بِِه َمثًَنا قَِليًال فـََوْيٌل َهلُْم ِممَّا َكتَـَبْت أَ 
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َنا َعَلى َآmَرِِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَميَ ُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة  { مث أنزل اإلجنيل على سيد¦ عيسى عليه السالم َوقـَفَّيـْ
يَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لِلْ  َناُه اْإلِجنِْ ، واستحفظ عليه 46املائدة  } ُمتَِّقنيَ َوَآتـَيـْ

 { أهله فاستبدلوا به تشريعات رهبان الكنائس واألديرة وهلوساlم العقدية اليت بلغت ±م حد الشرك 5دعائهم # الولد
يَل َوَجَعْلَنا ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه رَأَْفًة َوَرمحَْ  َناُه اْإلِجنِْ َنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َوَآتـَيـْ َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ ًة َوقـَفَّيـْ َوَرْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكتَـبـْ

ُهْم َأْجَرُهْم وََكِثٌري  َنا الَِّذيَن َآَمُنوا ِمنـْ ُهْم فَاِسُقونابِْتَغاَء ِرْضَواِن اLَِّ َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها َفَآتـَيـْ َوقَاَلِت  { ،27احلديد } ِمنـْ
ُ ُن اLَِّ َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اLَِّ َذِلَك قـَْوُهلُْم ¹َِفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكفَ اْليَـُهوُد ُعزَيـٌْر ابْ  َّLُروا ِمْن قـَْبُل قَاتـََلُهُم ا

  .30التوبة  } َأىنَّ يـُْؤَفُكونَ 

عثة نبينا عليه الصالة والسالم 5لقرآن ¦سخا وبعد أن استنفذت هذه الكتب أغراضها، وأجهز عليها أهلها، كانت ب
َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب 5ِحلَْقِّ  { ألحكام الكتب قبله، ومهيمنا عليها، �ركا لنا واجب اإلميان ±ا مع عدم العمل ¹حكامها

  .48املائدة  } ُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ 

ه لقد مجع هللا تعاىل يف القرآن الكرمي ما تفرق يف الكتب قبله، من أمر اإلسالم واإلميان واإلحسان، وتكفل سبحانه حبفظ
 } ِإ¦َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ¦َّ َلُه َحلَاِفظُونَ  { ، وجعله معجزًا مباينًا لكالم البشرمن كل تغيري أو حتريف، أوزFدة، أونقص

  .9جر احل

إن اإلميان مبا أنزل على األنبياء من كتب قبل نبينا عليه وعليهم السالم إميا¦ جممال دون العمل مبحتواها ركن أساسي من 
العقيدة، غري قابل لإللغاء أو احلذف أو االستبدال، ولكن العمل ¹حكامها غري جائز، ألÄا وصلتنا حمرفة أوال، فيها من 

ان ومن الكفر، وألن القرآن الكرمي mنيا نسخها فاستبدلنا خريا منها أحكاما بلغت حمفوظة احلق ومن الباطل ومن اإلمي
 َأَصابَُه ِمْن بـَْعِض واضحة ملزمة. وقد روى أمحد يف مسنده (َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِكَتابٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََغِضَب فـََقاَل أَُمتَـَهوُِّكوَن ِفيَها Fَ اْبَن اخلَْطَّاِب َوالَِّذي نَـ أَْهِل اْلُكُتِب فـََقرَ  َّLُتُكْم أَُه النَِّيبُّ َصلَّى ا ْفِسي بَِيِدِه َلَقْد ِجئـْ
ِه، أَْو بَِباِطٍل فـَُتَصدُِّقوا بِِه، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو أَنَّ ِ±َا بـَْيَضاَء نَِقيًَّة، َال َتْسأَُلوُهْم َعْن َشْيٍء فـَُيْخِربُوُكْم ِحبَقٍّ فـَُتَكذِّبُوا بِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َحي÷ا َما َوِسَعُه ِإالَّ َأْن يـَتَِّبَعِين  َّLُموَسى َصلَّى ا.(  

يم، وما يتعلق بذلك كله من إلميان اليقيين 5آلخرة بعثا ونشورا وحسا5 عدال وخلودا يف نعيم أبدي أو عذاب مقاكما أن 
  .معتقدات بينها الكتاب والسنة، هو ُمجَّاع العبادة عقيدة وشريعة، يقينا يف القلب وعمال 5جلوارح واتقاء حملاذير املصري

إن اإلميان بكل هذه املقومات اليت ذكرت يف هذه اآلFت الكرمية من سورة البقرة ميثل كيا¦ حركيا حيا يسعى يف األرض، 
ما للحياة كفيال بتحقيق سعادة الدنيا واآلخرة، بناء للمجتع على الرخاء واألمن والتعاون والتآزر، وتكريسا للمحبة ونظا
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هذا ما وعاه تلميذ املدرسة حكيم، حليم رحيم كرمي وعبادا لرب واحد  ،ب واحد وأم واحدةألأبناء بصفتهم بني البشر، 
عندما سأله رجل قائال:" F أمري املؤمنني ما اإلميان أو كيف اإلميان؟" قال احملمدية األول اإلمام علي كرم هللا وجهه، 

على الصرب واليقني والعدل واجلهاد، والصرب على أربع شعب: على الشوق  :اإلمام علي: "اإلميان على أربع دعائم
ر رجع عن احلرمات، ومن زهد والشفَّق والزهادة والرتقب، فمن اشتاق إىل اجلنة َسِلَي عن الشهوات، ومن أشفق من النا

يف الدنيا lاون 5ملصيبات، ومن ارتقب املوت سارع إىل اخلريات، واليقني على أربع شعاب: تبصرة الفطنة و�ويل احلكمة 
وموعظة العربة وسنة األولني، فمن تبصر الفطنة ¾ول احلكمة، ومن ¾ول احلكمة عرف العربة، ومن عرف العربة عرف 

السنة فكأمنا كان يف األولني، والعدل على أربع شعب: على غائص الفهم وزهرة احللم وروضة العلم السنة، ومن عرف 
وشرائع احلكم، فمن فهم مجع العلم، ومن حلم مل يضل يف احلكم، ومن علم عرف شرائع احلكم، ومن حلم مل يفرط أمره، 

عن املنكر والصدق يف املواطن وشنآن الفاسقني،  وعاش يف الناس. واجلهاد على أربع شعب: على األمر 5ملعروف والنهي
فمن أمر 5ملعروف شد ظهر املؤمنني، ومن Äى عن املنكر أرغم آ¦ف الفاسقني، ومن صدق يف املواطن فقد قضى الذي 

   .عليه، ومن َشِنَئ املنافقني غضب # وغضب هللا له فأزلفه وأعلى مقامه "، فقام الرجل فقبل رأسه

 ،} أُولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َر±ِِّْم َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  { اىل ±ذه الصفات، قرر مثارها للمتصفني ±ا فقال:مث ملا أخرب تع
َذِلَك  { أولئك على هدى من ر±م، ألÄم اتبعوا الكتاب الذي أرشد إليه اخلطاب الر5ين عند افتتاح السورة بقوله تعاىل

فآمنوا 5لغيب وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقهم هللا، وآمنوا مبا أنزل إىل الرسول  ،} يِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ اْلِكَتاُب َال رَْيَب فِ 
صلى هللا عليه وسلم وإىل األنبياء قبله عليهم السالم، وأيقنوا 5لدار اآلخرة فاستعدوا هلا 5لعمل الصاحل وامتثال األوامر 

والنعيم املقيم. لقد كانت خطواlم  والرضارة، ألÄم فازوا 5ملغفرة فلحون يف الدنيا واآلخواجتناب النواهي، وأولئك هم امل
نـَْيا َوُحْسَن  { يف الدنيا على اهلدى توفيقا من هللا وتسديدا، وعاقبة أمرهم يف اآلخرة فالحا وجناحا َفَآَ�ُهُم اLَُّ ثـََواَب الدُّ

ُ حيُِبُّ الْ  َّL148آل عمران } ُمْحِسِننيَ ثـََواِب اْآلَِخرَِة َوا.   

َا َخَلْقَناُكْم َعبَـثًا { إن اإلنسان مل خيلق عبثا ومل يهبط إىل األرض دون هدف أو تقدير ُتْم أَمنَّ ، 115املؤمنون  } أََفَحِسبـْ
بني اخلري  ولكن ليجتاز اختبار اللياقة واألهلية للنعيم األبدي يف رFض الرمحة واللطف اإلهلي يف اجلنة، اختبار التدافع

والشر، بني اإلميان والكفر، بني احلق والباطل، وأنزل إليه الكتاب مبينا ما حيتاجه يف معركته ضد الشيطان وأوليائه، فيه 
َك َنْسَتِعنيُ  { أقوى سالح، سالح اإلميان واليقني، وسالح َّFَك نـَْعُبُد َوِإ َّF{ ، وسالح الوالء للصف الر5ين5الفاحتة  } ِإ 

َوَمْن يـَتَِّخِذ الشَّْيطَاَن َولِي÷ا  { ،رباء مما يغضب هللا وممن يغضبونه، وسالح ال29الفتح  } ..َرُسوُل اLَِّ َوالَِّذيَن َمَعه ُحمَمَّدٌ 
، فإن أخذ املرء هذه األسلحة بقوة، ورفع عماد احلق يف نفسه 119النساء  } ِمْن ُدوِن اLَِّ فـََقْد َخِسَر ُخْسرَاً¦ ُمِبيًنا

َفَال اقْـَتَحَم اْلَعَقَبة َوَما  { هله وجمتمعه بصدق، فاز وأفلح وأجنح، واقتحم العقبة على هدى من ربه إىل النعيم األبديوأ
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رَبٍَة ُمثَّ  أَْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة َفكُّ َرقـََبٍة أَْو ِإْطَعاٌم ِيف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة يَِتيًما َذا َمْقرَبٍَة أَْو ِمْسِكيًنا َذا  َكاَن ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َوتـََواَصْوا َمتـْ
 أُولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َر±ِِّْم َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  { ،11/18البلد  } 5ِلصَّْربِ َوتـََواَصْوا 5ِْلَمْرَمحَِة أُولَِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ 

{.   

  إقامُة ُحجَّةٍ  النِّذارُة ِهدايٌَة أو
  

) 6ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنوَن ( { تعاىل: هللاقال 
ُ َعَلى قـُُلوِ±ِْم َوَعَلى َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم ( َّL7َخَتَم ا( { 

  البقرةسورة 

  

مني أفرادا ومجاعات ودوال، ظروف سياسية وأحوال اجتماعية واقتصادية خمتلفة أحيا¦ ومتناقضة أحيا¦ أخرى، متر 5ملسل
َونـُنَـّزُِل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة  { وعناية الفرقان، يف أشد احلاجة إىل تبصرة القرآن وحكمة التنـزيل، فيكونون

، كان هذا حاهلم يف جمتمعهم األول والقرآُن يتنـزل منجما، وسيبقى 82اإلسراء  } يُد الظَّاِلِمَني ِإالَّ َخَسارًالِْلُمْؤِمِنَني َوَال يَزِ 
أبد الدهر إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، متر ±م النوائب واحملن، وحياصرهم األعداء من كل حدب وصوب، 

  .احلصني، ومراشدهم النريةفيجدون يف القرآن الكرمي مأمنهم املكني، وملجأهم 

يف جمتمع مكة وقد قوطعوا وحوصروا وطوردوا وعذبوا، يبصرهم القرآن بطرائق معاملة املشركني من أم القرى وما حوهلا، 
ويقوي نفوسهم لتحمل األذى وانتظار الفرج من ر±م، وحيذرهم من عاقبة االستعجال، حينا بقوله تعاىل لنبيه الكرمي 

َكِلَماِت َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َفَصبَـُروا َعَلى َما ُكذِّبُوا َوأُوُذوا َحىتَّ أََ�ُهْم َنْصُرَ¦ َوَال ُمَبدَِّل لِ  { م:صلى هللا عليه وسل
َتِغَي نـََفًقا ِيف اْألَْرِض أَْو ُسلًَّما ِيف اLَِّ َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن نـََبِإ اْلُمْرَسِلَني َوِإْن َكاَن َكبـَُر َعَلْيَك ِإْعرَاُضُهْم فَِإِن اْسَتطَْعَت أَ  ْن تـَبـْ

. وحينا آخر مبخاطبته 34/35األنعام  } السََّماِء فـََتْأتِيَـُهْم Þَِيٍَة َوَلْو َشاَء اLَُّ جلَََمَعُهْم َعَلى اْهلَُدى َفَال َتُكوَننَّ ِمَن اْجلَاِهِلنيَ 
ُمطَاٍع َمثَّ أَِمٍني َوَما َصاِحُبُكْم  ُل َرُسوٍل َكرٍِمي ِذي قـُوٍَّة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنيٍ إِنَُّه َلَقوْ  { مشركي قريش بلطف وحتنن بقوله:

ِإالَّ ذِْكٌر  فَأَْيَن َتْذَهُبوَن ِإْن ُهوَ  ِمبَْجُنوٍن َوَلَقْد َرَآُه 5ِْألُُفِق اْلُمِبِني َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنٍني َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشْيطَاٍن َرِجيمٍ 
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ  َّL19/29التكوير }لِْلَعاَلِمَني ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيَم َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء ا.  

ني، حىت إذا كانت اهلجرة إىل املدينة، وانبثق جمتمع اإلميان اجلديد، َوَذرَّ قرن أعداء من صنف آخر، أهل كتاب ومنافق
أقبلت آFت الذكر احلكيم، وانـَْهلَّْت أنوار سورة البقرة، تضيء معامل الطريق، وتكشف خباF املخاطر والكمائن يف 
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النفوس وا¼تمع، و¾خذ بيد املسلمني إىل أرشد أمرهم يف التعامل مع الواقع اجلديد، مع اخلصوم واملرتبصني، وخلفيات 
  .ق مكافحة عدوانيتهم ومناهضة كيدهموطر  ،دوافعهم وأهدافهم وأساليب مكرهم

إن الناس يف ميزان العقيدة منذ أهبطوا إىل األرض وإىل يوم الدين، على صنفني، مؤمنني متقني، وكافرين معاندين، 
والكافرون على صنفني جماهرين ëنكارهم، مشركني وأهَل كتاب، وخماتلني يضمرون الكفر ويظهرون اإلميان، ولئن كانت 

ختفى على املؤمنني أحيا¦ يف غمرة الفنت وصخب الكدح والسعي اليومي، فإن هللا تعاىل تكفل هلم  هذه األحوال
5لتوضيح والتذكري والتوعية والتحذير، وأ¦ر هلم معامل واقعهم، وطبيعة البشر ممن يعايشوÄم وخيالطوÄم ويدعوÄم إىل 

   .دهم مناراِت هدى إىل يوم الدينFÞت بينات يسرتشدون ±ا، وتبقى ملن بع صراطه املستقيم،

ولئن كان املسلمون يف عصر¦ احلاضر، قد أعرض أكثرهم عن توجيهات القرآن فيما ينبغي أن تكون عليه معرفتهم 
بواقعهم االجتماعي والسياسي واالقتصادى والعقدي، وبطرق تعاملهم مع غريهم من أصحاب امللل والنحل حوهلم، فقد 

يف الذلة والصغار واالستضعاف بني أيدى أعدائهم أوال، وأدركهم ما أصاب األمم قبلهم mنيا، ارتكسوا ëعراضهم هذا 
وأصبح جمتمُعهم أكثَر شبها مبجتمعات من غضب هللا عليهم ولعنهم mلثا، وبالدهم ما بني سْلٍم ُخمٍْز خبضوعهم ملن هب 

وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  هل واألوطان،ودب، وحرٍب مستبيحٍة لألموال والدماء واألعراض، ُجمْليٍة عن األ
رًا َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع َحىتَّ َلْو َدَخلُ  رًا ِشبـْ َلُكْم ِشبـْ بَـُعنَّ َسَنَن َمْن َكاَن قـَبـْ وا ُجْحَر َضبٍّ تَِبْعُتُموُهْم إذ قال فيما رواه البخاري: (لَتَـتـْ

  ). َفَمنْ  :ى قَالَ Fَ َرُسوَل اLَِّ اْليَـُهوُد َوالنََّصارَ  :قـُْلَنا

وكما كان إعراض كثري من املسلمني عن التصور القرآين لإلميان ومقتضياته، كان إعراضهم عن التصور القرآين للواقع 
البشري، فأثر ذلك يف حياlم كلها، حاال واستقباال، بل أثر حىت يف مصطلحاlم ولغة خطا±م، فغابت املعاين اإلميانية 

امل احلقيقة عن تصورهم لألولياء واألعداء، وتصورهم ملن يريد ±م شرا أو من يريد ±م خريا، حىت عن حياlم، واختفت مع
ويستعني به على قتل أهل رأينا فيهم من يسمي الكافر مسلما ومؤمنا بتأويالت ضالة مضلة، ويستجلبه لغزو األوطان، 

تستضيء 5لكتاب والسنة، وتتعامل بوحيهما وتتحدث  وليس من خمرج إن مل تكن توبة إال بتنشئة أجيال قرآنية اإلميان.
   .بلغتهما، وتؤسس ألمة مستعلية ëمياÄا، واثقة بر±ا، مميزة بني صديقها وعدوها

إن القرآن الكرمي ال يكاد يتوقف عن توضيح واقع املسلمني ومن حوهلم، يف كل سورة من سوره، يف سورة الفاحتة يبني 
وحال غريهم من الكفار مغضو5 عليهم وضالني، مث يبادر يف أول سورة البقرة بزFدة البيان حال الذين أنعم هللا عليهم 

والشرح والبسط والتنبيه والتحذير، حلال املتقني املسرتشدين 5لكتاب الذي ال �تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
فيهم اهلدى سواء أنذروا أم مل ينذروا، وعتاة  وحال من سواهم من كفرة املشركني ومردة أهل الكتاب الذين ال ينجع

  .املنافقني الذين يتَلوَّنوَن لكل حال بلون ويتزينون يف كل جملس بقول
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وملا كان الكفار فئتني، جماهرين ومنافقني، والكفار ا¼اهرون املعاندون سريlُم واضحة وخطرُهم أقل، وأسلوب معاجلة 
، واملنافقون أكثر تغلغال  يف جمتمع املسلمني، وأشد مكرا، واليهود أشد عداوة وغدرا، فقد أمجل هللا تعاىل حال أمرهم بـَنيِّ

، ومفاسد بعدمها آية ةعشر  والكشف ملقاتل املنافقني يف ثالثالكفار جبميع أصنافهم يف آيتني، لينبسط الشرح والتوضيح 
ِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنون َخَتَم اLَُّ َعَلى قـُُلوِ±ِْم َوَعَلى ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَليْ { اليهود فيما بعد ذلك، فقال:

  .6/7البقرة  }َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

حد هو السرت والتغطية, فيقال فإنه يدل على معىن وا ،ولئن كان لفظ "الكفر" لغًة من أصل صحيح هو " ك. ف. ر"
ملن غطى درعه بثوب قد كفر درعه، والكافر جمازا: الليل املظلم ألنه يسرت كل شيء بظلمته، والنهر العظيم، والبحر، 

ب ، والظامل الذي حيج20احلديد  }َكَمَثِل َغْيٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُهُ { والزارع الذي يغطي البذور 5لرتاب، قال تعاىل:
العدل ويغطيه بظلمه أو جيحد حق األمة ويسرته عنها ويغتصبه، ومن ترك الرمي بعدما تعلمه، وكذلك املعىن يف كل أثر 

ْسِلِم  نبوي على هذا النحو يفيد جحودا ال يعد كفرا خمرجا من امللة، مثل ما روي عنه صلى هللا عليه وسلم: (
ُ
ِسباُب امل

من حلف بغري هللا فقد أشرك، أو كفر  )، ( جعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض( ال تر  )، ُفُسوق َوِقتالُُه ُكْفر
من نسي الرمي بعدما ُعلَِّمه فقد كفر الذي  )، ( اثنتان يف الناس مها ±م كفر الطعن يف النسب والنياحة على امليت )، (
عطاء فقدر أن جيزي به فليجز به ومن مل يقدر  من أُْعِطيَ  )، ( من ادعى إىل غري ابيه وهو يعلمه فقد كفر )، ( ُعلَِّمه

من أبلى خريا فليجاز  من ادعى إىل غري أبيه أو غري مواليه فقد كفر)، ( )، ( فليحسن الثناء فان مل يفعل فقد كفر النعمة
غريه )، ومنه أيضا ما روى البخاري و  عليه ومن مل جيد ما جيازي عليه فليشكره، من فعل فقد شكر ومن ترك فقد كفر

ورأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قّط أفظع ورأيت أكثر أهلها  من قوله عليه السالم يف النساء من حديث الكسوف: (
)؛ قيل أيكفرن 5#؟ قال:( يكفرن الَعِشري ويكفرن اإلحسان، لو  بكفرهن ) قيل: ِمبَ F رسول هللا؟ قال: ( النساء

   ). منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خرياً قط أحسنَت إىل إحداهن الدهَر كّله مث رأتْ 

ذلك أن الكفر �يت يف بعض النصوص مبعىن جحود النعمة وكفراÄا وترك أداء شكرها أو إخفائها، أو وصفا لبعض 
خصال الكفَّار اليت قد يرتكبها املسلم وهو مطمئن 5إلميان، وقد َأطلقه الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر 

َفَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو  { ، وإن كان لفظ "الكفران" أكثر استعماال يف هذا املعىن، كما قال تعاىل:والتهديد
   .94األنبياء  } ُمْؤِمٌن َفَال ُكْفرَاَن ِلَسْعِيِه َوِإ¦َّ لَُه َكاتُِبونَ 

ة جبحود نعمة أو بنسيان أو بسبق لسان، أو و±ذا التعريف ال يعد كافرا كفرا خمرجا من امللة مذنبو األمة اإلسالمي
َلِتك )، أي ال تصفهم 5لكفر وال  ارتكاب ذنوب والقلوب غري مستحلة للمعاصي، وقد ورد يف األثر: ( ال ُتَكفِّر أْهل ِقبـْ

   .جتعلهم كفارا بقولك أو تصرفك، ولكن هذا األثر املنسوب للنيب صلى هللا عليه وسلم ما بني ضعيف َوَواهٍ 
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الكفر املخرج من امللة، نقيض اِإلميان، وصفة من مل يؤمن 5لوحدانية، أو النبوة، أو الشريعة أو بثالثتها، فيكون أما 
و  5العتقاد والقول والفعل، ويوجب اخللود يف النار، ولفظه 5ملصطلح القرآين: َكَفَر 5# َيْكُفر ُكْفرًا وُكُفورًا وُكْفرا¦ً، فه

َكْيَف َتْكُفُروَن L5َِِّ  { أو إذا أظهر الكفر لغري اضطرار شرعي، وإن مل يعتقد به، قال تعاىل: كافر، إذا اعتقد الكفر،
ُتْم أَْمَواً� فََأْحَياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ُمثَّ إِلَْيِه تـُْرَجُعونَ  نِِه ِإالَّ َمْن َمْن َكَفَر L5َِِّ ِمْن بـَْعِد ِإميَا { ، وقال:28 البقرة } وَُكنـْ

ميَاِن َوَلِكْن َمْن َشرََح 5ِْلُكْفِر َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اLَِّ َوهلَُ  . وهو 106النحل } ْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ 5ِْإلِ
اد، وكفر نفاق. فكفر اإلحلاد عند العلماء على ستة أحناء، كفر إحلاد، وكفر شرك، وكفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عن

هو موقف من ينفي وجود هللا تعاىل نظرا وعمال وينكر األدFن كلها، وكفر الشرك أن جيعل مع هللا أو من دونه شريكا، 
وكفر اإلنكار أن ال يعرف هللا أصال أو يشك يف وجوده، أو يف صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم، وكفر اجلحود هو أن 

فـََلمَّا َجاَءُهْم َما  { ه لكنه يرفض اتباعه َأشرا وبطرا واحتقارا له وَألهله ككفر إبليس لعنه هللا، قال تعاىل: "يعرف احلق بقلب
َها أَنـُْفُسُهْم ظُْلًما َوُعلُ  { ، وقال:89 البقرة } َعَرُفوا َكَفُروا بِِه فـََلْعَنُة اLَِّ َعَلى اْلَكاِفرِين َقنَـتـْ النمل  } و÷اَوَجَحُدوا ِ±َا َواْستَـيـْ

، وكفر العناد هو أن يعرف احلق بقلبه ويعرتف بلسانه وال يدين به حسدًا وبغيًا ككفر َأيب جهل وَأضرابه، وأما كفر 14
النفاق فهو أن يقر 5للسان وال يعتقد 5لقلب، كمنافقي الفرتة املدنية، ومنافقي عصر¦ هذا إذ جبهتهم الصحوة 

هذه األنواع سواٌء يف أÄا خمرجة من امللة، وأن من لقي هللا تعاىل بواحد منها ال  اإلسالمية وهددت مكاسبهم، ومجيع
  .يغفر له

خاصة 5¼اهرين، فإÄا يف واقع سياقها  }إنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم... { ولئن ذهب بعض املفسرين إىل أن هذه اآلية
از فيها ىل، إنكارا وإحلادا، وجحودا وعنادا وخماتلة ونفاقا، وإمنا كان اإلجيوإطالقها شاملة جلميع أنواع الكفر 5# تعا

  .ألوصاف الفئات الكافرة األشد خطورة، وهم املنافقون واليهود توطئة للبسط فيما تالها

صمم على   وسواء كان املقصود يف هذه اآلية كفار الفرتة املكية أو املدنية أو الفرتتني معا، فإمنا يراد ±ا جنس كل من
كفره تصميما ال يرعوي عنه، يف كل زمان ومكان. ولئن ورد التعبري بصيغة اجلمع معرفا، مما يفيد بظاهره العام استغراَق 
مجيع الكفار، وكان اخلطاب القرآين يعرب 5لعام أحيا¦ مع إرادته اخلاص إذا توفرت القرينة الدالة على ذلك، وعلمنا أن  

ن سبقت عليه كلمة خاص مبيسلمون على مدار التاريخ، ¾كد لنا أن اآلية عامة ومعناها كثريا من الكفار أسلموا و 
وقد علم هللا ُكفر من َكَفر ويكفر، كما علم إميان من آمن  ،عليهتوا كفار خمصوصون أصروا على الكفر وماوهم  العذاب، 

إنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُت رَبَِّك الَ  { وكل ميسر ملا خلق له، قال تعاىل:ويؤمن، وأثبت علمه السابق يف كتابه، 
ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِيف السََّماَواِت  { ، وقال:97/ 96يونس  } يـُْؤِمُنوَن َوَلْو َجاَءتـُْهْم ُكلُّ َآيٍَة َحىتَّ يـََرُوا اْلَعَذاَب اْألَلِيمَ 

وََكأَيِّْن ِمْن َآيٍَة ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َميُرُّوَن  { ، وقال:101يونس } ْوٍم َال يـُْؤِمُنونُذُر َعْن قَـ َواْألَْرِض َوَما تـُْغِين اْآلFََُت َوالنُّ 
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َها ُمْعرُِضونَ  َها َوُهْم َعنـْ ، وقد سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما روى عبد هللا بن عمرو ( 105يوسف } َعَليـْ
( أفال أخربكم عن أهل ن نيأس فقال صلى هللا عليه وسلم:رأ من القرآن فنكاد أFرسول هللا إ¦ نقرأ من القرآن فنرجو ونق

امل َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن 5ِْلَغْيِب  { اجلنة وأهل النار؟، قالوا: بلى Fرسول هللا، قال:
 أُولَِئَك َعَلى اُهْم يـُْنِفُقوَن َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َو5ِْآلَِخرَِة ُهْم يُوِقُنونَ َويُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا َرَزقْـنَ 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا  { إ¦ نرجو أن نكون هؤالء، مث قال: :هؤالء أهل اجلنة، قالوا } ُهًدى ِمْن َر±ِِّْم َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
ُ َعَلى قـُُلوِ±ِْم َوَعَلى َمسِْعِهمْ  َّLَوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنوَن َخَتَم ا  

  ). ؟، قال: أجلرسول هللا لسنا هم F :هؤالء أهل النار، قالوا }

ولقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لشدة حمبته للخلق حيرص على أن يؤمن مجيع الناس، ويؤذيه إعراض بعضهم، 
وما يوم الطائف عنا خبفي، إذ دميت قدماه  ،مال، فيقابل كل ذلك منهم 5لصربع ومناوأlم له 5ألذى، قوال أو

فيهم كما ذكرت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها فيما رواه مسلم عن عروة بن  الشريفتان حبجارة املشركني وخريه ربه
ثـَْتُه أَنـََّها قَاَلْت لَِرُسوِل اFَ :ِّL َرُسوَل اLِّ! َهْل أََتى َعَلْيَك يـَْوٌم َكاَن َأَشدَّ  ،َأنَّ َعاِئَشةَ  الزبري ( ِمْن يـَْوِم ُأُحٍد؟  َزْوَج النَِّيبِّ َحدَّ

ُهْم يـَْوَم اْلَعَقَبِة، إْذ َعَرْضُت نـَْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد فـََقاَل: لَ  Fَلِيَل ْبِن َعْبِد  َقْد َلِقيُت ِمْن قـَْوِمِك، وََكاَن َأَشدُّ َما َلِقيُت ِمنـْ
ْبِين إَىل َما أََرْدُت، فَاْنطََلْقُت َوأََ¦ َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، فـََلْم َأْسَتِفْق  ،ُكَاللٍ  إالَّ بَِقْرِن الثـََّعاِلِب. فـََرفـَْعُت رَْأِسي فَإَذا أََ¦ فـََلْم جيُِ

 قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك َوَما َردُّوا َعَلْيَك، ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلَّْتِين، فـََنَظْرُت فَإَذا ِفيَها ِجْربِيُل، فـََناَداِين. فـََقاَل: إنَّ اLَّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد مسَِعَ 
مَُّد! إنَّ اLَّ َقْد َلَك اْجلَِباِل لَِتْأُمرَُه ِمبَا ِشْئَت ِفيِهْم. قَاَل: فـََناَداِين َمَلُك اْجلَِباِل َوَسلََّم َعَليَّ. ُمثَّ قَاَل: Fَ حمَُ َوَقْد بـََعَث إلَْيَك مَ 

َع قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك، َوأََ¦ َمَلُك اْجلَِباِل، َوَقْد بـََعَثِين رَبَُّك إِلَْيَك لَِتْأُمَرِين  ¹َِْمرَِك. َفَما ِشْئَت؟ إْن ِشْئَت أَْن أُْطِبَق َعَلْيِهُم  مسَِ
ُبُد اLَّ َوْحَدُه، َال يُْشرُِك بِِه اَألْخَشبَـْنيِ. فـََقاَل َلُه َرُسوُل اLِّ صلى هللا عليه وسلم: َبْل أَْرُجو َأْن ُخيْرَِج اLُّ ِمْن َأْصَالِ±ِْم َمْن يـَعْ 

واقف املؤثرة املثرية، اليت كان يواجهها عليه السالم 5ملصابرة واملثابرة على الدعوة واإلحلاح َشْيئاً)، إىل غري ذلك من امل
خيربه أنه ال يؤمن إال من سبق له من علم هللا  ،} إنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهم... { فيها، فأنزل هللا تعاىل عليه هذه اآلية
أََفَمْن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فـََرَآُه َحَسًنا فَِإنَّ  { Fت أخرى بقوله:Þلشقاء، كما خاطبه السعادة، وال يضل إال من سبق له ا

 فـََلَعلَّكَ  { ،8فاطر }َيْصنَـُعونَ اLََّ ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء َفَال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت ِإنَّ اLََّ َعِليٌم ِمبَا 
 } َلَعلََّك 5َِخٌع نـَْفَسَك َأالَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ  { ،6الكهف } 5َِخٌع نـَْفَسَك َعَلى َآmَرِِهْم ِإْن ملَْ يـُْؤِمُنوا ِ±ََذا احلَِْديِث َأَسًفا

5طال، ، مبينا عز وجل له أن هؤالء قد غلب هواهم عقوهلَم، وقهر جهُلهم علَمهم، فرأوا الباطل حقا واحلق 3الشعراء 
واحلَسَن قبيحا والقبيح حسنا، فال lلك نفسك حسرة وحز¦ بسبب غيهم وإصرارهم، وال تغتمَّ لكفرهم وهالكهم إن مل 

وكذلك يقال للداعية يف كل زمان ومكان، إذا رأى إد5ر  ،يؤمنوا، ألن أمرهم بيدي وإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب
بتهم للنصح واإلرشاد، فعليه أن يكتِفَي بعلم هللا فيهم، وأال يتأّسف على أحد اخللق، ورفضهم معامل احلق، وعدم استجا



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

منهم، ألن التوفيق من هللا تعاىل، والقلوب بني إصبعني من أصابع الرمحن، كما روى أمحد عن أَنٍس قاَل: كان َرسوُل هللا 
َنا؟ ) كَ F ُمَقلَِّب الُقُلوِب ثَبِّْت قـَْلِيب على ِديِن (ُيْكِثُر أْن يقوَل: ، فـَُقْلُت: Fَ َنِيبَّ هللا آَمنَّا ِبَك َوِمبَا ِجْئَت بِِه فـََهْل َختَاُف َعَليـْ

  ). قَاَل: ( نـَْعم، ِإنَّ الُقُلوَب بـَْنيَ َأْصبُـَعْنيِ ِمْن َأَصاِبِع هللا يـَُقِلّبـَُها َكْيَف شاَءَ 

ة بلغة وظيفته األوىل اليت بعث ±ا، وهي النِّذارَة، بقوله لقد خاطب هللا تعاىل نبيه الكرمي عليه الصالة والسالم يف هذه اآلي
 ألÄا هي أخطر مهمة حتملها، منذ خوطب يف سورة املدثر ،}َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنونَ  { تعاىل:

ثُِّر قُْم فَأَْنِذْر َورَ  { بقوله عز وجل: ْر َوالرُّْجَز فَاْهُجْر َوَال َمتُْنْن َتْسَتْكِثُر َوِلرَبَِّك فَاْصِربْ فَِإَذا Fَ أَيـَُّها اْلُمدَّ ْ َوثَِياَبَك َفَطهِّ بََّك َفَكربِّ
ُر َيِسري ، منذ فجر البعثة إذ هبط من حراء فُنودي 1/10 } نُِقَر ِيف النَّاقُوِر َفَذِلَك يـَْوَمِئٍذ يـَْوٌم َعِسٌري َعَلى اْلَكاِفرِيَن َغيـْ

فنظر عن ميينه فلم ير شيًئا، ونظر عن مشاله فلم ير شيًئا، ونظر أمامه فلم ير شيًئا، ونظر خلفه فلم ير شيًئا. فرفع رأسه 
فرأى جربيل بني السماء واألرض، فرعب وأتى خدجية فقال: دثروين وصبوا علي ماء 5ردا. فدثروه وصبوا عليه ماء 5ردا، 

را 5إلنذار فكان رسوال، بعد أن تلقى األمر 5لقراءة يف سورة العلق فكان نبيا، فشمر فنزلت أول آFت وظيفته اجلديدة أم
عن ساعد اجلد وساق العزم، وأنذر الناس يومهم العسري، ومآهلم غري اليسري، لقد كانت النِّذارَة أول ما أرسل به إىل 

  .} ْنَذْرتـَُهْم أَْم َملْ تـُْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنونَ َسَواءٌ َعَلْيِهْم أَأَ  { :الناس، ولذلك خاطبه ربه بلغتها إذ قال له

لقد كان صلى هللا عليه وسلم يعلم ثقل مسؤولية النِّذارة وخطورة شأÄا، ولكن اللطف اإلهلي يشمله دوما بعناية التثبيت، 
َا أََ¦ َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنيٌ ُقْل Fَ أَيـَُّها النَّاُس إِ  { وحيضه على الصمود، مرة يلقنه أسلوب املخاطبة 5لتحنن واللطف  } منَّ

َنا لَبَـَعثْـَنا ِيف ُكلِّ قـَْريٍَة َنِذيرًا َفَال ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن  { ، ومرة يرفع مهته وحيرضه على اإلنذار من موقف قوة وحتد49احلج َوَلْو ِشئـْ
 { من عاقبة الركون إىل من أرسل إليهم من الكفار، و�رة ينذره هو نفسه 51/52 الفرقان } َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكِبريًا

ًئا قَِليًال ِإًذا َألََذقْـَناَك ِضْعَف اْحلََياِة َوِضْعفَ  َناَك َلَقْد ِكْدَت تـَرَْكُن إِلَْيِهْم َشيـْ َنا َنِصريًا َوَلْوَال َأْن ثـَبـَّتـْ  اْلَمَماِت ُمثَّ َال جتَُِد َلَك َعَليـْ
  .75اإلسراء  }

ة أشد عناء يف جمال الدعوة اإلسالمية، ألن ختويف الناس من سوء املصري يف الدنيا واآلخرة، ولو أيقظ ولئن كانت النِّذار 
هم، فإن رمحة هللا تعاىل الكفر من اجلهلة والظلمة ويستفز  أنفسا حية فآمنت، يستعدي على الداعية غضب املصرين على
املسؤولية وعبء املؤونة، إذ بينت له أن من الناس من لن قد خففت ±ذه اآلية عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من ثقل 

يؤمنوا، ملا سبق يف علم هللا عنهم، وأن عليه أن يهدئ من روعه ويركن إىل حكمة ربه فال يهلك نفسه غما وكمدا إلصرار 
   .الكافرين وإعراض اجلاحدين

ْت َكِلَمُة رَبَِّك َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َوَمتَّ  { إن نفوسا خلقها هللا تعاىل للجنة وأخرى خلقها للنار، قال تعاىل:
إن هللا عز وجل خلق آدم مث أخذ اخللق من ظهره وقال: هؤالء إىل  ، وقال صلى هللا عليه وسلم: (119 هود }َأْمجَِعنيَ 
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)، وليس على  قال: على مواقع القدر ؟ماذا نعملاجلنة وال أ5يل وهؤالء إىل النار وال أ5يل فقال قائل: F رسول هللا فعلى 
  .18العنكبوت } َوِإْن ُتَكذِّبُوا فـََقْد َكذََّب أَُمٌم ِمْن قـَْبِلُكْم َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبَالُغ اْلُمِبنيُ  { الرسول إال البالغ

ْقوة منافُذ اهلداية وقنواُت تلقي الرشد فيها مقفلٌة  موصدٌة، فال أمل يف تسلل اإلميان أو تسربه إىل إن قلوَب أهل الشِّ
نفوسهم، وقد ختم هللا تعاىل على أفئدlم، ملا راَن عليها من تكربُّ وتعاٍل على احلق، واستحباٍب للعمى ورْفٍض للتوبة إىل 

ُ  { صراط هللا املستقيم، فكان اجلزاُء الوفاق إركاسا يف الضاللة وإغراقا هلم يف العماية، قال تعاىل: َّLفـََلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ ا
ُ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ  َّL5الصف } قـُُلوبـَُهْم َوا.  

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن َ¦ٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ  { لقد أساء األدَب قبلهم إبليس حسدا وكربا فطرده  ،12األعراف } قَاَل أََ¦ َخيـْ
َها َمْذُءوًما َمْدُحورًاا { :هللا تعاىل وقال له ، وأساء األدَب قبلهم بنو إسرائيل فاعتدوا يف السبت، 18األعراف  } ْخرُْج ِمنـْ

، فكان عاقبة أمرهم 24املائدة } فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فـََقاِتَال ِإ¦َّ َهاُهَنا قَاِعُدونَ  { :واختذوا عجال له خوار، وقالوا لنبيهم
وا لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُ  { لعنةاخلزي والذل واملسخ وال

د يف كل زمان ومكان ، وكذلك يطر 78/79املائدة  } يـَْعَتُدوَن َكانُوا َال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ 
   .من أساء األدب مع ربه 5إلصرار على الكفر واجلحود

َوَهلُْم َآَذاٌن َال َيْسَمُعوَن ِ±َا  { ولئن كان على قلوب هؤالء الكفار أختامها وأقفاهلا، فإن أمساعهم أيضا مغلقة موصدة
، وأبصارهم اليت َعِشَيْت عن التمييز وَعِمَيْت عن 179األعراف } ونَ أُولَِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفلُ 

َك َوِإْن َتْدُعوُهْم ِإَىل اْهلَُدى َال َيْسَمُعوا َوتـَرَاُهْم يـَْنظُُروَن إِلَيْ  { ،} َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ  { اهلداية قد َلفَّْتها غشاوة الضالل
ُهْم َمْن يـَْنظُُر إِلَْيَك أَفَأَْنَت تـَْهِدي اْلُعْمَي َوَلْو كَ  { ،198األعراف } َوُهْم َال يـُْبِصُرونَ   { ،43يونس } انُوا َال يـُْبِصُرونَ َوِمنـْ

َمْن يـَْهِديِه ِمْن بـَْعِد اLَِّ ى َبَصرِِه ِغَشاَوًة فَ أَفـَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اLَُّ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َمسِْعِه َوقـَْلِبِه َوَجَعَل َعلَ 
   .23اجلاثية } أََفَال َتذَكَُّرونَ 

إن عقلية األنعام اليت متسكوا ±ا وعكفوا عليها مل ترشدهم إال إىل تصرفات األنعام لذَة طعاٍم وشراٍب وتناسل، وزادوا على 
م فلم يسمعوا اهلدى، وعلى قلو±م فلم األنعام أن عبدوا هذه اللذات، واختذوها آهلة، ولذلك ختم هللا على أمساعه

تتشرب اهلدى وجعل على أبصارهم غشاوة فلم تبصر اهلدى، وهم لسفاهتهم هذه أحق 5لعذاب العظيم الذي توعدهم 
  .} َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  { به الرب عز وجل

الذين قتلوا يوم بدر على  ،قادة قريش من املشركني يف صناديدالقرآن أن هاتني اآليتني نزلتا  يذكر املشتغلون ¹سباب نزول
الكفر، ومل يكن فيهم من جميب أو مهتد أو ¦ج، ومل يؤمن منهم إال رجالن مها أبو سفيان بن َحْرب، واَحلَكم بن أيب 
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عليه العاص بعد أن ذاقا مرارة اهلزمية وجترعا علقم اإلحباط، برؤية النصر املؤزر الذي أكرم هللا تعاىل به نبيه صلى هللا 
املهزومني من موقف قوة وعز ومتكني، ولكن عموم اآليتني ينال املصرين  نه مكة وحتطيمه األصنام، وعفوه عوسلم، بفتح

  .على الكفر يف كل زمان، الشتماهلما على صفات وعالمات مىت توفرت كان اإلصرار والعناد والبعد عن االهتداء

، فإن اآليتني بينتا للداعية عالمات حسية ظاهرة، تدل على هذه صفة داخلية يف النفس ولئن كان العناد واإلصرار
النفسية املريضة، والعقلية املشوهة، أهم هذه العالمات أن تنصح للضال فال يسمع، وأن تبصره فال يبصر، وأن تتألف 

، ومن هذا طبـُْعه على قلبه للحق فال يقبل، وأن تستأنسه استدراجا للخري فال �نس، وأن ¾خذه العزة 5إلمث إذا أُْنِذرَ 
خطر عظيم، سواء كان من املسلمني أو من الكفار، ألنه حيمل بذور اخلتم على القلب مبا ران عليه من عزة وشقاق 

   .واستكبار

إن املسلم إذا كان طبعه العزة مبا لديه، واالستهانة 5لنصح الذي يوجه إليه، واإلعراض عن احلق إذا يدعى إليه، واإلصرار 
ه، يوشك أن يعمه هللا بغضبه، فتنغلق يف وجهه أبواب الرمحة واألوبة، وتفتح يف وجهه أبواب اخلتم على القلب على هوا

والسمع والتغشية على البصر، وما ذلك إال ألن املعاصي ومشاعر الكرب واالستعالء ترتاكم على األفئدة وحتف ±ا 
َن إذا أذنب ذنًبا كانت نُْكتة سوداُء يف قلبه، فإن �ب َونزع وتغلقها، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إّن املؤم

َكال َبْل رَاَن َعَلى  { هللا جل ثناؤه:عنه واستغفر، َصَقلت قلبه، فإن زاد زادت حىت تـُْغلق قلبه، فذلك الرَّاُن الذي قال 
على القلب حتف به من كل نواحيه حىت . وقال جماهد:" نبئت أن الذنوب 14املطففني } َيْكِسُبونَ  قـُُلوِ±ِْم َما َكانُوا

  ".تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع اخلتم

ويبقى تساؤل وجيه يف مثل هذه احلالة، إن واجه الداعيُة هذه النماذَج من البشر مسلمني غافلني أو كفارا جاحدين، هل 
   إلصرار؟يعرض عن دعوlم وتبصرlم؟ أم يقتحم عليهم حصون الكربFء والرتفع وا

إن لنا يف القرآن الكرمي وتوجيهات الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم، نري البينات والتعاليم، ورشيد األسوة احلسنة، فما 
فرط الكتاب إذ بني وأوضح، وما قصر الرسول إذ واظب على دعوة هذه النماذج البشرية إنذارا وختويفا وبشارة و¾ليفا، 

يقال عنهما وال يستقيل: أن يهدي الناس للحق  له مهمتني يف هذه الدنيا الحييد عنهما، ال وصرب على أذاهم، موقنا أن
ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناهُ  { أوال َنا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمرَِ¦ َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوَال اْإلِ  نُورًا نـَْهِدي بِِه َمْن َنَشاءُ وََكَذِلَك أَْوَحيـْ
رِيَن َوُمْنِذرِيَن  { ، وأن يقيم احلجة على املصرين mنيا52الشورى }  ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ ِعَباِدَ¦ َوإِنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِمْن  ُرُسًال ُمَبشِّ

األنبياء من  . وقد قام 5ملهمتني خري قيام، وكذلك ورثة165النساء  } لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اLَِّ ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسل
العلماء والدعاة يهدون من كتب هلم هللا اهلداية، ويقيمون احلجة على من كتب هلم الشقاوة، وليس هلم من مكسب إال 

  .68صصالق } َورَبَُّك َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتاُر َما َكاَن َهلُُم اْخلِيَـرَُة ُسْبَحاَن اLَِّ َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكونَ  { رضا هللا،
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  املنافقون:
  أربعة حماور لشخصيتهم املريضة

) 8َوِمَن النَّاِس َمن يـَُقوُل آَمنَّا L5ِِّ َو5ِْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهم ِمبُْؤِمِنَني ( { قال هللا تعاىل:
) ِيف قـُُلوِ±ِم 9ُخيَاِدُعوَن اLَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهم َوَما َيْشُعُروَن (

) َوِإَذا ِقيَل َهلُْم الَ 10مََّرٌض فـَزَاَدُهُم اLُّ َمَرضًا َوَهلُم َعَذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن (
َا َحنُْن ُمْصِلُحوَن ( ) َأال إِنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولَـِكن الَّ 11تـُْفِسُدوْا ِيف اَألْرِض قَاُلواْ ِإمنَّ

) َوِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوْا َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلواْ أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاء َأال 12وَن (َيْشُعرُ 
) َوِإَذا َلُقواْ الَِّذيَن آَمُنواْ قَاُلواْ آَمنَّا َوِإَذا َخَلْواْ 13إِنـَُّهْم ُهُم السَُّفَهاء َولَـِكن الَّ يـَْعَلُموَن (

َا َحنُْن ُمْستَـْهزِئُوَن ( ِإَىل َشَياِطيِنِهمْ  ُهْم ِيف 14قَاُلوْا ِإ¦َّ َمَعْكْم ِإمنَّ ) اLُّ َيْستَـْهزُِئ ِ±ِْم َوَميُدُّ
َارَتـُُهْم 15طُْغَياÄِِْم يـَْعَمُهوَن ( ) أُْولَـِئَك الَِّذيَن اْشتَـُرُوْا الضَّالَلََة 5ِْهلَُدى َفَما َرِحبَت جتِّ

) َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد َ¦رًا فـََلمَّا َأَضاءْت َما َحْولَُه 16َوَما َكانُوْا ُمْهَتِديَن (
) ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم الَ 17َذَهَب اLُّ بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِيف ظُُلَماٍت الَّ يـُْبِصُروَن (

َن السََّماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َورَ 18يـَْرِجُعوَن ( ْعٌد َوبـَْرٌق َجيَْعُلوَن َأْصاِبَعُهْم ِيف ) أَْو َكَصيٍِّب مِّ
َن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت واLُّ حمُِيٌط 5ِْلكاِفرِيَن ( ) َيَكاُد اْلبَـْرُق َخيَْطُف 19آَذاÄِِم مِّ

 ُّLَلَذَهَب أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاء َهلُم مََّشْوْا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموْا َوَلْو َشاء ا 
  البقرة  سورة } )20ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم ِإنَّ اLَّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (

  

بعد أن وصف هللا تعاىل حال املؤمنني الذين تواطأت قلو±م وألسنتهم وأعماهلم على مست واحد، إسالما وإميا¦ 
كفر واجلحود والعناد مشركني وأهل كتاب، من وافق سرهم وإحسا¦، عقب يف آيتني موجزتني حبال املصرين على ال

مث بسط يف ثالث عشرة آية حال طائفة من هؤالء الكفار ممن أضمروا  عالنيتهم يف ذلك أو من تسرت بنفاق وخماتلة،
املسلمني،  الكفر وأظهروا اإلميان، وهم املنافقون، ملا هلذا الصنف من خطورة على ا¼تمع، تلبيسا يف الدين، وجتسسا على

  .وكشفا لعوراlم وتعاو¦ مع أعدائهم

ولعل من املفيد التذكري ¹ن املسلمني يف الفرتة املكية مل يعرفوا النفاق وال أهله، فلم يكن إال كافر جماهر أو مؤمن 
املدلول إال مستضَعف، ال يـَُهاب جانُبه، وال يضطر مشرك إىل منافقته، كما أن اللغة العربية مل تعرف لفظ النفاق ±ذا 
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بعد ظهور حركة النفاق يف املدينة، وورود الكتاب والسنة به. واللفظ بذلك إسالمي َحبٌْت نُِقل من أصل معناه اللغوي إىل 
  .معناه املصطلحي العقدي اجلديد

 ذلك أن مادة" النون والفاء والقاف" يف اللغة العربية أصالن صحيحان كما قال ابن فارس يف مقاييس اللغة، يدل
نـََفَقِت الدابُة إذا  :أحدمها على انقطاع شيء وذهابه، واآلخُر على إخفاء شيء وإغماضه، ومن األصل األول يقال

ماتت، ومن األصل الثاين "النـََّفق" وهو جحر الريبوع وَسرَبُه، يتخذ له خمارج متعددة، أحدها يدعى النافقاء يغلقه بساتر 
َوِإْن َكاَن َكبُـَر َعَلْيَك ِإْعرَاُضُهْم فَِإِن  { قال تعاىل: قاء برأسه فانتفق، أي خرج.الناف ترايب رقيق، فإذا دمهه اخلطر ضرب

َتِغَي نـََفًقا ِيف اْألَْرِض أَْو ُسلًَّما ِيف السََّماِء فـََتْأتِيَـُهْم Þَِيَةٍ  ، ومنه اشتق لفظ النفاق الذي هو 35األنعام  } اْسَتَطْعَت َأْن تـَبـْ
صَّ شرعا 5لدخول يف اإلسالم من وجه واخلروج عنه من آخر، كما يفعل الريبوع إذ يدخل نفقه من فعل املنافق، وقد اْختُ 

  .5ب وخيرج من 5ب آخر

شاع يف ا¼تمع عقب  وقد أطلق املصطلح اجلديد أول األمر قرآنيا على النفاق االعتقادي املخرج من امللة، ألنه أول ما
يعة يف بدر وحنني وفتح مكة فأصبح ُخياُف جانُبهم وlُاُب مكانُتهم، وأخذ ضعاُف تنامي قوة املسلمني 5نتصاراlم السر 

نوا أمواهلم ودماءهم   .الشخصية من املشركني وأهل الكتاب يعلنون اإلميان ويبطنون الكفر، كي ُحيصِّ

   .ة، ونفاق اجلهالةبذلك ظهر يف ا¼تمع اإلسالمي ثالثة أنواع من النفاق االعتقادي: نفاق املعاندة، ونفاق احلري 

فاملعاندون يضمرون اإلصرار على ما ورثوه عن آ5ئهم من عقائد رافضني مراجعتها وعرضها للتمحيص والنقد، معرضني 
  .عن إخضاع ما لديهم للتحليل املنطقي واالستدالل العقلي

بذلك متحريون فيما يلقى  واملتحريون يضمرون التعلق 5حملسوسات والشك فيما عداها من املعقوالت والغيبيات، وهم
  .عليهم من أمر الدين بني ما ال تقبله حواسهم وبني ما يعرض على عقوهلم وقلو±م

وقد شغلهم اللهو والعبث واالنكباب على الشهوات، عن التفكري يف  5حلال واملآل،واجلاهلون يضمرون الالمباالة 
  .عقائد وعادات احملسوسات واملعقوالت، أو التعصب ملا ورثوا عن اآل5ء من

مث عندما انفرد ا¼تمع املسلم 5لقوة واهليمنة وأصبح الكفار واملنافقون أقلية هينة، ظهرت بني بعض املسلمني تصرفات 
وخصال خمالفة ملا أمر به الشرع، كالكذب وإخالف الوعد وخيانة األمانة والفجور عند اخلصومة، مما حذر منه الرسول 

أَْربٌَع َمْن ُكنَّ ِفيِه   نفاقا زجرا عنه وتربية ألصحابه، فقال فيما رواه البخاري ومسلم وغريمها: ( صلى هللا عليه وسلم ومساه
  ا اْؤمتَُِن َخاَن َوِإَذا َحدَّثَ َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمنـُْهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن النَِّفاِق َحىتَّ َيَدَعَها ِإذَ 
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ال تصحِب املنافَق، فإنه يزيُن لَك فعَله،  )، وقال اإلمام علي رضي هللا عنه: ( َكَذَب َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر َوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ 
  ). دُّ أن تكوَن مثَلهوَ ويَـ 

ميان بقوله فر وأظهر اإلبذلك كان النفاق يف الشرع نوعني: األول نفاق اعتقادي خمرج من امللة، هو ما أبطن صاحبه الك
ما تقررت صفاته يف مستهل سورة البقرة ويف سورة "املنافقون" و"احلشر" و"التوبة" و"النساء" وبثت يف سياقات وعمله، و 

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن  { أخرى كثرية من القرآن الكرمي، وعاقبته اخللود يف النار إن مل تكن توبة، قال تعاىل: ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّ
، والنوع الثاين من النفاق هو األصغر، غري خمرج من امللة، متعلق 5لسلوك والعمل 145النساء } لنَّاِر َوَلْن جتََِد َهلُْم َنِصريًاا

  .والقلب حمتفظ 5إلميان

نذارًة، هي وملا كانت مهمُة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، ومهمُة ورثتهم من العلماء والدعاة بعد التبليغ بشارًة و 
تنـزيل الدين ¹حكامه وتشريعاته وحركيته يف ا¼تمع حيا ميشي على األرض، فإن هللا تعاىل تكفل لنبيه صلى هللا عليه 

نشاط األعداء ا¼اهرين واملتسرتين، يف آFت فضح و  ،وسلم بكشف مالبسات الواقع الذي يعمل فيه، بسلبياته وخلفياته
 ختطئ عند رصد حركة املرتبصني 5لعقيدة وأهلها يف كل زمان ومكان، قواعَد مرشدًة حمكمات جمموعها يشكل قواعَد ال

  .وهاديًة لألجيال املؤمنة املتعاقبة على محل أمانة التبليغ إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها

دلتهم عن أنفسهم لذلك كانت آFت سورة البقرة اخلاصة 5ملنافقني، مركزة على كشف تركيبتهم النفسية، وأسلوِب جما
ومتويِهِهم على واقع احنرافهم، وطبيعِة أمراضهم القلبية، وخبِث طويتهم املعتلة، وهواِن ِجِبلَِّتهم اخلائرة اجلبانة اليت حتسب  

  .كل صيحة عليها

حاَل  6/7البقرة }ْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنوَن...إنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تُـ  { ولئن أمجلت اآليتان السابقتان
مجيع أصناف الكفر ¹بلغ عبارة وأشدها إجيازا وتوضيحا، فقد ثـَنَِّت اآلFُت بعدمها بكشف فئة من هؤالء الكفار هم فئةُ 

  .8البقرة  }َما ُهْم ِمبُْؤِمِننيَ َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل َآَمنَّا L5َِِّ َو5ِْليَـْوِم اْآلَِخِر وَ  { :املنافقني فقال تعاىل

إن من هؤالء الكفار املعاندين الذين ال تفيد فيهم ِنذارة وال تنفعهم بشارة، طائفًة خمتوما أيضا على قلو±ا وأمساعها، 
ْعَنا َوُهْم َال َوَال َتُكونُوا َكاّلِذيَن قَالُ  { وعلى أبصارها غشاوة، طائفًة حذر هللا تعاىل املؤمنني من أن يكونوا مثلهم فقال: وا مسَِ

، أي كاملنافقني الذين يظهرون الطاعة واإلميان ويُِسرُّون املعصيَة والكفر، وجعلهم َشرَّ ما َدبَّ 21األنفال  } َيْسَمُعونَ 
أي املنافقون الُبْكُم عن ، 22األنفال  } ِإّن َشّر الّدَواّب ِعْنَد اLِّ الّصّم اْلُبْكُم اّلِذيَن َال يـَْعِقُلونَ  { على وجه األرض فقال:

قول احلق الصُّمُّ عن مساعه اجلهلُة لواقع كفرهم وعاقبة أمرهم، وهم لتَميُّزِهم عن الكفار ا¼اهرين 5خلبث واملخادعة واجلنب 
واخلور، أخطر على ا¼تمع املسلم من غريهم، الندساِسهم فيه ومعرفِتهم ألخباره وأسراره، ووالئِهم السري ألعدائه 
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ِإنَّ  { :رتبصني به، واستعداِدهم النفسي للمشاركة يف أي مؤامرة عليه. ولئن قال تعاىل عن عموم الكفار املعاندينوامل
ِهْم َسَواٌء َعَليْ  { :، فقد قال عن هؤالء املنافقني6البقرة }الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنونَ 

اْستَـْغِفْر َهلُْم أَْو َال َتْستَـْغِفْر َهلُْم ِإْن َتْستَـْغِفْر َهلُْم  { :، وقال6املنافقون  } َأْستَـْغَفْرَت َهلُْم أَْم ملَْ َتْستَـْغِفْر َهلُْم َلْن يـَْغِفَر اLَُّ َهلُمْ 
ُ َهلُم َّL80التوبة  } َسْبِعَني َمرًَّة فـََلْن يـَْغِفَر ا.   

الصنف من الناس طبيعُة اخلنوثة فيهم، فال ُهْم رجال بتمام رجولتهم، وال إ¦ث بكامل أنوثتهم، ومن  أول صفات هذا
جاهرا 5لعداوة كفرا مث جاهرا 5لوالء للمسلمني إميا¦، ومن النساء زينب رضي  الرجال عمر وخالد رضي هللا عنهما، إذ

يهم، وغزالة اليت دخلت الكوفة على احلجاج بن يوسف ففر هللا عنها إذ واجهت الظلمة وأفحمتهم وهي أسرية بني أيد
  :من بني يديها وأغلق عليه قصره فقال فيه الشاعر

  أسٌد علي ويف احلروب نعامٌة ربداء جتفل من صفري الصافـر

  هال برزت إىل غزالة يف الوغى بل كان قلبك يف جناحي طائر

  صـدعت غزالة قلبه بفوارٍس تركت مدابره كأمس الدابـر

أما املنافقون فهم خلق مشوه النفسية، ال يستطيعون أن يقفوا موقفا للرجال وال موقفا لإل¦ث، وتراهم يقولون آمنا جبنا 
وخوفا وخديعة وما هم مبؤمنني. هذه طبيعة املنافقني يف كل عصر، خنوثٌة يف الرتكيبة النفسية، ال رجولَة فيها وال أنوثة، 

أخباَرهم للظاملني وأعداء الدين، وحيللوا أعماَهلم وتصرفاlِم وخفيَّ مقاصدهم  نني ليبلِّغوايتسللون ِلواذًا من جمالس املؤم
ونواFهم لكل من يـُْغدق العطاء وميأل الدلو ويقرِّب الّرِشاء، فإذا انكشف أمرهم جادلوا عن أنفسهم مبا ال يقبله عقل وال 

ءهم، وإن كان للمؤمنني نصر ادعوا مناصرlم 5ندساسهم يف جييزه شرع. فإن كانت للظاملني جولة محدوا شطارlم وذكا
   .حميط أعدائهم من الظاملني، فإن عوتبوا على ما يفعلون مسوا نفاقهم سياسة ودهاء وشطارة وذكاء

ولعل أبرز صفات اخلنوثة فيهم أÄم ال يستقر هلم حال، مذبذبون يف مواقفهم وأفكارهم، تنمو أجسادهم وال تنمو 
اديد حيسبون كل صيحة عليهم، أفئدlم كريشة يف مهب الريح، ال يعول عليهم يف حرب أو سلم، خيذلون عقوهلم، رع

َذِلَك ¹َِنـَُّهْم َآَمُنوا ُمثَّ َكَفُروا  { الصديق ويسلمون احلليف و الرفيق، وال ينصرون حىت أنفسهم يف مواقف البالء والضيق
َسُبوَن  ُهوَن َوِإَذا رَأَيـْتَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْوِهلِْم َكأَنـَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة حيَْ َفطُِبَع َعَلى قـُُلوِ±ِْم فـَُهْم َال يـَْفقَ 

َر ِإَىل الَِّذيَن َ¦فـَُقوا يـَُقوُلوَن أملَْ تَـ  { ،3/4املنافقون } ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتـََلُهُم اLَُّ َأىنَّ يـُْؤَفُكونَ 
ْخَواÄُِِم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب لَِئْن أُْخرِْجُتْم لََنْخرَُجنَّ َمَعُكْم َوَال نُِطيُع ِفيُكْم أَ  ُ إلِِ َّLَحًدا أََبًدا َوِإْن قُوتِْلُتْم لَنَـْنُصرَنَُّكْم َوا
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 } َر ُمثَّ َال يـُْنَصُرونَ لَِئْن أُْخرُِجوا َال َخيُْرُجوَن َمَعُهْم َولَِئْن قُوتُِلوا َال يـَْنُصُرونـَُهْم َولَِئْن َنَصُروُهْم لَيُـَولُّنَّ اْألَْد5َ  َيْشَهُد إِنـَُّهْم َلَكاِذبُونَ 
  .11/12احلشر 

َآَمنَّا L5َِِّ  { ائهم اإلميان بقوهلمإن ِجِبلََّة اخلنوثة مبا تتميز به من ميوعة َهيَِّنٍة وخداع ذليل، 5ديٌة حىت يف أسلوب ادع
واقتصارِهم على ذكر اإلميان 5# واليوم اآلخر مضمرين كيفية هذا اإلميان وصفته، ذلك أن إمياÄم يف  ،} َو5ِْليَـْوِم اْآلَِخرِ 

ية، وتصوره # تعاىل احلقيقة ليس كإميان النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته، بل منهم من كان يضمر اليهودية أو النصران
فاسد 5لتجسيد ونسبة الولد له، تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا، ومنهم املنافقون من أصل الشرك متعلقون 5ألوmن قرىب 

   .وزلفى

جَمل 5# و5ليوم اآلخر، جمرُد lرٍُّب من ذكر اإلميان 5لرسول صلى هللا عليه وسلم
ُ
 كذلك اقتصارُهم على ذكر اإلميان امل

و5لقرآن وما جاء به من تعاليم، وحمُض تدليٍس على املؤمنني ëيهامهم أن حيازة اإلميان بطرفيه، املبدِأ واملعاِد، كافيةٌ 
للتدليل على إمياÄم مبا سوى ذلك، بل حىت لو قصدوا حقيقة اإلميان 5# واليوم واآلخر مل يكن ذلك منهم كافيا ألنه 

لرسالة اخلامتة ونبيها صلى هللا عليه وسلم، فكيف وما أعلنوه ¹فواههم جمرُد خبث وخمادعة البد من اإلقرار مبا جاءت به ا
   .وتدليس وتلبيس

من هذا التشوُِّه النفسي للمنافقني تنبعث االحنرافاُت األخرى، وعلى رأسها الكذب، إذ الكذب صفة الضعيف الذي ال 
مساعه، وهو من أخص صفات املنافقني، وعندما سئل الرسول يطيق الصدق وال يتحمله، ال يستطيع قوله وال يستطيع 

تكذيب دعواهم ب القرآن جاء )، لذلك فرتي الكذَب من ال يؤمنصلى هللا عليه وسلم هل يكذب املؤمن؟ قال:( إمنا ي
 { "املنافقون" بقوله: كما أكذ±م يف اآلية األوىل من سورة  ،} َوَما ُهْم ِمبُْؤِمِننيَ  { اإلميان ونفي مزاعمهم فيه بقوله تعاىل

ُ َيشْ  َّLيـَْعَلُم إِنََّك َلَرُسولُُه َوا ُ َّLَوا َِّLَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُونَ ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَالُوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل ا {.  

 }َوَما ُهْم... { يانية، إذ ورد جبملة امسية منفية بقولهإن تكذيب هللا تعاىل ملا ادََّعْوُه من اإلميان جاء على أبلغ صورة ب
فكشف ُخُلوَّ قلو±م من اإلميان على سبيل اإلطالق، سواء اإلميان 5# أو 5ليوم  ،} ِمبُْؤِمِننيَ  { ومؤكدة 5لباء يف قوله

  .اآلخر أو 5لرسل أو الكتب أو املالئكة أو بغري ذلك مما جاءت به النبوة اخلامتة

واخلداع صنو الكذب، من أمٍّ هي اخلُنوثُة  ،}ُخيَاِدُعوَن هللا والذين آَمُنوا {  سبحانه ما دفعهم الدعاء اإلميان فقال:مث بني
وأٍب هو النفاق. واخلداع من أصل لغوي واحد معناه اإلخفاء، من قوهلم َخدَع الضبُّ إذا توارى يف جحره وَموََّه على 

َه الصواب فيوقعك يف مكروه، وخاَدَعه ُخماَدعة وِخداعاً، أي َخَدعه وأظهر له ما يوِهم صائده، واَخلدُْع أن يسرت عنك وج
   .السالمة والسداد، وأبطن ما يقتضي اإلضرار به والتخلص منه
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وسواء كان لفظ"خيادعون" مبعىن خيدعون، أو مبعىن املفاعلة واملشاركة، وقد جلَّ هللا عن املشاركة يف املخادعة، وعن اخلدع 
بتداء وجزاء، وهو أعلى من أن خيادع املنافقني أو خيادعوه، أو يوقعوا يف علمه خالف ما يضمرونه، وهو يعلم سرهم ا

وجنواهم وعالنيتهم ومدخلهم وخمرجهم ومشهدهم ومغيبهم، فإن املعىن يف هذه اآلية يشمل املخادعة واخلدع، على اعتبار 
جيوز يف حق  و±م من جتسيد وتشبيه، يتومهون أنه جيوز يف حق هللا ماأن املنافقني لفساد تصورهم # مبا وقر يف قل

املخلوق، ويتخيلون إمكانية خمادعة هللا وخداعه، تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا، وأن صيغة املفاعلة أيضا يف أصلها 
ُل" تقع كثريًا يف اللغة للواحد للمبالغة، والفعل مىت غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده، وصيغة "يُفاعِ 

   .حنو عاقـَْبُت اللِّصَّ وطاَرْقت النعلَ 

معناه:" خيادعون رسول هللا  } اِدُعوَن هللا والذين آَمُنواخيَُ  { على أن يف اآلية ما يعد جمازا 5حلذف، بتقدير أن قوله تعاىل:
َا يـَُباِيُعوَن هللا { ه تعاىل:والذين آمنوا"، وقد ورد مثل هذا التعبري يف القرآن كثريا، مثل قول  } ِإنَّ الذين يـَُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

َا َغِنْمُتم مِّن َشْىٍء فََأنَّ Lَِّ ُمخَُسهُ  { ، فذكر نفسه وأراد به رسوله، وقوله:10الفتح ، فأضاف 41األنفال } واعلموا أَمنَّ
لى اعتبار أن املؤمنني بشر جتوز اخلديعة عليهم، السهم الذي �خذه الرسول إىل نفسه وهذا املعىن أقرب إىل التصور، ع

وجتوز يف حقهم املخادعة، إال أÄم أكرم من أن خيدعوا غريهم، ألن ذلك مناف ألخالق دينهم، وطبيعة رسالتهم 
  ). ال ختن من خانك واستعالء نفوسهم عن حضيض اخلتل واخليانة، وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: (

عاين يف هذه اآلية الكرمية، إشارlا إىل املواالة الراسخة بني هللا تعاىل وبني املؤمنني، إذ قرن امسه اجلليل ولعل من دقيق امل
فجعلهم يف صفه، وجعل عدوهم عدوه، وحر±م حربه، ومعركتهم  ،}...َهللا والذيَن آَمنوا...{ يف قوله عز وجل: ±م

 { ،68آل عمران } َواLَُّ َوِيلُّ اْلُمْؤِمِننيَ  { ،257البقرة  } الَِّذيَن َآَمُنوا اLَُّ َوِيلُّ  { :معركته، ونصرهم نصره، قال تعاىل
َمْن َعاَدى ِيل َولِي÷ا فـََقْد آَذنـُْتُه  :َ ِإنَّ اLََّ قَال ، ويف احلديث القدسى الذي رواه البخاري: (19اجلاثية  } َواLَُّ َوِيلُّ اْلُمتَِّقنيَ 
اِفِل َحىتَّ أُِحبَُّه فَِإَذا رََّب ِإَيلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَيلَّ ِممَّا افْـتَـَرْضُت َعَلْيِه َوَما يـَزَاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإَيلَّ 5ِلنـَّوَ 5ِْحلَْرِب َوَما تـَقَ 

ُتُه ُكْنُت َمسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه َوَبَصرَُه الَِّذي يـُْبِصُر بِِه َوَيَدُه الَِّيت   يـَْبِطُش ِ±َا َورِْجَلُه الَِّيت َميِْشي ِ±َا َوِإْن َسأََلِين َألُْعِطيَـنَُّه َأْحبَـبـْ
  ).◌ُ  ُه اْلَمْوَت َوأََ¦ َأْكرَُه َمَساَءتَهَولَِئْن اْستَـَعاَذِين َألُِعيَذنَُّه َوَما تـََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أََ¦ فَاِعُلُه تـََردُِّدي َعْن نـَْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكرَ 

شار�ن أخرFن يف اآلية أوالمها للكفار واملنافقني فيها lديد ووعيد ضمين ¹ن هللا تعاىل يف صف املؤمنني َحْرٌب على وإ
َوِإْن يُرِيُدوا َأْن َخيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اLَُّ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه  { من يريد خداعهم أو ينوي اإلضرار ±م، قال تعاىل:

  .مكر املاكرين وغدر املخادعني؟ ، فما ظنهم بقوم حسيبهم هللا يف مواجهة62األنفال }5ِْلُمْؤِمِنَني وَ 
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واإلشارة الثانية تطمني للمؤمنني 5ملعية اإلهلية والعون الر5ين تقوية منه تعاىل لنفوسهم، وتثبيتا لقلو±م و¾كيدا للوmق 
هلم وقهرا ألعدائهم، أو النصر استشهادا يف سبيله وخلودا يف اجلنة مع األنبياء  الذي واثقهم به على النصر يف الدنيا متكينا

   .والصديقني والشهداء

لذلك عقب تعاىل على حماولة املنافقني اخلداع واملخادعة بتسفيه أحالمهم وتكذيب ظنوÄم، وكشف َخَطل مكرهم 
  .} َوَما َيْشُعُرونَ َوَما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم  { وتفاهة كيدهم بقوله

وسواء قرئت "خيدعون " أو خيادعون" فاملعىن واحد والنتيجة واحدة هي أن و5ل خداعهم يعود عليهم 5فتضاح أمرهم يف 
الدنيا واستيجا±م غضب هللا يف الدارين، واألنكى أÄم ال يشعرون بسوء ما يفعلون وخطورة ما ينتظرون. ال يشعرون ¹ن 

العطب، وجيرعهم صاب العذاب وعلقم العقاب، ذلك أن املخادع يرتقب إحدى نتيجتني خلداعه،  ما ميارسونه يوردهم
ال له وال عليه، وهؤالء عاد خداعهم عليهم ضررا يف الدنيا وعقوبة  مَ لَ سْ إما أن ينتج خريا له وحيصل له ما يريد، وإما أن يَ 

  .يف اآلخرة

ٌ ¹ن الرسول صلى  هللا عليه وسلم واملؤمنني معه ال خيدعون املنافقني وال خيادعوÄم، ألÄا وهذه اآلية تصريح واضح بـَنيِّ
َوَال حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ { حصرت اخلداع يف املنافقني ابتداء وانتهاء مبادأة وجمازاة، فبينت أن مكرهم عائد عليهم

ة هي صدق املناصحة للناس، وخلوص الرمحة هلم ، وأشارت ضمنا إىل أن املؤمنني هلم مهمة واحد43فاطر  }¹َِْهِله
  .والشفقة عليهم واحلرص على إنقاذهم

مث بـَنيَّ عز وجل أن سبب غباء عقوهلم وتبَـلُّد شعورهم وجهلهم 5رتكاسهم يف النفاق، وعمههم عن سبل النجاة، 
فساُد آلة اإلدراك لديهم، إذ يف وعمائهم عما ينقذون به أنفسهم مما هم فيه من املخادعة اليت ارتدت على وجوههم، هو 

وبني احلق  قلو±م مرض يعوق استخدامها فيما خلقت له، ويف تفكريهم خلل يعوق عملية التمييز بني الصواب واخلطأ
ُ َمَرًضا َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُ  { :والباطل، فقال سبحانه َّLونَ ِيف قـُُلوِ±ِْم َمَرٌض فـَزَاَدُهُم ا {.  

ولئن كان مرض القلب عادة يتضمن الشك يف احلق، والشهوة للمحرمات، والضعف عن القيام 5لواجبات، فإنه يعين يف 
عمومه مرض جهل وخور وهوان وَضَعٍة، أعقبهم أمراضا أخرى حسدا للمؤمنني وحقدا على الصادقني وكراهية للتائبني، 

هذه األمراض بدورها يف نفوسهم علال أخرى من اهلم والغم واحلزن والكمد وبغضا للثابتني على الصراط املستقيم، وولدت 
واحلرية واخلوف الدائم واهللع املقيم. مع ما يتبع ذلك يف اآلخرة من العذاب األليم املوجع. جزاء وفاقا ملا ميارسونه من  

  .احلق املبنيكذب على هللا وعلى املؤمنني، وتكذيب للرسول صلى هللا عليه وسلم وما جاء به من 
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فإن هؤالء املنافقني حتولوا ¹مراض  ،ولئن كان الكفار ا¼اهرون قد حددوا موقفهم من الدين اجلديد وأهله، بكل وضوح
تثبيتا للكفار على كفرهم،  قلو±م وتشوه خلقتهم النفسية إىل آلة للفساد متحركٍة يف ا¼تمع بطرفيه املؤمِن والكافِر،

سلمني ومواجهتهم، وتشكيكا يف العقيدة وختذيال ألهلها، وجتسسا على املؤمنني وكشفا ألخبارهم وحتريضا على حماربة امل
وأسرارهم، واستهزاء وسخرية ±م، وإشاعة لألكاذيب واألراجيف عنهم، وإصرارا على ما نذروا أنفسهم له من شر، حىت 

مبختلف الشَُّبِه، كما هو حال منافقي الصحوة إÄم كانوا يرون فساَدهم عَني الصالح، فيناظرون عليه وجيادلون عنه 
املعاصرة الذين خانوها وانطلقوا يتكسبون ¹سرارها ويرتزقون ¹خبارها ويتهافتون على املناصب لدى الظاملني مبساعدlم 

ِسُدوا ِيف اْألَْرِض َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َال تـُفْ  { على حماولة إضعافها وختريبها، ويزعمون أن ما يقومون به هو اإلصالح احلقيقي
َا َحنُْن ُمْصِلُحونَ    .} قَاُلوا ِإمنَّ

وملا كان بني املسلمني من قد يتأثر بشيطنة املنافقني ويغرت بشبهاlم، ال سيما واملؤمن يف بعض أحواله غّر كرمي واملنافق 
يهم، إثبا� قطعيا مؤكدا حبرف ِخّب لئيم، فقد حذر سبحانه من الركون إىل املنافقني، مثبتا فسادهم الكامل املتأصل ف

وما انعداُم شعورهم ëفسادهم  ،} َأَال إِنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن َال َيْشُعُرونَ  { التوكيد" إن" واجلملة اإلمسية بعدها فقال:
له يف َخْلِقهم  إال ألن الفساد صار جزءا من تركيبتهم النفسية، وسجيًة يف طبيعتهم السلوكية، ال يشعرون ¹ي غرابة

  .وأخالقهم

ولئن نزلت هذه اآلية يف منافقي الفرتة املدنية فإن املعول عليه يف معناها هو عموم اللفظ، ولذلك ذكر ابن عباس أÄا 
، يف حني "إمنا نريد اإلصالَح بني الفريقني من املؤمنني وأهل الكتاب"تعين املنافقني الذين كانوا يربرون مواقفهم بقوهلم: 

لمان الفارسي قال عن املقصودين ±ا:" ما جاء هؤالء بعُد "، وكال القولني يعكس وعيا حركيا وعقدF لدى صحابة أن س
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تفتقده الدعوة اإلسالمية يف كثري من عصورها، ولعلنا نتذكر كيف ينشق عن الركب 

يَّةٍ ولة توحياملسلم من يتقرب إىل خمتلف الطوائف الضالة مدعيا حما  قوميةً  ،كما يزعم  جامعةٍ  ،د املسلمني حتت راFت ِعمِّ
  .دميقراطية أو لربالية أو اشرتاكية. وما ±م من توحيد، إن يريدون إال ارتزاقا ونصبا أو أو وطنيةً 

يهم على املؤمنني، إن إصرار املنافقني على ادعاء اإلصالح وهم املفسدون ال يوازيه جهال ونزقا إال كربFؤهم الزائفة وتعال
واحتقارهم لساداlم من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولعل ¦صحا مشفقا ±م قد يكون الرسول صلى هللا 
عليه وسلم نفسه وقد يكون غريه من املؤمنني، قد حاول ردهم عن غيهم واستدراجهم إىل اإلميان الصحيح املقبول، فعتوا 

َوِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوا   { ن احنراف عقدي، وسوء خلق يف الرد والرفض، فأنزل هللا تعاىل فيهم قولهوتكربوا واعتزوا مبا لديهم م
وهي آية يف غاية الوضوح ملا  .} َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأَال إِنـَُّهْم ُهُم السَُّفَهاُء َوَلِكْن َال يـَْعَلُمونَ 

  .ي أن يكون عليه اإلميانينبغ
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ْقَتَدى ±م يف اإلميان كما ورد يف قوله تعاىل
ُ
هم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه  }َكَما آَمَن النَّاسُ  { :ذلك أن الناس امل

وسلم، وهم سلفنا الصاحل الذين شهد هللا هلم 5إلميان احلق وجعلهم قدوة فيه، ألن عقيدlم صافية، ال تعطيل فيها وال 
ُحمَمٌَّد َرُسوُل اLَِّ َوالَِّذيَن  { :بيه وال جتسيد، وال قوال بغري علم، وأثىن على معيتهم لرسوله واتباعهم لسنته وهديه فقالتش

تَـُغوَن َفْضًال ِمَن اLَِّ َورِْضوَ  نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَبـْ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر اً¦ َمَعُه َأِشدَّ
يِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفَآَزرَُه فَاْستَـْغلَ  جنِْ َظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اْإلِ

 َُّLُهْم َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًما لَِيِغيَظ ِ±ُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد ا َوالسَّاِبُقوَن { ، وقال:29الفتح } الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنـْ
ُهْم َوَرُضوا َعنْ  َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها ُه َوأََعدَّ اْألَوَّلُوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهْم ëِِْحَساٍن َرِضَي اLَُّ َعنـْ

َوَمْن ُيَشاِقِق  { ، وتوعد من مل يتبع سبيلهم بسوء املصري فقال:100التوبة }اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
َر َسِبيِل اْلمُ  َ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ    .115النساء  } ْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًاالرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

شركيًة تتخذ األوmن أر55 وواسطة، أو ، املوروثة فظوا به من أصل دFنتهملقد كان إميان املنافقني احلقيقي هو ما احت
لى غري ما ينبغي، لذلك أرشدهم الناصح هلم إىل منوذج حي يهوديًة ونصرانيًة تتصور هللا تعاىل والغيب بكل مقوماته ع

   .لإلميان هم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين يعايشوÄم يف بلدlم ويتعاملون معهم يف احلياة العامة

َأل 5إلميان احلق، وكان حرF 5ملنافقني املبادرة إىل استيعاب هذه النصيحة املوجهة إليهم، 5لتخلص من أمراض قلو±م لُتمْ 
ألسنتهم من الكذب لتنطق 5لشهادتني صادقة، وبتزكية أعماهلم من الرجس ليقيموا أركان اإلسالم يف تصرفاlم  وبتطهري

وعباداlم ومعامالlم، إال أن جهلهم غلب أحالمهم، وَسَفَهُهْم غطى على معامل الرشد فيهم، فأخذlم العزة 5إلمث وطغى 
وهو استفهام  ،}أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء؟{ ابة والبغض هلم فكان ردهم االعتباطي املزاجي املرجتل:عليهم احلسد للصح

بصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومبا ¦هلم من  إنكاري قصدوا به التربؤ من اإلميان على أبلغ وجه، والتعريض
للزوج والولد، وخسارة لألموال واملكاسب، ومعاداة لألهل واألقارب، ألوطان، ومفارقة عن ااألذى يف سبيل هللا هجرة 

واستشهادا يف اجلهاد، وهو ما قصدوه ومسوا به اإلميان والبالء فيه سفاهة. والكفر والنفاق تعقال ورشدا، ولذلك رد رب 
  .}اُء َوَلِكْن َال يـَْعَلُمونَ َال إِنـَُّهْم ُهُم السَُّفهَ أَ { العزة عليهم، وأخرب أÄم هم السفهاء على احلقيقة بقوله

ولئن كان الرشد ومتام العقل هو معرفة املرء مبصاحله القريبة والبعيدة الدنيوية واألخروية، وكان السفه والسفاهة واجلهل 
متيز به املنافقون يف  فساد البصرية وخفة األحالم هو ماوالتصرف مبقتضى اهلوى واملزاجية وردود الفعل االعتباطية، و 

قواهلم وأعماهلم وردودهم، فإن حقيقة السفه منطبقة عليهم متلبسة ±م. إذ السفيه لغة وعرفا هو اجلاهل ضعيف الرّأي أ
قليل املعرفة مبواضع املصاحل واملضار؛ وهلذا مسى هللا عز وجل الصبياَن وا¼انني واملتخلفني عقليا والذين ال حيسنون 

ُ َلُكْم ِقَياًما{ هاَء بقوله:التصرف يف املال من النساء والرجال سف َّL5النساء  }َوال تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَِّيت َجَعَل ا.  
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أي أن من متام  }وبعد أن أثبت هللا تعاىل يف حقهم السفاهة، عقب تقريرا جلهلهم املطبق بقوله (َوَلِكْن ال يـَْعَلُمونَ 
Äم ضالل، وهو أبلغ وصف لبعدهم عن اهلداية. وملا كان األمر يف اآلية سفههم أن جهلهم مركب، فهم ضالل وجيهلون أ

ألن الفساد مدرك 5حلواس املشرتكة بني  }ولكن اليشعرون{ السابقة برتك الفساد معطوفا عليه بوصفهم 5نعدام الشعور
العلم نقيض اجلهل، وألن  ألن ،}ولكن ال يعلمون{ املنافقني والبهائم، فإنه تعاىل يف آية األمر 5إلميان عقب بقوله

فناسب ذلك وصفهم بقوله ، اإلميان من مدركات الفكر وإمعان النظر، وهو منفي عنهم للسفاهة املطبقة على عقوهلم
  .}ولكن ال يعلمون{ تعاىل فيهم

ة ردودهم على النصيحة برتك ويف اآلية الثاني ،}َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل َآَمنَّا...{ مث ملا بني تعاىل أقواهلم يف اآلية األوىل
َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َآِمُنوا  { ويف اآلية الثالثة ردودهم على دعوة اإلميان احلق ،}َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض...{ الفساد

َوِإَذا َلُقوا { ال عز وجل:انتقل من تبيان األقوال إىل كشف سريlم يف التصرفات واألعمال، فق ،}َكَما َآَمَن النَّاُس...
َا َحنُْن ُمْستَـْهزِئُ  ومت بذلك اخلتم على القلوب، وأطبق  ،}ونَ الَِّذيَن َآَمُنوا قَاُلوا َآَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَىل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإ¦َّ َمَعُكْم ِإمنَّ

  .الصمم على األمساع والبكم على األلسن والغشاوة على األبصار

ية على أن املنافقني لضعف نفوسهم وغباء عقوهلم مل يكونوا إال مؤمترين ¹سياد هلم يف الكفر (شياطينهم) ودلت اآل
خيشوÄم وخيافوÄم، ويلجأون إليهم كل حني مؤكدين والءهم وتبعيتهم وذيليتهم، وذلك شأن املنافقني يف كل زمان 

ناديده، وبني املؤمنني 5# ورسوله، يطمئنون الكفار ومكان، لذلك تراهم مذبذبني بني أسيادهم من أئمة الكفر وص
بثباlم على الضالل وتشبثهم 5جلحود وبقاء موقفهم معهم ووالئهم هلم، جبملة امسية مؤكدة حبرف النصب والتأكيد "إن"، 

مرهم لدى املؤمنني ويربرون هلم مالينتهم الشكلية للمسلمني Ä¹ا جمرد استهزاء وسخرية ¹هل اإلميان، ويتالفون انكشاف أ
ا)، فهم يف تعاقبهم بني الكفار واملسلمني كالشاة العائرة بني غنمني، كما نَّ بقوهلم هلم بصيغة املاضي غري املؤكد (آمَ 

مثل املنافق مثل الشاة العائرة بني الغنمني َتعري إىل هذه مرة  وصفهم أبلغ وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: (
مثل املنافق مثل الشاة العائرة بني الغنمني إذا أتت هذه نطحتها وإذا  ) ويف رواية ( وال تدري أيهما تتبعوإىل هذه مرة، 

)، وكما ورد يف شرح سنن النسائي: ( العائرة: َأْي اْلُمتَـَردَِّدة بـَْني َقِطيَعْنيِ ِمْن اْلَغَنم َوِهَي الَِّيت َتْطُلب  أتت هذه نطحتها
عْرضه بَِباِطِنِه تـَبَـًعا ِهلََواُه و ا َواْلُمَناِفق َمَع اْلُمْؤِمِنَني ِبظَاِهرِِه، َوَمَع اْلُمْشرِِكَني دمهَ حَ أيَعْنيِ َوَال َتْسَتِقّر َمَع بـَْني َقطِ اْلَفْحل فـَتَـتَـَردَّد 

  .) اْلَفاِسد َفَصاَر ِمبَْنزَِلِة تِْلَك الشَّاة، َوِفيِه َسْلب الرُُّجولِيَّة َعْن اْلُمَناِفِقنيَ 

طينهم لئن كان االستهزاء لغة من فعل َهزَأَ منه، وبه، كمنع ومسََِع، ُهْزءاً وُهُزؤاً وَمْهزُأًَة أي َسِخَر، فإن اعتذار املنافقني لشياو 
َا َحنُْن ُمْستَـْهزِئُونَ  { من الكفار جاء مطلقا بقوهلم أي نستهزئ ونسخر من الرسول صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني  ،} ِإمنَّ

ا يبني طبيعة نفوسهم اهلازلة اخلائرة، اليت مل ¾لف اجلد واحلزم يف حياlا، فصار التهاون والتساخر سجية الزمة هلم معه، مم
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يف مجيع أمرهم، والغفلة عن احلال واملآل واملسري واملصري مسة ممارساlم اليومية، ولذلك عندما عرض عليهم اإلميان 
، فكان جزاء هذا املوقف األمحق األرعن منهم األمر جبد وواجهوه 5الستهزاء خذحجبتهم غشاوة التساخر يف قلو±م عن أ

ُهْم ِيف طُْغَياÄِِْم يـَْعَمُهونَ  { قوله تعاىل يف حقهم: ُ َيْستَـْهزُِئ ِ±ِْم َوَميُدُّ َّLا {.  

اء هللا ±م على وألن املكر واخلداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن هللا عز وجل 5إلمجاع، فإن استهز 
  :وجهني

األول أن يكون املنافقون مهزأة يف الدنيا واآلخرة، يف الدنيا إذ أخرب هللا تعاىل املؤمنني حبال املنافقني وأسرارهم وخماتلتهم، 
َن آَمُنوا اْنظُُروَ¦ نـَْقَتِبْس يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذي { وهم يظنون أن أمرهم مستور، ويف اآلخرة يف قوله تعاىل:

نَـُهْم ِبُسوٍر َلُه 5ٌَب 5َِطُنُه ِفيِه الرَّمحَْ   } ُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذابُ ِمْن نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بـَيـْ
ا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َيْضَحُكوَن َوِإَذا َمرُّوا ِ±ِْم يـَتَـَغاَمُزوَن َوِإَذا انـَْقَلُبوا ِإَىل ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُمو  { ، وقوله تعاىل:13احلديد: 

َن َآَمُنوا ِمَن اْلُكفَّاِر  فَاْليَـْوَم الَِّذيأَْهِلِهُم انـَْقَلُبوا َفِكِهَني َوِإَذا رَأَْوُهْم قَاُلوا ِإنَّ َهُؤَالِء َلَضالُّوَن َوَما أُْرِسُلوا َعَلْيِهْم َحاِفِظنيَ 
  .29/36 } َيْضَحُكوَن َعَلى اْألَرَاِئِك يـَْنظُُروَن َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ 

جيازيهم على هزئهم كما هو املختار عند أهل اللغة، أي جيازيهم  :}اLَُّ َيْستَـْهزُِئ ِ±ِْم  { والثاين 5عتبار أن يكون معىن
فالثانية  ،} وجزاُء َسيِّئٍة َسيِّئٌة ِمثُلها { استهزائهم، وقد مسى جزاء الذنب 5مسه ألنه يف مقابلته، كما قال أيضا:جزاء 

َوَميُدُُّهْم ِيف  { ليست ِبَسيِّئة يف احلقيقة ِإمنا مسيت سيئة الْزِدواِج الكالم. وهذا منه تعاىل عني العدل، إذ شرحه بقوله
م) الذي ياÄِِ غْ طُ  { ضالهلم وغلوهم وتطرفهم يف الكفر ويكلهم إىل ،} َوَميُدُُّهمْ { أي أنه تعاىل ميهلهم } ونَ طُْغَياÄِِْم يـَْعَمهُ 
بُوا FََِÞتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث  { يتحريون ُعْمَي البصر والبصرية. قال تعاىل: } ونهُ مَ عْ يَـ  { يتمسكون به، َوالَِّذيَن َكذَّ

  .182/183األعراف } وَن َوأُْمِلي َهلُْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتنيٌ َال يـَْعَلمُ 

َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َآِمُنوا   { ..) و.َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َال تـُْفِسُدوا { و }َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل َآَمنَّا... { :±ذه اآلFت الكرمية األربع
ُتْسَتْجَمع احملاور األربعة املكّوِنة لشخصية املنافق يف كل  ،}الَِّذيَن َآَمُنوا قَاُلوا َآَمنَّا....َوِإَذا َلُقوا  { و }َكَما َآَمَن النَّاُس...

زمان ومكان، وقد أوجزها رب العزة تعاىل يف أول سورة البقرة ¹سلوب سهل ممتنع جامع مانع، ونثر يف غريها من السور 
وتصرفاٍت وأعماال، وسواء كان النفاُق أكَرب، خمرجا من امللة، أو أصغَر، األخرى إضاءاٍت هلذه احملاور ممارساٍت للمنافقني 

قاصرا على األعمال، فإن هذه اآلFت الكرمية ترسم مالمح أهل النفاق بصنفيه العقدي والسلوكي رمسا معربا رهيبا 
5لشبه، ودفع احلق ، ألن النفوس إذا ما ألفت النفاق السلوكي وار�ضت عليه وألفت ا¼ادلة عن الباطل فاضحا

  .5ملتشابه، وصار ذلك فيها سجية وطبعا، كان انتقاهلا إىل النفاق األكرب أسهل وأقرب
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وبعد أن متت نعمة هللا على املؤمنني ±تك أسرار النفاق وفضح مكره وكيده، شفى صدورهم وأذهب غيظ قلو±م وكشف 
أُولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضََّالَلَة 5ِْهلَُدى  { :ل الصارم، فقالهلم عاقبة املنافقني ومآل أمرهم وأصدر يف حقهم حكمه العاد

  .} َفَما َرِحبَْت ِجتَارَتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ 

لقد استخدم القرآن يف هذه اآلية الكرمية لغة التجارة، بيعا وشراء ورحبا وخسارة، إشارة منه تعاىل إىل طبيعة عمل املؤمن 
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِجتَارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم تـُْؤِمُنوَن L5َِِّ  { :عز وجل لدنيا وهي كما قاليف احلياة ا

ٌر َلُكْم ِإْن كُ  ُتْم تـَْعَلُمونَ َوَرُسولِِه َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اLَِّ ¹َِْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ ِإنَّ  { ، وقال:10/11الصف  } نـْ
ُلوَن ِكَتاَب اLَِّ َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسر÷ا َوَعَالنَِيًة يـَْرُجوَن ِجتَ  ، وقال صلى هللا 29اطرف } ارًَة َلْن تـَُبورَ الَِّذيَن يـَتـْ

النَّاُس َغاِدFَِن فـََغاٍد 5َئٌِع  (، ويف رواية أخرى:) َتاٌع نـَْفَسُه َفُمْعِتُقَها َو5َئٌِع نـَْفَسُه َفُموِبُقَهاالنَّاُس َغاِدFَِن َفُمبْـ  (عليه وسلم:
َتاٌع نـَْفَسُه َوُمْعِتٌق َرقـَبَـَته ، أي أن الناس كالتجار يف الدنيا، ما بني 5ئع نفسه للشيطان ) نـَْفَسُه َوُموِبٌق َرقـَبَـَتُه َوَغاٍد ُمبـْ

هلكها، ومشرت جناته 5لطاعة واإلميان والعمل الصاحل فمعتقها من النار، وإذا كانت هذه هي التجارة احلقة املنقذة من فم
ضالل الدنيا وعذاب اآلخرة، فإن جتارة املنافقني 5ئرة خاسرة، ألÄم 5عوا اهلدى 5لزهد فيه واإلعراض عنه، واشرتوا 

Äا فالح وجناح وربح، فكانت حمصلة َجتْرِهم، خسارة مزدوجة، خسارة لآلخرة الضاللة واستحبوها وآثروها ظنا منهم أ
خلودا يف النار، وخسارة يف الدنيا 5هلوان والذل واخلروج من اجلماعة إىل الفرقة، ومن األمن إىل اخلوف ومن نور البصرية 

ُ َفَما َلُه ِمْن ُمْكرٍِم ِإنَّ اLََّ يـَْفَعُل َما َيَشاءُ وََكِثٌري َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن  { العقول واألبصار هِ مَ إىل عَ  َّL18احلج } يُِهِن ا.  

وبعد أن استجمعت هذه اآلFت حماور صفات املنافقني، كان االلتفات إىل أسلوب آخر تتم به املعاين وتتضح به 
سار ومضمار، جيمعون فيه بني إجياز املقاصد، هو أسلوب ضرب األمثال، وهو Äج يعرفه العرب وجييدونه، وهلم فيه م

اللفظ وحسن التشبيه وإصابة املعىن، ولذلك استخدمه القرآن الكرمي والسنة النبوية، تربية وتعليما وتفهيما، ملا للناس من 
ت العنكبو  } ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ َوتِْلَك اْألَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َوَما يـَْعِقُلَها  { والوعي، قال تعاىل:اختالف يف مستوFت اإلدراك 

ُ اْألَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرون { ،43 َّL25إبراهيم  } َوَيْضِرُب ا. 

  :على هذا النهج ضرب هللا تعاىل للمنافقني مثلني يف غاية الدقة والوضوح والصحة

ُ بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِيف ظُُلَماٍت َال َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـوْ  { املثل األول بقوله تعاىل: َّLَقَد َ¦رًا فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب ا
فشبههم إذ استجمعوا صفات النفاق واستحبوا الضاللة على اهلدى وآل  ،} يـُْبِصُروَن ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َال يـَْرِجُعونَ 

والبصرية والصمم عن استماع الذكر، 5لتائه يف جمهل من األرض، بليلة ظلماء، ال  أمرهم إىل َعَمِه الرأي وعمى البصر
ضوء فيها للقمر املنري وال للنجوم اهلادية، حياول الرجوع إىل موطنه، وال يعرف لطريقه أعالما أو معامل، فاستوقد ¦را 

السمع والنطق والبصر، ووجد نفسه د وله ويستدل على طريقه حىت فقأضاءت له حلظة قصرية، ما كاد فيها يرى ما ح



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

فجأة يف الظالم احلالك والسواد القامت البهيم، عاجزا عن االستفادة من ضوء النار ومعرفة الطريق، وعن االستهداء بغريه 
سؤاال أو تلقي جواب نطقا أو إشارة، لفقده البصر الذي به يرى النور واإلشارة، واللسان الذي به يسأل ويستفهم، 

الذي به يتلقى النصح والتوجيه واإلرشاد. فمألت الصدمة قلبه خوفا وهلعا واضطرا5، وفقد أهم أدوات اإلدراك، والسمع 
ومل يبق له قدرة على الرجوع إىل حاله األول استيقادا للنار وطمأنينة بصر وإبصار، وعودة إىل األهل والدFر، وهو مثل 

بوة والوحي وبلغهم 5ألدلة الكافية الشافية املقنعة، ولكنهم حرموا من يصف حال املنافقني أدق وصف، إذ جاءهم نور الن
نور البصرية فعموا عن اهلدى، وصموا عن االستماع واالتباع، وخرست ألسنتهم عن اإلجابة واالستجابة والنطق والتعبري، 

ليت خلقهم هللا تعاىل فتشوهت طباعهم، وفسدت نفوسهم، وسقطت مهمهم، وتعذر عليهم الرجوع إىل الفطرة األوىل ا
عليها، الفطرة اليت تستمع الذكر، صافية طيبة وثيقة الصلة 5لغيب والشهود، مبصرة للحال واملآل متبصرة مبخاطر املورد 

َها { وعاقبة الورود.   .30الروم  } ِفْطرََة اLَِّ الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ

ٍب ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبـَْرٌق َجيَْعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِيف َآَذاÄِِْم ِمَن الصََّواِعِق أَْو َكَصيِّ  { أما املثل الثاين فقوله تعاىل:
َم َعَلْيِهْم قَاُموا َوَلْو َشاءَ يِه َوِإَذا َأْظلَ َحَذَر اْلَمْوِت َواLَُّ حمُِيٌط 5ِْلَكاِفرِيَن َيَكاُد اْلبَـْرُق َخيَْطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاَء َهلُْم َمَشْوا فِ 

وكأن املنافقني يف هذا املثل �ئهون يف جمهل أرض مضلة،  ،} اLَُّ َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم ِإنَّ اLََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
ا، وهزمي الرعد هوال، وقاصف الصواعق بليل ±يم مظلم وشتاء قاٍس َكِلِب، زاده انصباب املطر إظالما، وتناوح الرFح رعب

إرها5، وخاطف الربق تلجلجا واضطرا5، وارتقاب اهلالك ومظنة املوت ±ذه املخاطر هلعا وخوفا، فجعلوا أصابعهم يف 
  .يسمعوا نذر اهلالك احملدق ±م آذاÄم كي ال

تفيدوا من الوحي، فإÄم يف هذا املثل وإذا كان املنافقون يف املثل األول قد ذهبت أبصارهم وأمساعهم شقاوة فلم يس
حمتفظون ¹مساعهم وأبصارهم ومجيع حواسهم ليزدادوا عذا5 وأملا وتعاسة ورعبا، وشعورا ±ول املتاهة والضالل، وهم ِلَما 

من رَاَن على قلو±م من ظلمات الريب والرتدد، كلما قصفهم وعد هللا 5جلنة للمؤمنني ازدادوا غما وحسدا وغيظا وخوفا 
للمعرضني، وإحاطة هللا  صفعت أقفاءهم قواصف الوعيدأن يكون ذلك حقا، أو قرعت أعماقهم وصكت وجوههم و 

الكاملة 5لكافرين، ازدادوا حمنة وحسرة واضطرا5 وحرية من احتمال أن يكون ذلك حقيقة، وهم عاجزون عن التحرر من 
ني اهلداية والضاللة، وعذاُب هللا ال حمالَة ±م واقٌع، ما له عنهم قيود النفاق وأغالل الشك، مذبذبون بني القيام والقعود ب

  .من دافع

هذه هي احملاور األربعة اليت هي مفتاح شخصية املنافق أوجزها رب العزة ¹بلغ عبارة وأسبغ عليها تلوينات معربة من 
رة ملن يتذكر، ِمسَُتها املخادعُة 5لكذب مثلني أضفيا عليها حركية حية متشي بني الناس، وتسعى فيهم عربة ملن يعترب وتذك

وإظهاُر غري ما يـُْبَطن أوال، وقلب حقائق األشياء بتسمية الفساد إصالحا mنيا، واالستعالء على أهل احلق واحتقارهم 
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ما ينبعث من هذه mلثا، واالستهزاء 5ملؤمنني مع اخلنوع للشياطني من األقوFء وأصحاب النفوذ واجلاه رابعا، مع 
َماِت    .يف السلوك واملعاملة والنواF واألهداف واملقاصد، وهي صفات يشرتك فيها منافقو األمس واليوم والغد اضطرا5السِّ

منافقو األمس يف عهد النبوة هم مؤسسو حركة النفاق والقدوة فيها وروادها السابقون، أما منافقو اليوم فهم التابعون هلم 
  .يدرون قلو±م من حيث يدرون أو ال من الذين أعقبهم هللا نفاقا يف

ولئن كان منافقو األمس من أخطر العناصر على الدعوة اإلسالمية يف مرحلة النشوء واالنتشار، فإن منافقي اليوم كذلك 
أسوأ و5ٍء يهدد الصحوة اإلسالمية املعاصرة يف مرحلة اإلحياء واالنبعاث، وقد دأب طواغيت العصر، كلما خفيت عنهم 

ومقاتلها، على التلويح 5ملال واملنصب، لضعاف اإلميان، وخائري الشخصية أمام حطام الدنيا من أعضائها،  أسرارها
فينقلبون على أعقا±م ختريبا للدعوة وحماربة للصادقني، واألمثاُل احلية هلذه الكائنات الطفيلية املنافقة أمام أعني الدعاة يف  

َفَسيُـْنِفُقونـََها ُمثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم  { لنصر هللا، على رغم ما ينفقه الظاملون ويبذلونكل قطر. وليس للمؤمنني إال أن يطمئنوا 
  .36األنفال  } َحْسرًَة ُمثَّ يـُْغَلُبونَ 

ولئن كان مرض النفاق السياسي املعاصر قد عصف بسلوك كثري من ضعاف اإلميان فإنه قد استدرج معتنقيه إىل 
يقتحموه بعد، على أن مالمح احملاور األربعة املكونة للشخصية املنافقة تتالمح يف ثناF مشارف النفاق العقدي وإن مل 

التصرفات واملواقف، وهم على خطر من أمر دينهم وعقيدlم. أما النفاق العملي كبائَر وآفاٍت فمما ال ينكره مكابر أو 
  .جيحده جمادل

 على هذه اللوحة املعربة يف سورة البقرة تتميما هلا وإحاطة رائعة مث يف ختام هذا الرسم البياين للنفاق وأهله، عقب تعاىل
ِإنَّ اLََّ َعَلى   { ±ا، بتقرير حقيقة عقدية متأل قلوب املؤمنني أمال وثقة بر±م، وقلوب املنافقني رعبا من املصري احملتوم فقال:

 } ُهْم َعْن َر±ِِّْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن ُمثَّ إِنـَُّهْم َلَصالُو اجلَِْحيمِ إِنـَّ  { فليحذر املنافقون ¹سه وسطوته وقدرته ،} ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
رَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا  { ، وليعبد املؤمنون ر±م رهبا ورغبا وثقة15/16املطففني إِنـَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْ
  .90 اءاألنبي } َخاِشِعنيَ 
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  نداء واحد ومصريان خمتلفان
  

Fَ أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  { قال هللا تعاىل:
لسََّماِء َماًء ) الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفرَاًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن ا21تـَتـَُّقوَن (

ُتْم 22فََأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم َفَال َجتَْعُلوا Lَِِّ أَْنَداًدا َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن ( ) َوِإْن ُكنـْ
اLَِّ ِإْن   ِيف رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَ¦ فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدونِ 

ُتْم َصاِدِقَني ( ) فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوقُوُدَها النَّاُس 23ُكنـْ
ِر الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم 24َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِيَن ( ) َوَبشِّ

َها ِمْن َمثَرٍَة رِْزقًا قَاُلوا َهَذا الَِّذي ُرزِقْـَنا َجنَّاٍت َجتْرِ  ي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر ُكلََّما ُرزُِقوا ِمنـْ
سورة  } )25ِمْن قـَْبُل َوأُتُوا بِِه ُمَتَشاِ±ًا َوَهلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّرٌَة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن (

  البقرة

  

اد ملا سبقها يف سورة الفاحتة وأوائل البقرة، ذلك أن هللا تعاىل عندما حض يف الفاحتة على اتباع هذه اآلFت الكرمية امتد
سبيل املنعم عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني، وزاد األمر توضيحا يف مستهل البقرة فبني صفات عباده املتقني، 

ني، توجه 5خلطاب إىل مجيع املكلفني مؤمنني أتقياء، وصفات الكفار ا¼اهرين واملتسرتين، من أهل الكتاب واملشرك
  .} Fَ أَيـَُّها النَّاسُ  { :وكفارا معالنني ومنافقني، مستدعيا إصغاءهم بنوع من االلتفات البالغي اجلزل فقال

وهذه التسوية يف اخلطاب بني الناس على اختالف مواقفهم ومعتقداlم، هي منه تعاىل عني العدل واإلحسان، قال 
ْحَسانِ  { تعاىل:   .،.والعدل منه تعاىل إنصاف، واإلحسان تفضل90النحل  } ِإنَّ اLََّ َ�ُْمُر 5ِْلَعْدِل َواْإلِ

 ،} ُقْل فَِللَِّه احلُْجَُّة اْلَبالَِغة { العدُل أنَّ األمر موجه جلميعهم، لتكون احملاسبة يوم القيامة على قدر ما بلغهم حجًة عليهم،
  .ر استجابتهم للدعوةواجلزاءُ على قد

أما اإلحسان منه تعاىل فهو مجعه يف اخلطاب بني أوليائه املؤمنني، وبني عصاته الكافرين، وهذا منه إحسان للمؤمنني 
محاية هلم من الغرور والرFء والعجب، إذ ال يدخل أحد اجلنة إال برمحته تعاىل، وإحسان لغري املؤمنني إن استجابوا، 

ملعنوlFم وترغيبا هلم يف التوبة واألوبة والطاعة، يف طيه إقامة حجة عليهم إن عصوا وأعرضوا ومتادوا  تنشيطا هلممهم ورفعا
  .يف اجلحود
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 { كل شيء نزل فيه ولعل من دقائق الرمحة اإلهلية، يف هذا اخلطاب، ما روي عن ابن عباس وجماهد وعلقمة أÄم قالوا:(
يف مكة خطاFَ{  5 أَيـَُّها النَّاُس  { )، فكانت بذلك فهو مدين } أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا Fَ  { فهو مكي، و }Fَ أَيـَُّها النَّاُس 

جاءت يف أول  }Fَ أَيـَُّها النَّاُس  { خطا5 للمؤمنني يف املدينة، ولكن }Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا  { للمشركني من قريش، و
مؤمنني وكفارا، وهو عني العدل واإلحسان منه تعاىل للمؤمنني املطيعني، والكفار سورة البقرة وهي مدنية، خطا5 للجميع 

املتنطعني، كما جاءت يف سور مدنية أخرى قريبا من نفس السياق وëضافات تنبسط ±ا املعاىن وتتضح، كما يف قوله 
َها  Fَ أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا { تعاىل يف سوريت النساء واحلجرات ومها مدنيتان: رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

 ََّLالَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ ا ََّLُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا ا Fَ  { ،1النساء }  َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًباَزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ
 } Lَِّ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اLََّ َعِليٌم َخِبريٌ اُس ِإ¦َّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعو5ً َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرفُوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اأَيـَُّها النَّ 

  .13احلجرات

تعاىل على تذكريه العباد FÞت خلقه  ولقد ورد اخلطاب للناس مجيعا مرة أخرى يف سورة البقرة نفسها، تعقيبا منه
السماواِت واألرَض والليَل والنهاَر والفلَك اليت جتري يف البحر وما أنزل من السماء من ماء، وتصريف الرFح والسحاب، 

وا ِممَّا ِيف اْألَْرِض Fَ أَيـَُّها النَّاُس ُكلُ  { وكشِفه لتنازع األتباع واملتبوعني واألنداد يوم القيامة إذ يتربؤون من بعضهم، فقال:
َا َ�ُْمرُُكْم 5ِلسُّوِء وَ  اْلَفْحَشاِء َوأَْن تـَُقوُلوا َعَلى اLَِّ َما َال َحَالًال طَيًِّبا َوَال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌني ِإمنَّ

وحركية حية، وبعدا جديدا لعواقب اختاذ األنداد، واتباع  ، وهي آFت تضيف بسطا ضرور168/169Fالبقرة } تـَْعَلُمونَ 
  .املخاليق 5لباطل

على ما فيه  ،}Fَ أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكمُ  { هذا احلشر جلميع املكلفني مؤمنني وغريهم يف خطاب واحد بقوله تعاىل:
حذير واإلنذار، إنه يوم القيامة، يوم العرض التمنه من تلطف وإعذار، يذكر مبوقف هلم مجيعا على صعيد واحد سبق 

ُهْم َشْيءٌ  { واحلساب، قبل أن يفرز السعداء من األشقياء وأهل اجلنة من أهل النار يـَْوَم ُهْم 5َرُِزوَن َال َخيَْفى َعَلى اLَِّ ِمنـْ
ُتُموَ¦ َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َبْل َوُعِرُضوا عَ  { ،16غافر } ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم Lَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ  َلى رَبَِّك َصف÷ا َلَقْد ِجئـْ

Fَ َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال  َزَعْمُتْم أَلَّْن َجنَْعَل َلُكْم َمْوِعًدا َوُوِضَع اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َويـَُقوُلونَ 
  .48/49الكهف } ُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوَال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدايـَُغادِ 

ولئن كانت هذه اآلية الكرمية أوَل نداء رمحاين يف الرتتيب املصحفي للقرآن، مبثابة عروة وثقى تلقى لإلنسان فيستمسك 
ة على األشقياء، فإن مضموÄا يشمل التصور اإلسالمي متكامال جبميع كلياته وجزئياته. ألن ±ا السعداء وتكون حج

األمر فيها ورد بعبادة رب العباد، ¾سيا برسوله العبد الصادق صلى هللا عليه وسلم واتباعا له، وهي إشارة واضحة إىل 
  .مفهوم األلوهية والربوبية والنبوة اخلامتة
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عرتفا ±ا لدى املشركني وأهل الكتاب، ألÄم يعرفون أن اخلالق هو هللا تعاىل، فإن كفرهم جاء من وإذا كانت الربوبية م
إعراضهم عن ختصيصه عز وجل 5لعبادة نواF وأعماال، وريبهم يف النبوة وما جاءت به من وحي، ولذلك كان األمر بقوله 

مقرو¦ بتذكريهم مبظاهر الربوبية اليت يعرتفون ±ا، وإشعارهم 5لعجز  } َخَلَقُكمْ  Fَ أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي { تعاىل
  .عن معارضة ما جاءت به النبوة من كالم هللا تعاىل

إن أهَل الكتاب يعرفون أن الذي خلقهم هو هللا تعاىل، ولكن تصورهم له سبحانه متلبس بتحريف وعبادlم مشوبة 
َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس  { ون ¹ن هللا هو اخلالقبضالل، واملشركون كذلك يعرتف
ُ فََأىنَّ يـُْؤَفُكونَ  َّLَواْلَقَمَر لَيَـُقوُلنَّ ا { ن61العنكبوتmولكنهم يتقربون إليه بعبادة األو ، }  ََما  َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياء

 { ، ولذلك خوطب اجلميع بصفة الربوبية اليت يعرفوÄا ويعرتفون ±ا فقيل هلم3الزمر } نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقرِّبُوَ¦ ِإَىل اLَِّ زُْلَفى
 ْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكمْ الَِّذي َخَلَقكُ  { ربكم الذي أنشأكم ورعاكم بربوبيته. فا# عز وجل هو ،}Fَ أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم 

ُوجودُكم بفضله َوُوجوُد آ5ئكم من خلقه، ووجوُد من �يت بعدكم من صنعه، وكل ما حييط بكم وتستعملونه ملعاشكم  ،}
وعبادُتكم له لعلها تكون صوا5، فتتقون ±ا غضبه وعذابه وتتفيأون ±ا ظالل فضله  أوجده لكم وسخره خلدمتكم،

  .} ْزقًا َلُكمْ ي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفرَاًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِ لَّذِ  ا{ ونعمته،

وسخر لكم ما  ،6/7النبأ } أَملَْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِمَهاًدا َواْجلَِباَل أَْوَ�ًدا { أرضه سبحانه جعلت لكم فراشا ومهادا ومستقرا
أَملَْ تـََر َأنَّ اLََّ َسخََّر َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض َواْلُفْلَك  { فيها من النبات واألحياء مأكال ومشر5 واستطبا5 واستخداما وانتفاعا

أَْم َمْن  { ،65احلج } اLََّ 5ِلنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيمٌ  َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ¹َِْمرِِه َوُميِْسُك السََّماَء أَْن تـََقَع َعَلى اْألَْرِض ِإالَّ ëِِْذنِِه ِإنَّ 
 } َلٌه َمَع اLَِّ َبْل َأْكثـَرُُهْم َال يـَْعَلُمونَ َجَعَل اْألَْرَض قـَرَارًا َوَجَعَل ِخَالَهلَا أَنـَْهارًا َوَجَعَل َهلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بـَْنيَ اْلَبْحرَْيِن َحاِجزًا أَئِ 

  .61النمل

َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا  { عز وجل سقف حمفوظ، حافظ لكم من حركات الكائنات فوقكم أنواًء وكواكَب وأشعةً  ومساؤه
 { ، تستفيدون منها ملواقيتكم وتستهدون بنجومها يف تنقالتكم وأسفاركم32األنبياء } َحمُْفوظًا َوُهْم َعْن َآlِFََا ُمْعرُِضونَ 

َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس  { ،61الفرقان } ِيف السََّماِء بـُُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنريًاتـََباَرَك الَِّذي َجَعَل 
 } َو5ِلنَّْجِم ُهْم يـَْهَتُدونَ  َوَعَالَماتٍ  { ،12النحل } َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت ¹َِْمرِِه ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلFٍََت لَِقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

َوَما أَنـَْزَل اLَُّ ِمَن السََّماِء ِمْن  { ، وتستسقون من مائها حلياتكم وحياة ما سخر لكم يف األرض من كائنات16النحل
َماًء فََأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء  { ،164البقرة  } َماٍء فََأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوlَِا

َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَ  َر ِمْنُه َخِضرًا ُخنْرُِج ِمْنُه َحب÷ا ُمتَـرَاِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقنـْ اٍب َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغيـْ
  .99األنعام } ُروا ِإَىل َمثَرِِه ِإَذا أَْمثََر َويـَْنِعِه ِإنَّ ِيف َذِلُكْم َآلFٍََت لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ ُمَتَشابٍِه اْنظُ 
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وإذا كانت هذه صفات ربكم، وكان هذا فضله عليكم، وكان وجودكم ومعاشكم ومبتدأكم ومنتهاكم منه وإليه سبحانه 
  .شريك لهفهو إن عقلتم ورشدمت الذي يستحق العبادة وحده ال

ولئن كانت العبادة والعبودية # تعاىل مبعىن إخالص التوجه إليه 5لطاعة والنواF واألعمال، وقال عنها ابن عباس:( العبادة 
)، أي توحيد هللا ألوهية وربوبية وصفات، فإÄا من حيث األصل اللغوي من فعل " عبد يعُبد عبودة وعبادة  هي التوحيد

  .مستوF طريق ُمعبَّد إذا كان مذلال :، ومنه التعبيد أي التذليل فيقال" أي أطاع خبضوع وتذلل

العبودية: إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها؛ ألÄا غاية التذلل، وال يستحقها إال  قال األصبهاين يف "مفردات القرآن": (
لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال العبادة اسم جامع  ( )، وقال ابن تيمية: من له غاية اإلفضال، وهو هللا تعاىل

  .) واألعمال الباطنة والظاهرة

أي حترتزون  } ونقُ تـَّ تَـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  { تعاىل إال أن العبادة اليت تكون وقاية من غضب هللا وعقابه، العبادة اليت أشار إليها قوله
من عمل عمال ليس عليه أمر¦  عليه وسلم (±ا من سوء املصري ال بد أن تكون مشروعة 5لكتاب والسنة لقوله صلى هللا 

)، وأن تكون منضبطة مبا قدره الشرع كمية وكيفية وزما¦ ومكا¦، ومبا ينبغي أن تكون عليه من إخالص التوجه  فهو رد
 { :و معىن قوله تعاىل±ا إليه تعاىل وإفراده ±ا دعاء وخوفا ورجاء وحمبة وتوكال ورغبة ورهبة وصالة وصوما وغري ذلك، وه

هُ  َّF23اإلسراء  } َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ.  

إن العبادة إذا توفرت فيها هذه الشروط كانت انقيادا �ما # تعاىل، يقينا يف القلب وإقرارا 5للسان وعمال 5جلوارح، أمرا 
  .ه عبادةوÄيا وفعال وتركا، وكانت حياة املرء ±ا يف حال نومه ويقظته وصحته وسقم

  :إن تصرفات املرء يف احلياة الدنيا بني أربعة أوصاف

  .واجب ينبغي القيام به

  .وحرام يتحتم اجتنابه

  .ومشتبه يـُتـََّقى

  .ومباح إن شئت أتيت، وإن شئت تركت

  .ليست إال سرا5 حيسبه الظمآن ماء -إن مل تكن الفوز برضاه عز وجل  - إال أن مثرة هذه التصرفات 

للنعيم األبدي يف اآلخرة بدخول جنة اخللد، وهذه الغاية ال تتحقق إال ëميان  سبحانه هو املفتاح الوحيدذلك ألن رضاه 
  .جوهره اإلخالص، وعمل مبين على الصدق، وقوام ذلك كله أن تنوي مبا تعتقده وما تعمله وجه هللا تعاىل
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  .ينو إن املرء يستطيع أن يقوم 5لواجبات نوى بذلك وجه هللا تعاىل أو مل

  .ويستطيع أن ميتنع عن احملرمات تعففا، نوى بذلك وجه هللا تعاىل أو مل ينو

  .ويستطيع أن يتنـزه عن املشتبهات ترفعا، نوى بذلك وجه هللا تعاىل أو مل ينو

  .ويستطيع أن يتمتع 5ملباحات ال يسأل عنها وال حتسب عليه

  .له يف سجل حسناته ويكسب رضا ربه ويدخل جنتهولكنه يستطيع أيضا أن جيعل ذلك كله خالصا #، فيحسب 

  .إن قوما هم اخلاسرون، الذين يقومون 5لواجبات مكاء وتصدية، وجيتنبون املنهيات من غري أن ينووا بذلك عبادة

م وقوما آخرين أعلى رتبة وأقوم قيال، هم املخلصون حقا، هم عباد الرمحن، العبيد الُعبَّاد، الذين يفخرون خبطاب ر±م هل
َي فَاْعُبُدونِ  { بقوله: َّFِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ أَْرِضي َواِسَعٌة فَِإ Fَ { الذين اختذوا من كل خطرات قلو±م 56العنكبوت ،

وأعمال ليلهم وÄارهم عبادة خالصة #، أولئك هم املهتدون 5لكتاب والسنة، امللتزمون ¹خالق النبوة اخلامتة، القادرون 
  .ن ر±م على انتشال أنفسهم من الغنب والضالل، وإنقاذ أمتهم من التخلفبعو 

ونطقهم، تناوهلم الطعام عبادة،  هؤالء هم الر5نيون يف منامهم ويقظتهم، وقيامهم وقعودهم، ووقوفهم وممشاهم، وصمتهم
وما يعملون، من هللا و# ويف  واسرتاحتهم من التعب قرىب، ونومهم 5لليل lجد، ومتتعهم 5ملباحات شكر، كل ما لديهم

  .سبيل هللا

 }  ََّL2الزمر  }  ُخمِْلًصا لَُّه الدِّينَ إ¦َّ أَنزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب 5ِحلَْقِّ فَاْعُبِد ا.  

 }  ََّL11الزمر  }  ُخمِْلًصا لَُّه الدِّينَ ُقْل ِإّينِ أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد ا.  

َ أَ  {  َّL14الزمر  } ِلًصا لَُّه ِديِين ْعُبُد خمُْ ُقِل ا.  

األعراف  } َن َكَما َبَدَأُكْم تـَُعوُدونَ ُقْل أََمَر َريبِّ 5ِْلِقْسِط َوأَِقيُموْا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُخمِْلِصَني لَُه الدِّي { 
29. 

لََّة إِبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ُقْل إِنَِّين َهَداِين َريبِّ ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم ِدينً  {  ُقْل ِإنَّ َصَالِيت َونُُسِكي  ا ِقَيًما مِّ
  .160/163األنعام  } َوَحمَْياَي َوَممَاِيت Lِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني َال َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأََ¦ْ أَوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ 

دة جزء من األمانة واإلميان، وكون العمل موافقا للشريعة جزء من األمانة واإلميان، أما إتقان العمل فهو  إن إخالص العبا
كمال األمانة واإلميان، ¹ن تستكمل العمل يف طاعة هللا، واجبا ومندو5، وتتخذ من املباحات سبيال إىل مرضاته عز 
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لشبهات استرباء لدينك وعرضك، كما قال صلى هللا عليه وجل، وتبتعد عن معاصي هللا حمرمات ومكروهات، وتتقي ا
إن احلالل بّني، وإن احلرام بّني، وبينهما أمور مشتبهات، ال يعلمهن كثري من الناس،  (وسلم فيما رواه البخاري ومسلم:

مى يوشك فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احل
  ).أن يرتع فيه

إن القيام 5لواجب طاعة # وامتثاال، واجتناب احملرم خوفا منه وحياء، والتمتع 5ملباح شكرا له ومحدا، ومراقبته يف السر 
اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه  والعلن، كل ذلك هو اإلحسان الذي قال عنه صلى هللا عليه وسلم: (

َوالسَّاِبُقوَن السَّابُِقوَن أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن ِيف َجنَّاِت النَِّعيِم { :)، وأهل هذه املرتبة هم السابقون املقربون بقوله تعاىل فإنه يراك
 الواقعة } ْوٌح َوَرْحيَاٌن َوَجنَُّة نَِعيمٍ فََأمَّا ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبَني فـَرَ  { . وقوله:10الواقعة  }ثـُلٌَّة ِمَن اْألَوَِّلَني َوقَِليٌل ِمَن اْآلِخرِيَن 

88.  

وبعد أن ذكَّر رب العزة عباَده مطيعني وعصاًة، بفضل ربوبيته خلقا ورزقا وأمنا وتسخريا للسماء واألرض، ومبا عرفوا من 
ق مثارها، ذلك وأقروا به، وأمرهم بصدق عبادته وإخالص توجههم ±ا إليه، حذرهم من أخطر آفة تعصف 5لعبادة ومتح

وهذا حتذير للمؤمنني من إفساد  ،} َفَال َجتَْعُلوْا Lِِّ أَنَدادًا َوأَنُتْم تـَْعَلُمونَ  { وهي الشرك ظاهرا وخفيا، فقال عز وجل:
عقيدlم 5لشرك اخلفي، وللكفار من االستمرار على جحودهم ومتسكهم بباطل يعلمون فساده، وإعراضهم عن حق 

لَْيَس َكِمْثِلِه { د" لغة مجع مفرده "ند"، وهو الشريك والنظري، وهللا تعاىل ال شريك له وال نظرييعلمون صوابه. و"األندا
  .11الشورى }َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ 

إن أساس العبادة التوحيد، وأس التوحيد الوالء # والرباء مما سواه أندادا وشركاء أتباعا ومتبوعني، أخفياء وظاهرين. 
وُت ُخيْرُِجونـَُهْم ِمَن اLَُّ َوِيلُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولَِياُؤُهُم الطَّاغُ  { :لك قال تعاىلولذ

، ويف رواية للبخاري عن عبِد اLَِّ رِضَي اLَُّ َعنُه 257البقرة } النُّوِر ِإَىل الظُُّلَماِت أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ْنِب ِعْنَد اLَِّ َأْكبَـُر قَاَل َأْن جتَْ ( قَال:  ا َوُهَو َخَلَقَك قـُْلُت َسأَْلُت أَْو ُسِئَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ الذَّ َعَل Lَِِّ ِند÷

. ويف احلديث الصحيح: قال ) َأْن تـَْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن َيْطَعَم َمَعَك قـُْلُت ُمثَّ َأيٌّ قَاَل َأْن تـُزَاِينَ ِحبَِليَلِة َجارِكَ  ُمثَّ َأيٌّ قَاَل ُمثَّ 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا يف الليلة الظلماء وأد¦ه أن حتب على شيء من 

َ  { تبغض على شيء من العدل، وهل الدين إال احلب والبغض، قال هللا عز و جل:اجلور و  َّLُتْم حتُِبُّوَن ا ُقْل ِإْن ُكنـْ
 َّLأَْنَداًدا { وعن ابن عباس يف قوله تعاىل: ،} فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم ا َِِّL قال: األنداد هو الشرك، أخفى من  } َفَال َجتَْعُلوا

على صفاة سوداء يف ظلمة الليل، وهو أن يقول: وهللا وحياتك F فالنة، وحيايت، ويقول: لوال كلبه هذا دبيب النمل 
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أل�¦ اللصوص، ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء هللا وشئت، وقول الرجل: لوال هللا 
  .)وفالن، ال جتعل فيها فال¦؛ فإن هذا كله به شرك

َذْت أندادا أومل تـُتََّخْذ، ال متلك مثقال ذرة مع هللا، وليس هلا أدىن من حبة خرذل مشاركة له إن مجي ع الكائنات، سواء اختُِّ
يف السماوات واألرض، وليس # معني منها ألنه غين عن العاملني، وليس هلا أن تشفع عنده ألتباعها وأوليائها إال ëذنه، 

َوLَِِّ َيْسُجُد َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظَالُهلُْم  { لعبودية طوعا وكرهاوهي يف Äاية املطاف حتت نري ا
  .93مرمي } ِإْن ُكلُّ َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ِإالَّ آِيت الرَّْمحَِن َعْبًدا { ،15الرعد }◌ِ  5ِْلُغُدوِّ َواْآلََصال

اآلFت الدليل العقلي املشاهد املعرتف به من قبل املشركني وكفار أهل الكتاب، على استحقاقه  لقد أقام القرآن يف هذه
تعاىل العبادة من دون غريه، ومل يبق للمعارضني إال شبهة واحدة هي التصديق بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، والكتاب 

كالم هللا وليس من كالم البشر، وهذا يقتضي استحالة   املنـزل عليه، وملا كانت صدقية الرسالة مبنية على كون القرآن
وهم يف ذلك بني موقفني: إن كانوا  ،معارضته، فقد كان خري وسيلة إلثبات ذلك أن يتحداهم بعجزهم عن اإلتيان مبثله

العاملني و5دروا من ذوي البصائر الصافية والضمائر النرية علموا بسمو معانيه وجاللة أساليبه وجزالة تراكيبه وأنه كالم رب 
إىل امتثال ما أمر به واالنتهاء عما Äى عنه، وإن كانوا يف شك وريب من كونه منـزال من عند هللا، فليحاولوا معارضته 

ُتْم ِيف رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَ¦ فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِله{ واإلتيان مبثل سورة من سوره:   .}َوِإْن ُكنـْ

ملشركني وكفار أهل الكتاب كانوا يعرفون أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمي، ولكنه ارتفع برسالته إىل مستوى سامق إن ا
ُتْم { أما قولُه تعاىل ،}َعَلى َعْبِد¦َ { من العبودية اخلاصة اخلالصة # تعاىل بقوله َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اLَِّ ِإْن ُكنـْ

أعوانكم من األر5ب والرؤساء والفصحاء والعلماء، إن كنتم صادقني يف دعواكم الريب والشك يف القرآن  أي }َصاِدِقنيَ 
رونه من مفرتFت أو ليساعدوكم على صياغتها وتزويرها، فهذا أيضا يعد وِّ زَ مضمو¦ ومصدرا، ادعوهم ليشهدوا على ما تُـ 

ال يكتب، وأ�هم مبا ال يستطيعون مماثلته أو معارضته، أ�هم حتدF هلم ولساداlم بعبده حممد الرسول الذي ال يقرأ و 
  فهل يستطيعون اإلتيان مبثله؟ 5لقرآن الكرمي، كالم هللا عز وجل،

ُقْل فَْأتُوا { لقد حتداهم القرآن الكرمي ±ذا يف غري موضع من القرآن، حتداهم يف املرحلة املكية، فقال يف سورة القصص:
ُتْم َصاِدِقنيَ ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد  ُهَما أَتَِّبْعُه ِإْن ُكنـْ :( ُقْل لَِئِن 88، وقال يف سورة اإلسراء 49القصص }اLَِّ ُهَو أَْهَدى ِمنـْ

وقال يف سورة هود  ،}الِبَـْعٍض َظِهريً اْجَتَمَعِت اإلْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن َ�ْتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال َ�ْتُوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم 
13: } َِّLٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اFَُتْم َصاِدِقنيَ أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـرَاُه ُقْل فَْأتُوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفتَـَر وقال يف  ،} ِإْن ُكنـْ

ُدوِن اLَِّ َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بـَْنيَ َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل اْلِكَتاِب ال َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأْن يـُْفتَـَرى ِمْن { :37/38سورة يونس
ُتْم َصاِدِقَني رَْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـرَاُه ُقْل فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْثِلِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتمْ  مث  ،} ِمْن ُدوِن اLَِّ ِإْن ُكنـْ
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ُتْم ِيف رَْيبٍ { بذلك أيًضا يف املرحلة املدنية، فقال يف هذه اآلية: حتداهم حممد  }ِممَّا نزْلَنا َعَلى َعْبِد¦َ  { شك }َوِإْن ُكنـْ
أي من مثل هذا القرآن. فإن بلغ ما أتيتم به من الفصاحة إىل حد  }فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه { صلى هللا عليه وسلم

  .هو كما زعمتم، وإن مل يكن األمر كذلك فاعلموا أنكم على ضالل ومكابرةاإلعجاز ف

هذا التحدي 5إلعجاز القرآين كما مشل يف آFت سابقة مطالبتهم مبثل القرآن كله، مشل أيضا مطالبتهم مبثل عشر سور، 
ثله، وكما يعين هذا التحدي مث ملا ظهر عجزهم واستبان خطلهم، رفع درجة التحدي إىل جمرد اإلتيان بسورة واحدة من م

  .سورة طويلة كسورة البقرة، يعين أيضا قصار السور من مثل سورة الكوثر والعصر والناس

لقد بُِعَث الرسول صلى هللا عليه وسلم بني قوم أكثرُهم شعراء مفلقون وخطباء ُمَفوَّهون، وحكماء جمربون، فتحداهم 
ة، و¾كد أن التفاوت بني كالم هللا تعاىل وبني ما يصوغون من شعر ونثر بصناعتهم يف الكالم، وأثبت عجزهم عن املماثل

ليس تفاو� معتادا، وأنه تفاوت معجز، لصدوره عن علم مطلق 5لكون والكائنات، وما مضى وما هو حاضر أو آت، 
رية من سورة النحل قوله وهو ما شهد به رؤوس الكفار وقادlم، فعندما قرأ النيب صلى هللا عليه وسلم على الوليد بن املغ

ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـ { تعاىل:  }ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ ِإنَّ اLََّ َ�ُْمُر 5ِْلَعْدِل َواْإلِ
 عليه وسلم، قال الوليد: وهللا إن له حلالوة، وإن عليه إىل آخرها، قال: F ابن أخي أِعْد، فلما أعاد الرسول صلى هللا

وهللا لقد مسعت  :لطالوة، وإن أصله ملورق، وأعاله ملثمر، وما هو بقول بشر، مث انطلق إىل جملس قومه بين خمزوم فقال
ه ملثمر وإن أسفله من حممد آنفا كالماً ما هو من كالم اإلنس وال من كالم اجلن إن له حلالوة وإن عليه لطالوة وإن أعال

َصَبَأ وهللا الوليد وهللا لََتْصَبَأنَّ قريش كلهم، وقال أبو جهل تعقيبا على هذه  :ملغدق وإنه ليعلو وما يعلى، فقالت قريش
  .اآلية عندما مسعها: إن إهله ليأمر مبكارم األخالق

فَِإْن { جدة فلما وصل إىل قوله تعاىل:ويف رواية أخرى أن الوليد مر 5لرسول صلى هللا عليه وسلم وهو يقرأ حم الس
، َنَشَدُه الوليد 5# و5لرحم أن يسكت، وهذا يدل 13فصلت }أَْعَرُضوْا فـَُقْل أَنَذْرُتُكْم صاعقة ّمْثَل صاعقة َعاٍد َوَمثُودَ 

  .على يقينه بصدق هلجة الرسول صلى هللا عليه وسلم وخطورة ما ينذر به قومه من كفار قريش

عجزهم وُدِحَض ريـْبُـُهْم وُقِطَع عذرُهم ومل تبق لديهم شبهٌة يتمسكون ±ا خاطبهم عز وجل إقرارا لعجزهم حاال مث ملا ثبت 
واستقباال عن معارضة القرآن، وإعذارا للمصرين منهم على التمرد والكفر واجلحود، وتذكريا هلم 5ملصري السيء الذي 

وليس هلم من وقاية  ،}تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوقُوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن { ينتظرهم فقال:
من هذه النار اليت يستوي لديها الناس واحلجارة إال 5إلقالع عن الضالل والكف عن ا¼ادلة 5لباطل، واتباع ما بلغهم 

  .عليه وسلمبه الرسول الكرمي صلى هللا 
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وما أفاض به على ما سبقه من وصٍف حلاِل  }Fَ أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم..{ لقد كان هذا النداء اإلهلي يف قوله تعاىل:
املتقني، وحاِل الكفار ا¼اهرين واملنافقني، ِجبَْمِعهم يف خطاب واحد تسويًة هلم يف استماع اهلداية وإقامة احلجة، منوذجا 

ئعا و¦درا للعدل واإلحسان والتلطف والبيان، أضيف إليه 5لتحدي الذي تاله، ضروٌب من اإلفحام والتعجيز، كشفْت را
َدعَّى والشك املزعوم الذي يترتسون به يف مواجهة احلق

ُ
  .زيَف الريب امل

املتجربين، والثاين  مث زFدًة يف اإلعذار كشف رب العزة من وراء حجب الغيب عن مصريين حمتومني أحدمها للعصاة
لألوابني املطيعني، بصورتني متقابلتني إحدامها شديدة القتامة والرعب، ¦ٌر توقد 5لناس واحلجارة، ال تـُتـََّقى إال 5تباع 

 ،}ُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوقُوُدَها النَّا{ العبد الرسول صلى هللا عليه وسلم
ًئا َوأُولَِئَك ُهْم َوقُو { ُهْم أَْمَواُهلُْم َوَال أَْوَالُدُهْم ِمَن اLَِّ َشيـْ َوَلْو تـََرى ِإْذ { ،10آل عمران }ُد النَّارِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْن تـُْغِينَ َعنـْ

   .27األنعام }تَـَنا نـَُردُّ َوَال ُنَكذَِّب FََِÞِت رَبَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر فـََقاُلوا Fَ لَيْـ 

َقامة من فضل هللا ال ميس قاطنيها نصب وال لغوب وال هم أو حزن، جناٌت هلم، خالصٌة هلم 
ُ
أما الصورة الثانية فدار امل

ِر الَِّذيَن َآَمُنوا { تهوا عن نواهيه، وأخلصوا عبادته ظاهرا و5طنا،من ر±م إذا آمنوا به وصدقوا رسوله وائتمروا ¹مره وان َوَبشِّ
ويف هذه اآلية الكرمية من لطيف البشارة وجزالة املعىن ووجيز اللفظ ما يفوق  ،}َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاتٍ 

ه، ¹بلغ عبارة وأوضح إشارة، البشارُة 5جلنة وعٌد من الوصف، فقد أمجلت الوعَد وُمبَـلَِّغه، واملوعوَد به وسبَب حتقق
ن، واإلميان والعمل الصاحل سبيل الوصول إىل اجلنان. وأحرى مبن ¦ل شرف الوصول  َّFَّالرمحن، وُمبَـلُِّغها عبٌد خالص للد

ُكوٌر الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه َال َميَسَُّنا ِفيَها اْحلَْمُد Lَِِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْحلََزَن ِإنَّ رَبـََّنا َلَغُفوٌر شَ { أن يقول:
  .34/35فاطر  }َنَصٌب َوَال َميَسَُّنا ِفيَها لُُغوبٌ 

 مث أخذ السياق القرآين يف وصف هذه اجلنان ¾كيدا لنعيمها الدائم، وتشويقا للمخاطبني يف كل زمان ومكان بقوله تعاىل
عو¦ هلم على طلبها وإعانة هلم على اتقاء نقيضها، الذي هو النار وقودها األبشار  ،}النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكمُ Fَ أَيـَُّها {

  .واألحجار

ولئن كانت َجمَاِمُع اللذات هي املسكن واملطعم والزوجة الصاحلة واألمن، فقد وفر هللا تعاىل هلم كل ذلك يف مسكنهم 
َها ِمن َمثَرٍَة ّرِْزقًا قَالُوْا هذا الذى ُرزِقْـَنا { واملطعم }َجتْرِى ِمن َحتِْتَها االÄارجنات { اجلديد الذي فيه املشرب ُكلََّما ُرزُِقوْا ِمنـْ

  .}َوُهْم ِفيَها خالدون{ واألمن من زوال هذا النعيم أو انقراضه }َوَهلُْم ِفيَها أزواج مَُّطهَّرَةٌ { والزوجة }ِمن قـَْبلُ 
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يف اجلنة ليست كما يتصور أهل الدنيا، إن فيها ما العني رأت وال أذن مسعت وال خطر بقلب  إال أن َجماِمع اللذات
الصَّاِحلَِني َما َال بشر، وقد ورد يف صحيح البخاري أن َرُسول اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال: ( قَاَل اLَُّ أَْعَدْدُت لِِعَباِدي 

ُتْم " مسََِعْت َوَال َخَطَر َعَلى قـَْلِب بَ  َعْنيٌ رََأْت َوَال أُُذنٌ    .)"َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُرَِّة أَْعُني َشٍر فَاقْـَرُءوا ِإْن ِشئـْ

تـَُّقوَن ِفيَها َمَثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلمُ { كما أن أÄار اجلنة وإن أشبهت أÄاَر الدنيا تسميًة فهي خٌري منها شكال وُحمْتَـًوى
ٍة لِلشَّارِ  حممد  }ِبَني َوأَنـَْهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصف÷ىأَنـَْهاٌر ِمْن َماٍء َغْريِ َآِسٍن َوأَنـَْهاٌر ِمْن َلَنبٍ ملَْ يـَتَـَغيـَّْر َطْعُمُه َوأَنـَْهاٌر ِمْن َمخٍْر َلذَّ

15.  

ُكلََّما { ذلك قال عنه ذو اجلالل واإلكرام:طعام الدنيا ومثارها وإن اشتبهت التسميات، ول كذلك طعامها خيتلف عن
َها ِمْن َمثَرٍَة رِْزقًا قَالُوا َهَذا الَِّذي ُرزِقْـَنا ِمْن قـَْبُل َوأُتُوا بِِه ُمَتَشاِ±ًا أي أن أهل اجلنة كلما ُقدِّم هلم مثرُها ورأوا شكله  ،}ُرزُِقوا ِمنـْ

يف اجلنة من قبل، ولكنهم عندما يتذوقونه يكتشفون أنه ال يشبه  ظنوا أنه يشبه ما طعموه يف الدنيا، أو يشبه ما تناولوه
مثار الدنيا وال يشبه كذلك ما طعموه يف اجلنة، ألن لذة هذه الثمار تتجدد كل حني، لوÄا وشكلها واحد ولكن طعمها 

  .خمتلف

قذرا وأذى، ومن آفات السلوك أما األزواج يف اجلنة، فخريات حسان، مطهرات اخلَْلق واخلُُلق من العيوب، ومن العوائق 
قوال وعمال، ومما هو من طبيعة اخللقة الدنيوية، وقد أنشأهن هللا تعاىل حورا مقصوراٍت يف اخليام، قاصراِت الطرف أبكارا 

ُتْم تُوَعُدونَ َال َحيْزُنـُُهُم اْلَفزَُع اْألَْكبَـُر َوتـَتَـَلقَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة هَ { ،}َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { عر5 أترا5.  }َذا يـَْوُمُكُم الَِّذي ُكنـْ
َر َوأَمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْجلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواْألَْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبَُّك { ،103األنبياء َعطَاًء َغيـْ
  .108هود }َجمُْذوذٍ 

ا للجحيم األبدي، وmنيتهما للنعيم الدائم، والعاقل من ُميَيِّز بني املصريين، صور�ن متقابلتان ملصريين خمتلفني، إحدامه
ق، ويستحضر تعَب العبادة يف الدنيا وَمثَرتَه، وغفلَة اللهو وعاقبَته، ولئن كان كلٌّ ُمَيسَّرًا ملا ُخِلق له، فما ُكلُّ اخليل للسبا

إال بطل، ومن الناس من َتْصرِفه عن اآلخرة شهوٌة عابرة، ومنهم من ال  وما كلُّ جْرٍو ِألَسد، وا¼اهدُة حْرٌب ال يصلح هلا
يـُْغريِه قصٌر مشيد، ومنهم من يظن نْفَسُه يسعى إىل ربه، فإذا صادف منصبا أو ماال أو جاها اكتشف أن هذا هو ربُّه 

َوَوِقيَد أحجار النار، وصليَل الذي يسعى إليه، فعكف عليه ساجدا راكعا، ومنهم من يسمع ëميانه حفيَف أشجار اجلنة، 
الرَّْفِش يف القرب، وفحيَح اإلبرة ختيط الكفن، فهو على استعداد دائم، طيوُر شوقه ترفرف على أغصان حمبته ورجائه، 
وخلجات أنفاسه ترتعش من غضب ربه على العصاة من عباده، ومنهم من إذا ¦م مل يستيقظ، وإْن َهلَا مل ينتفض، وإن 

وبَقون ُوِعظ مل يتَّ 
ُ
ت األماين ُمْعِشية، وللجنة أهُلها السباقون، وللنار أهُلها امل ِعظ، غفلُته عن املصري ُمْرِدية وَمتاَهُته يف ُمِضالَّ

َُحرَّقون، والحول ال قوة إال 5# العلي العظيم
  .امل
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  أمثال القرآن رمحة للمؤمنني
 ونقمة على الفاسقني

  
َال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما بـَُعوَضًة َفَما فـَْوقـََها فََأمَّا ِإنَّ اLََّ  { قال هللا تعاىل:

 َُّLََذا الَِّذيَن َآَمُنوا فـَيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َر±ِِّْم َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فـَيَـُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد ا±ِ 
) الَِّذيَن يـَنـُْقُضوَن 26ِه َكِثريًا َوَما ُيِضلُّ بِِه ِإالَّ اْلَفاِسِقَني (َمَثًال ُيِضلُّ بِِه َكِثريًا َويـَْهِدي بِ 

َعْهَد اLَِّ ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقَطُعوَن َما أََمَر اLَُّ بِِه أَْن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض 
ُتْم أَْمَواً� فََأْحَياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ) َكْيَف َتْكُفُروَن L5َِِّ 27أُولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُروَن (  وَُكنـْ

يًعا ُمثَّ اْستَـَوى 28ُحيِْييُكْم ُمثَّ إِلَْيِه تـُْرَجُعوَن ( ) ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
  البقرة } )29ِإَىل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسََواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم (

 

عندهم وضعه  رفيعٍ  فاخرون ويتمادحون ويتهاجون، كمالكالم صناعة العرب األوىل يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، جبيده يت
فيهم بقريظ قيل فيه، أو حكمة بليغة نسبت إليه، لذلك كانت  ارتفع ذكره وكم وضيعٍ  ،بيت شعر، أو مثل سائر

وإحساسهم بفنون القول هلم أو عليهم مرهفا، وردود فعلهم هلا عنفوانية  حساسيتهم ملا يقال هلم أو عنهم شديدة،
  هوجاء. 

وإذا كان انبهارهم بروعة البيان القرآين بلغ حد االعرتاف بسموه وعلو شأنه، واإلقرار 5لعجز عن معارضته، فإن أشد ما  
هالتهم وعنادهم، وأشد من ذلك أن يضرب كان يؤذيهم منه وصفه البليغ ألحواهلم وتقريعه الصارم لتعنتهم وطغياÄم وج

±م وهلم األمثال فتسري بني الناس كما تسري النار يف اهلشيم، وهم يعرفون أثر ذلك يف جمتمعهم الذي خيفض فيه املثل 
 يدخلون يف دين هللا من قومهم كلما طرقت أمساعهم آية تدعو إىل السائر أقواما ويرفع أقواما. ويرون كل يوم أفواج الذين

تكشف احنرافا عقدF وفكرF لدى املناوئني واملعرضني، برائع بيان أو بليغ  التفكر يف الكون آفاقا ونواميس وخالئق، أو
  مثل.

إن العريب اجلاهلي مل يكن له من سالح قبل سيفه وبعده إال بيان لسانه، وهو على ثالثة أضرب شعر ونثر ومثل، ولقد 
النثر إذ أقر كرباؤهم بتفوق القرآن على كالم اجلن واإلنس، وعجزوا عن اإلتيان مبثله اعرتفوا ±زميتهم يف ميدان الشعر و 

فما 5ل سالح ضرب  ،حتداهم بذلك، وكانت للرسول صلى هللا عليه وسلم الغلبة والنصر 5لسيف عليهم يف بدر عندما
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لقلوب والعقول، فتقبل أفواجا على الدين املثل لديهم يفل، ويرتك ساحة املعركة العقدية ألمثال القرآن تفعل فعلها يف ا
  اجلديد؟

لقد ابتدأت معا¦lم مع أمثال القرآن الكرمي من الفرتة املكية واملسلمون مستضعفون يكاد الطري يتخطفهم، إذ ذاك شبه 
الوحي املكذبني 5لكلب الالهث يف حاليت الراحة والتعب،، وشبه املشركني 5لعبد فيه شركاء متشاكسون، وشبه 
االحتماء 5ألنداد 5ختاذ بيت العنكبوت مأوى وحصنا، ونعى على املشركني عجز آهلتهم عن خلق ذ5بة أو دفع أذاها، 

   فقال عز وجل:

Fَتَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص بُوا Þَِ َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث أَْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ  { 
بُوا FََِÞتَِنا َوأَنـُْفَسُهْم َكانُوا َيْظِلُمون   .176/177 األعرافَ  } َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن َساَء َمَثًال اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَّ

 }ٍل َهْل َيْسَتِوFَِن َمَثًال احلَْْمُد Lَِِّ َبْل َأْكثـَرُُهْم َال يـَْعَلُمونَ َضَرَب اLَُّ َمَثًال َرُجًال ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًال َسَلًما ِلَرجُ { 
 .29الزمر

ًتا َوِإنَّ أَْوَهَن اْلبُـيُ {  انُوا وِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو كَ َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اLَِّ أَْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اختَََّذْت بـَيـْ
 .41العنكبوت }يـَْعَلُمونَ 

ُهُم Fَ أَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اLَِّ َلْن َخيُْلُقوا ُذ5ً5َ {  َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسلُبـْ
ًئا َال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف ا    73احلج }لطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ الذ5َُُّب َشيـْ

والتشويه واألكاذيب  ويف املرحلة املدنية وقد اشتد ساعد الكفر العلين 5لنفاق، وشحذت أسلحة التشكيك والتخذيل
، استمرت محلة القرآن الكاشفة ألحواهلم، الفاضحة ملآزقهم الفكرية والسلوكية، بدعوlم إىل اإلميان حينا، ضد املؤمنني

  مثل حينا آخر.م 5ملبدأ واملآل حينا، وإرشادهم إىل احلق تصرحيا وتلميحا وتعريضا وتلوحيا وضرب وتذكريه

إال أن أمثال هذه املرحلة كانت أكثر إيالما وأشد وقعا، وما الظن مبن ضرب ±م مثل الذي استوقد النار فذهب هللا 
ف يف املتاهة املظلمة، كما يف املثلني السابقني، أو مبن مبن حاصره صيب األمطار وصواعق الربق والرعد والعواص بنوره، أو

، أو مبن شبهوا 5لذي يتخبطه الشيطان من املس إذ �كلون الر5 إذ يفاخرون 5إلنفاق رFء ومسعة شبهوا 5حلجر الصفوان
ي عليهم أشد من مجيع ويتاجرون ±ا، وهم يعرفون بطبيعتهم البدوية وشيمهم املتعالية شناعة هذا التشبيهات وقساوlا، وه

  قصائد اهلجاء اليت خيشوÄا ويشرتون ألسنة الشعراء بنفيس األموال تالفيا هلا:

تَـرََكُه َصْلًدا َال ْيِه تـُرَاٌب فََأَصابَُه َواِبٌل فَـ َكالَِّذي يـُْنِفُق َماَلُه رüََِء النَّاِس َوَال يـُْؤِمُن L5َِِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعلَ  { 
ُ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ  َّL264البقرة  } يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِممَّا َكَسُبوا َوا.  
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َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الّر5َِ نـَّ الَِّذيَن َ�ُْكُلوَن الّر5َِ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك ¹َِ  {   } ُهْم قَالُوا ِإمنَّ
  .275 البقرة

ي ذكر املشتغلون ¹سباب النـزول أن املشركني عندما ذكر القرآن يف أمثاله الذ5ب والعنكبوت قال بعضهم:" أرأيتم، أ
اليهود فتضاحكوا ما يستحي رب حممد أن يضرب األمثال 5لذ5ب والعنكبوت"، أما شيء يصنع ±ذا؟"، وقال آخرون:"

وقالوا " ما يشبه أن يكون هذا كالم هللا"، مث ملا هاجر املسلمون إىل املدينة وكثر عددهم وقويت شوكتهم وأنزل هللا تعاىل 
تشبيه املنافقني وعتاة الكفار يف أول سورة البقرة مبستوقد النار األصم األبكم األعمى يف الفالة، و5حملاصر بصيب 

" هللا تعاىل أعلى وأعظم من أن يضرب األمثال مبثل هذه :ربق والرعد يف املتاهة، قال املنافقوناألمطار وقواصف ال
األشياء اليت ال 5ل هلا"، وكان ملجأ الطائفتني مشركني ومنافقني إىل اليهود يتلقون منهم صورا من الكيد والتشغيب 

رسل به، وصرفا للناس عن التأثر به وفهم مدلول آFته والطعن يف بالغة القرآن الكرمي، تشكيكا يف مصدره ويف صدقية امل
َ َال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما بـَُعوَضًة َفَما فـَْوقـََها... { ومقاصد أمثاله ومراميه، فأنزل هللا تعاىل قوله: َّLاآلية.  }ِإنَّ ا  

 هذه اآلية ويف غريها قرآ¦ وآmرا نبوية، ما بني ولئن اختلف املفسرون يف معىن االستحياء املنسوب إىل هللا تعاىل، يف
معطل ومؤول 5¼از القريب وجمسد، َووََكَل احملتاطون لدينهم أمرها إىل عالم الغيوب، بتمريرها تنـزيها لر±م تعاىل عن 

اوز خصوص سبب النـزول إىل عموم ، فإن جت11الشورى } لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ  { املماثلة واملشا±ة
املعىن جيعل الصورة لدينا أوضح وأمشل، فالغاية من ضرب األمثال التفهيم والتوعية والتنبيه، وقد استعملها اإلنسان منذ 
وجد على األرض، وخاطب ±ااألنبياء أقوامهم كما ورد يف اآلmر، والعرب أنفسهم هلم يف ضر±ا قصب السبق والسهم 

   يطلقوا محلتهم ضدها إال ألÄم يعرفون وقعها.النافذ، ومل

َمثَُّل به، بعوضة كان أو عنكبو� أو غريمها، فهو خملوق من خماليق هللا تعاىل تتجلى فيه مهما صغر أو كرب قدرة بديع 
ُ
أما امل

لبعوضة ما حتار السماوات واألرض، ولئن كان الكفار ال يقُدرون هللا حق قدره، فإن العلم احلديث حاليا قد كشف من ا
ه يف عَ دَ ما خلق وكيف خلق وأسرار ما أوْ  ملثل ¹يٍّ من خملوقاته ألنه يعلموللخالق جل جالله أن يضرب ا فيه األلباب،

  اخللق.

إال أن العربة ليست يف املثل بقدر ما هي يف أثره لدى املخاطبني به، وهم ما بني مؤمن يزداد إميانه كلما خاطبه ربه، وربه 
وهو يعلم أن هللا مل يضرب املثل 5لبعوضة وما  ،} فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا فـَيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َر±ِِّمْ  { إال 5حلق ال خياطبه

  دوÄا وما فوقها إال لعلمه ±ا و¹سراره فيها.
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الدعوة واإلميان، وَدْيَدنُه التشكيك وبني كافر جاحد أو منافق خماتل شيمته الرتبص والكيد والشيطنة واملشاغبة على ركب 
ُ ِ±ََذا َمَثًال  { واملغالطة واملدافعة 5لباطل َّLَوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فـَيَـُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد ا {.  

صراط  واملثل القرآين ±ذا االعتبار مزيد هداية وتبصرة للمؤمنني، وأخذ لطيف بيد الباحثني عن احلق من غري املسلمني إىل
هللا املستقيم، وهو يف جانب آخر استفزاز جلهلة املصرين على الكفر واجلحود، ¾خذهم به العزة 5إلمث فيزدادون عتوا 

  .} ُيِضلُّ بِِه َكِثريًا َويـَْهِدي بِِه َكِثريًا { وضالال، وهو ما قرره عز وجل بقوله:

َوَما ُيِضلُّ بِِه ِإالَّ اْلَفاِسِقَني الَِّذيَن يـَنـُْقُضوَن َعْهَد اLَِّ ِمْن  { ،هم نـََقَضُة العهود من الفاسقني إال أن أشد الناس ضالال به،
اآلية، وهوتعريض واضح 5ليهود الذين هم مرجع املنافقني واملشركني يف الكيد واملكر، والذين شكلوا على  } بـَْعِد ِميثَاِقهِ 

  عليه من غدر وخيانة ومروق وعصيان وإفساد. مدار التاريخ رأس احلربة يف خاصرة املسلمني، مبا جبلوا

فويسقة" " :جت من قشرها وهلذا يقال للفأرةفسقت الرُّطَبة وانفسقت إذا خر  :وأصل الفسق لغة هو اخلروج، يقال
خلروجها من ُجْحرها للفساد، ولفظ الفسق 5ملفهوم القرآين الذي هو اخلروج عن الطاعة، مل يسمع يف اجلاهلية، وإمنا هو 

أي خرج عن طاعته، إال أنه يف احلكم الشرعي منـزلتان، فسق  }فـََفَسَق َعْن أَْمِر رَبِِّه  { لح إسالمي، قال هللا تعاىل:مصط
أكرب خمرج من امللة، كحال من استحل احلكم بغري ما أنزل هللا تعاىل صراحة وعمل به خمتارا ودلت القرائن على أنه 

، وهو 47املائدة } َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اLَُّ فَأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  { تعاىل:يفضله على حكم الشريعة، كما يف قوله 
وفسق أصغر مع احتفاظ صاحبه 5إلميان، كحال من يرتكب  ،}َوَما ُيِضلُّ بِِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ  { املقصود يف قوله تعاىل:

ربه مبا فعل، وقد ورد يف تفسري ابن أيب حامت عن ابن جريج عن عطاء يف قوله الكبائر وهو يعتقد أÄا حمرمة وأنه عصى 
  قال: " فسق دون فسق " وروي عن ابن طاوس مثل ذلك. } فَأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  { تعاىل:

ة ألحواهلم، ليسوا  إن هؤالء الكفرة الفاسقني الذين يزدادون ضالال مبا ينـزله هللا تعاىل من أمثال القرآن الكرمي الكاشف
  كفارا عاديني، ولكن هلم مواصفات خاصة، جعلتهم أشد الناس عداوة للمؤمنني.

والعهد آصرة متينة عليها بين التكليف، ومن أجلها أنزل  ،} يـَنـُْقُضوَن َعْهَد اLَِّ ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقهِ  { أول صفاlم أÄم
زاء يوم العرض، ولقد أُِخَذ علينا وحنن يف ظهور أبينا آدم عليه اإلنسان واستخلف يف األرض، وعلى أساسها يكون اجل

السالم هذا امليثاق فأقرر¦ه والتزمنا مبقتضاه، وهو خلطورة شأنه يستوعب مجيع تكاليف الدنيا بالء واختبارا، وينتظم كل 
  .جزاءات اآلخرة جنة و¦را

يثَاقًا َغِليظًاَوِإْذ َأَخْذَ¦ ِمَن النَِّبيَِّني ِميثَاقـَُهْم َومِ  {   } نَك َوِمن نُّوٍح َوإِبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َوَأَخْذَ¦ ِمنـُْهم مِّ
  .7األحزاب 
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َي فَاْرَهُبونِ  { إن العهد هو وصية هللا للبشرية وصفقة املبايعة بينه وبينها َّF40 البقرة } َوأَْوفُوْا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإ ،
  .)ذلك كان التعبري القرآين بلفظني دقيقي الرتكيب وافيني 5ملعىن املطلوب، مها (العهد) و(الوفاءل

تعهد  :وحروف لفظ (العهد) الثالثة ( العني واهلاء والدال) تدل لغة على االحتفاظ 5لشيء وتعهده وصيانته، يقال
إذا أحسن إليهم ورعى حقوقهم وُحَرَمهم، كما أÄا تدل ضيعته إذا رعاها ومل يغفل عنها، وتعهد أرحامه ومعارفه وأصحابه 

، ومن 60يس  } أَملَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم Fَ َبِين آَدَم َأن الَّ تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ  { على الوصية يف قوله تعاىل
ابـْتَـَلى إِبـْرَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَمتَُّهنَّ قَاَل ِإّينِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما َوِإِذ  { ذلك العهد مبعىن األمان والذمة كما يف قوله تعاىل

َوأََ¦ َعَلى  (، ويف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 124البقرة  } قَاَل َوِمن ُذرِّيَِّيت قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ 
، والعهد رعاية حرمة اخلالئق أقارب وأ5عد بشرا وحيوا¦ وحجرا ونبا� واالمتثال ألمر هللا ) ْسَتَطْعتُ َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما ا

  .تعاىل يف التعامل معها وتعهدها

إن العهد إذا عقد لزمت صيانته ورعايته، وال يكون ذلك إال ëمتامه وإكمال شروطه غري منقوصة أو مبتورة، لذلك ورد 
 { يف أغلب سياقاته مقرو¦ بلفظ آخر يفيد اإلمتام واإلكمال هو لفظ ( الوفاء) كما يف قوله تعاىل: لفظ العهد يف القرآن

   .} َوأَْوُفواْ ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكم

 :) تدل جمتمعة على معىن اإلكمال واإلمتام، يقال ذلك أن احلروف اليت ركب منها لفظ الوفاء ( الواو والفاء وحرف العلة
َوأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوْا الصَّاِحلَاِت فـَيـَُوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َواLُّ  { و وفيتك حقك إذا قضيته وافيا، كما يف قوله تعاىلأوفيتك أ

  .57آل عمران } الَ حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ 

ذلك رذائل من سوء العهد  من هذه املعاين عرف ا¼تمع اإلسالمي النموذجي أخالقا راقية سامية، وهجر يف مقابل
  .واخليانة والغدر والتنكر ألخوة العقيدة واإلنسانية واحلياة املشرتكة

َوَمْن أَْوَىف  { :لقد أمر هللا عز وجل أمرا مطلقا 5لوفاء 5لعهد ما مل يكن معصية، وجعل الوفاء 5لعهد من صفاته فقال
 ِّLأنبيائه ورسله عليهم الصالة والسالم، على رأسهم إبراهيم عليه السالم  ، مث جعله من صفات111التوبة } ِبَعْهِدِه ِمَن ا

البقرة  } َوِإِذ ابـْتَـَلى إِبـْرَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَمتَُّهنَّ  { ، حني أمت تنفيذ أوامر ربه37النجم  } َوإِبـْرَاِهيَم الَِّذي َوىفَّ  { :فقال
  .ه للذبح، وحني صرب واحتسب إذ ألقي يف النار، وحني لىبَّ داعي ربه بتقدمي فلذة كبد124

َا يـََتذَكَُّر أُْوُلوْا األَْلَباِب الَِّذيَن  { :كما وصف 5لوفاء مدحا وتعظيما أولياءه وأصفياءه أويل األلباب واألبصار فقال ِإمنَّ
  .20- 19الرعد  }يُوُفوَن ِبَعْهِد اLِّ َوال ينُقُضوَن اْلِميثَاقَ 
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صنفني من العهود ينبغي الوفاء ±ما: عهدا مع هللا عز وجل، وعهدا مع اخلالئق بشرا وحيوا¦ وشجرا إن يف عاتق املؤمن 
  .وحجرا، مصدره األساس هو العهد مع هللا

ذلك أنه سبحانه إذ خلق آدم وذريته وأنزهلم إىل األرض ابتالء واختبارا، مل يرتكهم َمهًَال، بل أنزل معهم الكتاب وامليزان 
واثيق يف االجتماع واملعاملة، يف السر والعلن، يف الرضا والسخط، يف احملبة واملبغضة، وكل ذلك مبين على العهد وألزمهم مب

مع هللا مرتكز عليه. فإن نقض املرء عهده مع هللا انتقض تبعا لذلك العهد مع اخللق، وإن انتقض عهده مع اخللق كان 
وجب الوفاء بعهد هللا وميثاقه قبل كل وفاء، كما ورد يف حديث  ذلك مؤشرا على خيانة عهد هللا وميثاقه. ومن مث

ُ َأَحقُّ 5ِْلَوفَاء البخاري ( َّLفَا (.  

َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبِين آَدَم ِمن  { إن العهد الذي انتظم العالقة مع هللا ¾سس يف ضمري الغيب، والناس يف ظهور آ5ئهم
 } َهَذا َغاِفِلنيَ َهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبرَبُِّكْم قَالُوْا بـََلى َشِهْدَ¦ أَن تـَُقولُوْا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإ¦َّ ُكنَّا َعنْ ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأشْ 

  .172األعراف

رِيَن  { مث جدد هذا امليثاق ببعثة الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم، عقيدة وعبادة وبرا وحسن رعاية ومودة ُرُسًال ُمَبشِّ
َوِإْذ َأَخَذ اLَُّ ِميثَاَق  { ،165النساء } َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اLَِّ ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن اLَُّ َعزِيزًا َحِكيًما

ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُمثَّ َجاءَُكْم  َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكْم لَتـُْؤِمُننَّ بِِه َولَتَـْنُصرُنَُّه قَاَل أَأَقْـَرْرُمتْ َوَأَخْذُمتْ َعَلى النَِّبيَِّني َلَما َآتـَيـْ
  .81نآل عمرا } َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَقْـَرْرَ¦ قَاَل فَاْشَهُدوا َوأََ¦ َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ 

 { :والعهود بورثة األنبياء وهم صادقو علماء األمة وفقهائها، فقال عز وجل مث أ¦ط عز وجل مهمة التذكري ±ذه املواثيق
وجعل من الوفاء 5لعهد أداة  .187آل عمران  } َوِإَذ َأَخَذ اLُّ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب لَتُـبَـيِّنُـنَُّه لِلنَّاِس َوَال َتْكُتُمونَهُ 

خذا مع ا¼اهدين عهدا واثقهم به على الشهادة، وعقد معهم صفقة مرحبة حلفظ بيضة الدين والدفاع عن محاه، مت
َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه  { ومقايضة لألرواح 5جلنة، مؤكدا متام الوفاء منه سبحانه بوصفه نفسه يف ختام عقد املبايعة هذا بقوله

 ِّLاْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِ  { فقال عز وجل: } ِمَن ا َLّفـَيَـْقتُـُلوَن ِإنَّ ا ِّLَني أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَهلُم ¹َِنَّ َهلُُم اجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل ا
ي 5َيـَْعُتم بِِه َوَذِلَك ُهَو ْبِشُرواْ بِبَـْيِعُكُم الَّذِ َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحق÷ا ِيف التـَّْورَاِة َواِإلِجنيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اLِّ فَاْستَـ 

اجلنة مبقتضى هذا العقد ملكا للشهداء، وصارت هذه الصفقة متاحة لكل األولياء  . فصارت111التوبة } ُز اْلَعِظيمُ اْلَفوْ 
 واألصفياء يف كل مكان وزمان. قال مشر: (ما من مسلم إال و# عز وجل يف عنقه بيعة وىف ±ا أو مات عليها، مث تال

  اآلية.. } نَّ اLَّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَهلُم ¹َِنَّ َهلُُم اجلَنَّةَ إِ {

  :عز وجل 5لغدر واخليانة ونقض العهود متوعدا أر5±ا فقال عز وجل نددكما 
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َر اLُّ بِِه َأن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن ِيف اَألْرِض أُْولَِئَك َهلُُم اللَّْعَنُة َوالَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اLِّ ِمن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقطَُعوَن َمآ أَمَ  { 
ارِ    .25الرعد } َوَهلُْم ُسوُء الدَّ

َوَما  { :وقد أمجل تعاىل صفات خونة العهود و¦قضيها مبينا عاقبة أمرهم يف الدنيا واآلخرة قوال فصال غري مردود فقال
ُدوَن ِيف اَألْرِض اِسِقَني الَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اLَِّ ِمن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقطَُعوَن َما أََمَر اLَُّ بِِه َأن يُوَصَل َويـُْفسِ ُيِضلُّ بِِه ِإالَّ اْلفَ 

  . 27البقرة  } أُولَـِئَك ُهُم اْخلَاِسُرونَ 

ُ بِهِ  { وmين صفات الفاسقني قوله تعاىل َّLوهي صفة عامة لتعطيل أوامر هللا تعاىل، بقطع  ،} َأْن يُوَصلَ  يـَْقطَُعوَن َما أََمَر ا
عرقلتها، أو 5لتنفري منها والتحريض على عصياÄا، أو حماربة العاملني ±ا، سواء كانت هذه األوامر متعلقة  العمل ±ا، أو

  .5لعقيدة أو 5لشريعة أو 5ملعاملة

والفساد يف األرض كل ما خالف الصالح شرعًا أو عقًال، ورأسه الشرك  ،} يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرضِ  { وmلث صفاlم أÄم
والكفر وعبادة غري هللا تعاىل، أصناما وأوm¦، ومنه الظلم والطغيان، واإلعانة عليهما، وكتمان العلم وحجبه عن الناس، 

وإعالما واقتصادا، وحداثة مزيفة  ونشر الفاحشة والدعاية هلا، كما يف بلدان املسلمني حاليا حتت مسميات كثرية سياحة
   فاجرة وتطورا، والتعاون مع أعداء هللا ضد الدين وأهله، واالستنصار ±م على الوصول إىل السلطة أو االحتفاظ ±ا.

أََفَمْن  { هذه الصفات اليت وصم هللا عز وجل ±ا الفاسقني الكفرة، كما ترى، مباينة لصفات املؤمنني، يف قوله تعاىل:
َا يـََتذَكَُّر أُولُو اْألَْلَباِب الَِّذيَن يُ يـَْعلَ  َا أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك احلَْقُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى ِإمنَّ ُقُضوَن اْلِميثَاَق ُم أَمنَّ وفُوَن ِبَعْهِد اLَِّ َوَال يـَنـْ

ُ بِِه َأْن يُوَصَل َوَخيَْشْوَن رَبـَّ  َّLُهْم َوَخيَاُفوَن ُسوَء احلَِْساِب َوالَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتَغاَء َوْجِه َر±ِِّْم َوأَقَاُموا الصََّالَة َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما أََمَر ا
ك دمغ املرتبصني ، ولذل19/22الرعد } ارِ َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسر÷ا َوَعَالنَِيًة َوَيْدَرُءوَن 5ِحلََْسَنِة السَّيَِّئَة أُولَِئَك َهلُْم ُعْقَىب الدَّ 

اخلاسرون يف الدنيا واآلخرة،   } أُولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُرونَ { :رهم ومآل كفراÄم وعصياÄم وقال5لدعوة وأهلها بذكر عاقبة أم
ارِ  { ل عنهم يف سياق آخر:كما قا املرء  . وهو خسران فظيع رهيب، إذ خيسر25الرعد } أُولَِئَك َهلُُم اللَّْعَنُة َوَهلُْم ُسوُء الدَّ

  به رمحة هللا الواسعة اليت قيضها عز وجل لعباده يف الدارين. 

مث يلتفت القرآن الكرمي بروعة بيان، من خطاب الغيبة إىل خطاب احلضور، فيوجه هلم سؤاال استنكارF يوخبهم على  
َكْيَف َتْكُفُروَن L5َِِّ  { ول:كفرهم، واحلال أن لديهم من األدلة العقلية واملشاهدات اليومية ما يدعوهم إىل اإلميان، فيق

  .} وَُكنُتْم أَْمَوا�ً فََأْحَياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ُمثَّ إِلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

َهْل  { املوات األصل كيف تنصرفون عن اإلميان إىل الكفر، وأنتم تعلمون أن هللا خلقكم من عدم، هو املوت األول أو
َن الدهر ملَْ َيُكن َشْيئًا مَّْذُكوراً أتى َعَلى اإل وخلق  ، فأخرجكم للحياة من نطفة خلقها فيكم،1اإلنسان } نسان ِحٌني مِّ
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منها لكم وأمام أعينكم البنني والبنات، ونشأ من الفرد الواحد األسرة مث القبيلة مث الشعب، وأمام أعينكم ميوت من 
أَملَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِينٍّ ُميَْىن  { إعادlم إليها بعثا ونشورا وحماسبة وجمازاة ميوت، والذي أخرجهم أول مرة للحياة قادر على

 ،37/40القيامة } ْن ُحيِْيَي اْلَمْوَتىُمثَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْنيِ الذََّكَر َواْألُنـَْثى أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى أَ 
َي اْلَمْوَتى بـََلى إِنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َوملَْ يـََرْوا أَنَّ اLََّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوملَْ يـَْعَي ِخبَْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُحيْيِ أَ  {

  .33األحقاف }َقِديرٌ 

فراغ احمليط بكم خلق لكم الذرية، وخلق إن لكم يف أنفسكم أوضح دليل على قدرة ربكم وقد خلقكم من عدم، من ال
حولكم خمتلف الكائنات احلية، ومن الرتاب الذي تسعون فوقه، خلق النخل والرمان والفواكه صنوان وغري صنوان، إن 
اخللق اجلديد يتواىل أمام أعينكم كل حلظة، يف الطائر يطري واحلشرة تسري، واملرأة تنجب، والناقة تنتج، ورسل املوت بني 

رانيكم يتوفون األنفس يف رحلة أخرى إىل عامل الغيب بعثا وحشرا ومساءلة، إنكم ترون غرة كل خلق جديد حولكم ظه
وتشهدون متامه وختام أجله، فإن مل lتدوا ±ذا كله فأمامكم الكون الفسيح، وقد خلقه هللا لكم أرضا ومساء، على علم 

يًعا ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسََواٍت َوُهَو ِبُكلِّ  ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكمْ  { منه وإحاطة بكل شيء َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
 .}َشْيٍء َعِليٌم 
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  خالفة اإلنسان يف األرض 
  غبش التصور بني احلقيقة القرآنية وبني

  

ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل  َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َجاِعلٌ  { قال هللا تعاىل:
ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإّينِ أَْعَلُم 

  .30البقرة سورة  }َما َال تـَْعَلُموَن 

  

 فيهم خريا يستدرجهم إىل اإلميان، وممن طبع على قلو±م يقيم يواصل القرآن الكرمي خماطبَة طوائف الكفار، ممن علم هللا
بُـُله، يدعوهم هلم سُ  عليهم احلجة، بنوع من االستفهام االستنكاري لَعَمايَِتهم عن احلق، وضالهلم عن اهلدى وقد تبينت

األرض، مما هو مشاهد إىل التفكر فيما ذرأ البارئ عز وجل من أنفسهم وما أمات من أقوامهم، وما خلق يف السموات و 
َ عجزهم عن مماثلة سورة واحدة من  هلم ودالٌّ على ربوبيته وألوهيته واستحقاقه العبادة وحده ال شريك له، وقبل ذلك بـَنيَّ

ْرَسل ±ا الذي يناصبونه العداء.
ُ
  سور القرآن، وهو دليل على صدق الرسالة اليت ينكروÄا، وصدقية امل

املكابرين، وتبني هلم مبدأ حياlم ومنتهى مماlم وبعثهم ونشورهم وما خلق هلم من السماء وإذ ثبت كل هذا للعقالء غري 
واألرض ذَكََّرهم مببدأ خلق اإلنسان وما تفضل به تعاىل على أبيهم آدم إذ كرمه ëسجاد املالئكة له، يف إشارة واضحة 

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك  { مشهد حي من مشاهد الغيب فقال:إىل أن تكرمي األصل تكرمي أيضا ملن استقام من الذرية والنسل، يف 
  .}لِْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً 

من خالل هذا التذكري خياطب رب العزة بين آدم يف كل زمان ومكان، ينقل إليهم قصة خلقهم األول من خالل حمفل 
ان ختتزل عاملي الغيب والشهود والعمل واجلزاء والذنب والعقوبة، يف رهيب حيضره املأل األعلى وتتجلى فيه معامل اإلمي

حلظات حوار بني رب العزة تعاىل وبني مالئكته الكرام من جهة، وبينه وبني زعيم شياطني اجلن من جهة أخرى، وبينه 
وار ثالث طوائف: وبني بين آدم عرب احلقب والقرون من خالل أبيهم وأمهم من جهة mلثة، فتتجلى من خالل هذا احل

، وطائفة منهم لسة متمردين حلت ±م لعنة أبديةطائفة ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وطائفة شياطني وأ5
  الصاحلون ومنهم دون ذلك.

لقد اقتضت حكمة العلي القدير أن خيلق يف األرض لعمارlا واالبتالء خبريها وشرها، خليفة هو آدم عليه السالم، 
َوِإْذ  { ، وحني خاطبهم الرب الكرمي بذلكجيال ذريته الذين خيلفونه إىل يوم القيامة، وأن خيرب بذلك مالئكته املقربنيوأ
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َماَء َوَحنُْن قَالُوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ  { كان ردهم  ،} قَاَل رَبَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً 
قَاَل ِإّينِ أَْعَلُم َما َال  { فنبههم رب العزة إىل قصور علمهم وحمدوديته، مقارنة بعلمه املطلق ،} ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلكَ 

  .} تـَْعَلُمونَ 

ذ أوامر هللا تعاىل فيه لقد أخرب رب العزة مالئكته، ليكونوا على بينة من اخللق اجلديد يف األرض، ألÄم سيوكلون بتنفي
ومعه، إذ سيكون فيهم من يشهد على األعمال، ومن يبلغ إليه الرساالت، ومن يتوىف اآلجال، ومن يقمع أهل البغي 

   والضالل...

َال  { ولئن كان من صفة املالئكة أÄم ال يسبقون ر±م 5لقول وال يسألونه شيئا مل �ذن هلم فيه، ويفعلون ما يؤمرون،
، فإن جوا±م مل يكن كما قد يتومهه البعض اعرتاضا على إرادة هللا تعاىل، 27األنبياء } ونَُه 5ِْلَقْوِل َوُهْم ¹َِْمرِِه يـَْعَمُلونَ َيْسِبقُ 

وإمنا كان سؤال وهم منـزهون عن مثل هذه املشاعر البشرية، أو انفعاال بغرية أو حسد للمرتبة اليت أُِحلَّها اخللق اجلديد، 
ستكشاف عن حكمة إجياده، وقد سبق هلم العلم من ر±م تعاىل ¹ن من ذريته من يذنب ويفسد ويسفك استعالم وا

  الدماء. 

قَاُلوْا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا  { :ذروا به لر±م بقوهلمىل كما اعتلقد كان علمهم حمصورا فيما علمهم هللا تعا
َال  { وهو معرفتهم حكمة خلق أمثاهلم من الذين ال يعصون ر±م ويسبحونه ويقدسونه ،}احلَِْكيُم  إِنََّك أَنَت اْلَعِليمُ 

، وخفيت عنهم حكمة إجياد 19/20األنبياء } َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوَال َيْسَتْحِسُروَن ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َال يـَْفتُـُرونَ 
يفسد ويسفك ويذنب ويتمرد، لذلك نبههم رب العزة إىل حقيقة إميانية جمملة تنتظم استفهامهم  َخْلٍق جديد فيه من

   } ِإّينِ أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُمونَ  { وتعجبهم وتكف استعجالية تطلعهم إىل حكمة ما جرى وجيرى حوهلم، فقال هلم:

يح مرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وليس مل يرد يف سبب نزول هذه اآلFت شيء، ومل يرو يف تفسريها أثر صح
لشرحها إال سياقها ولغتها، أما مناسبتها ملا قبلها فخطاب االستفهام االستنكاري املوجه للمعرضني تذكريا هلم ¹سرار 

اد خلق احلياة واملمات، وتسخري األرض والسماوات، متبوعا خبرب بدء اخللق وتشريف األب األول وإسكانه اجلنة وإسج
املالئكة له، وطرد إبليس من رمحة هللا إذ رفض السجود استعالء واستكبارا، متهيدا إليراد قصة بين إسرائيل منوذجا واضح 
املعامل لتكرمي ر5ين قوبل 5لتمرد واالستعالء واملماحكة والشيطنة الغبية اجلاهلة. وهي صورة أخرى من صور استعالء 

  الشيطان األول واستكباره ومترده.

لقد اقتضت احلكمة الر5نية أن يتخذ هللا تعاىل خليفة يف األرض، وذكر ذلك يف سياقات كثرية من القرآن الكرمي، مبا 
  يفسر معىن اخلالفة البشرية مبفهومها العقدي والعملي، ويعصم من أي غبش يف التصور والفهم فقال عز وجل: 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

  .165األنعام  } َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف اْألَْرضِ  { 

  .39فاطر  } ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف ِيف اْألَْرض { 

  .169األعراف } َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلفٌ  { 

  .60الزخرف } َوَلْو َنَشاءُ َجلََعْلَنا ِمْنُكْم َمَالِئَكًة ِيف اْألَْرِض َخيُْلُفونَ  { 

  .69األعراف  }ْن بـَْعِد قـَْوِم نُوٍح َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء مِ  { 

ولئن ورد يف القرآن الكرمي لفظ"خليفة" بصيغ خمتلفة ويف سياقات كثرية، فإن املعىن اللغوي األصل ينتظمها يف اجتاه 
 ،واحد، وقد ذكر ابن فارس يف معجمه أن اخلاء والالم والفاء أصول ثالثة، أحدها أن جييء شيء بعد شيء يقوم مقامه

وهلم هو خلف صدق من أبيه، وهؤالء خلف سوء من قومهم، ومنه أيضا لفظ "خليفة" للذي خيلف من قبله، ومنه ق
يقع إال على مذكر مثل ظريف  زيدت فيه �ء التأنيث فيجمع على خالئف مثل كرمية كرائم، وجيمع على خلفاء حىت ال

َخَلَف فوه إذا  :واألصل الثالث التغري، فيقالهذا خلفي وهذا قدامي،  :واألصل الثاين خالف "قدام" فيقال وظرفاء.
). وهذه املعاين كلها  خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك :(ه، ومنه قوله صلى هللا عليه وسلمتغريت رائحت

با وإجيا5 تنتظم طبيعة اإلنسان، لكون األجيال منه خيلف بعضهم بعضا 5لتناسل والوفاة املتعاقبني، ولقابليتهم التغري سل
  خريا وشرا إميا¦ وكفرا، عافية وسقما، مو� وحتلال يف الرتاب. 

ولئن كان تراكم الثقافات الوافدة على ا¼تمع اإلسالمي قد أضفى على لفظ "خليفة" ظالال ومعاين جديدة ال حيملها 
تتحدث عن  }اِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة ِإّينِ جَ  { كرميةاألصل اللغوي أو يتحملها، فينبغي أن ال يغيب عنا أن هذه اآلية ال

غيب ال سبيل ملعرفته إال 5لوحي قرآ¦ وسنة صحيحة، وعن جمال عقدي ال يستشهد فيه إال مبا بلغه املعصوم عن ربه 
وتواتر نقال عنه، إال أن هذا املنهج يف تفسري كتاب هللا مل يلتزم لدى بعض املفسرين، الذين جلأوا عند الشرح إىل 

، وإىل األقوال املنسوبة بغري سند صحيح إىل بعض صحابة رسول هللا ] 15[ستشهاد 5إلسرائيليات وقد Äُِينا عنهااال
صلى هللا عليه وسلم، من أمثال ابن عباس وابن مسعود رضي هللا عنهما، فكان الشطط يف الفهم والغبش يف التصور 

  نتيجة منطقية هلذا التصرف.

                                      
قال عمر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " و  ،ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: - 15

م كما "أمتهوّكون أنت صلى هللا عليه وسلم: " فقال رسول هللا ؟إّ¦ نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفرتى أن نكتب بعضها
متحريون يف  أي: كونوِّ هَ تَـ مُ  (ولو كان موسى حّيا ما وسعه إال اتباعي"  ،لقد جئتكم ±ا بيضاء نقية ؟lوّكت اليهود والنصارى

   )دينكم 
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أو ¹صول اللغة، وإمنا انطلق  اآلية الكرمية، مل ينبثق أول األمر من فقه أو تفسري أو شرح 5لسياقإن هذا االجتاه يف ¾ويل 
من حماوالت بعض الشعراء التقرب من امللوك واحتالب أمواهلم وأعطياlم، فأضفوا عليهم يف قصائد املدح صفات اخلالفة 

ترى الوجود مظهرا من مظاهر األلوهية كما لدى البوذية ، ¾ثرا منهم برواسب معتقدات دينية ضالة ]16[عن هللا تعاىل
والربمهية، أو جتسد هللا تعاىل يف اإلنسان، أو تزعم أنه خلق آدم على صورته، أو أن له ولدا كما لدى اليهودية والنصرانية، 

من الثقافات الوافدة  تعاىل هللا على ذلك علوا كبريا، مث عندما نشطت حركة التفسري يف ظل هيمنة اإلسرائيليات والنقل
والرتمجة والقصص وعلم الكالم والفلسفة واجلراءة على وضع احلديث وانتحاله، وشطحات مداحي امللوك واألمراء من 

نصوصا صحيحة يرجعون إليها واستبعدوا املعىن املتبادر لغوF، كان اجلنوح إىل هذا  الشعراء، ومل جيد املشتغلون 5لتفسري
   ر اإلنسان خليفة # تعاىل.اخلطأ العقدي 5عتبا

وكعادة كل خطأ، يبدأ صغريا مث يتسع، كانت مسرية تناول هذه اآلية 5لفهم والشرح، إذ مل يتجاوز املفسرون فيها أول 
األمر جمرد عرض اآلراء واألخبار إىل املفاضلة بني اآلراء والرتجيح لألقوال وإصدار األحكام احلامسة؛ وهو ما فعله 

هـ) يف كتابه "زاد املسري يف علم التفسري"، حيث استعرض ما ورد يف شرح اآلية 508/597بن اجلوزي (مفسرون مثل ا
( :لف مالئكة كانوا يعيشون يف األرضمن أقوال ليس هلا أصل يف الوحي كتا5 وسنة، فقال معلقا على خرب ¹ن آدم خ

تباعه، والثاين أÄّم كانوا مع إبليس حني أهبط إىل ويف هؤالء املالئكة قوالن: أحدمها مجيع املالئكة، قاله السدي وأ
األرض، ذكره أبو صاحل عن ابن عباس... ونقل أنّه كان يف األرض قبل آدم خلق، فأفسدوا فبعث هللا إبليس يف مجاعة 

ن من املالئكة فأهلكوهم. واخلليفة هو القائم مقام غريه، يقال: هذا خلف فالن وخليفته. ويف معىن خالفة آدم قوال
أحدمها أنـّه خليفة عن هللا تعاىل يف إقامة شرعه ودالئل توحيده واحلكم على خلقه، وهذا قول ابن مسعود وجماهد، والثاين 

  أنّه خلف من سلف يف األرض قبله، وهذا قول ابن عباس واحلسن ).

¾ويل على رأي على رأي و فأخذ بعض املفسرين مييلون إىل ترجيح ،مث ازدادت زاوية اخلطأ انفراجا عند من جاء بعده
" جممع البيان " للطربسي، الذي يعّد من أكابر علماء اإلمامية يف القرن السادس اهلـجري إذ ¾ويل، كما هو واضح يف

أراد 5خلليفة آدم عليه السالم، فهو خليفة هللا يف  ؛يف األرض خليفة( أي خالق  }ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة  { قال:
                                      

  :مثل قول مسكني الدارمي يف معاوية وابنه يزيد وبين أمية - 16
  ــدـيبوئها الرمحن حيث يري بين خلفاء هللا مهال فإنّــما

  يزيد فإّن أمــري املؤمنــني ربّـه الغريب خـال إذا املنرب
  :حادي عبد امللك بن مروانوقول 

  عليك سهل األرض يف ممشاك F أيّها البكر الذي أراكا
  مل يعل بكرا مثل ما عالكـا امتطاكا خليفة هللا الذي
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ضه حيكم 5حلق؛ إّال أنّه تعاىل كان أعلم مالئكته أنّه جعل من ذريّته من يفسد فيها، عن ابن عباس وابن مسعود. أر 
  وقيل: إّمنا مسى هللا تعاىل آدم خليفة، ألنّه جعل آدم وذريّته خلفاء للمالئكة، ألن املالئكة كانوا من سكان األرض).

مداها لدى القرطيب يف القرن السابع اهلجري، إذ استعرض يف كتابه " اجلامع ّمث بلغت زاوية اخلطأ يف تفسري هذه اآلية 
واملعنـيُّ ( ولكّنه تبنـى يف النهاية نظرية " اخلالفة عن هللا " بقوله: ،ألحكام القرآن " خمتلف التأويالت املتداولة يف املوضوع

عليه السالم، وهو خليفة هللا يف إمضاء أحكامه 5خلالفة هنا يف قول ابن مسعود وابن عباس ومجيع أهل التأويل، آدم 
 وأوامره)، مث مل يكتف ±ذا القدر، بل وظف هذا التأويل أسوأ توظيف، ¹ن جعله قاعدة لنظام حكم استبدادي كهنويت

أصل يف  -وكان حرFّ به أن يقول: هذا التأويل الفاسد لآلية  - ، فقال: (هذه اآلية ُنسب ظلما وعدوا¦ إىل اإلسالم
وال خالف يف وجوب ذلك بني األئمة إال  ،وتنفذ به األحكام ،نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة

   ما ُروي عن األصم).

تورط يف هذا التأويل الذي ال أصل له، وليس هذا مبستغرب منه يف تفسريه، فقد دأب على  -على فضله  -إن القرطيب 
ئيليات واالستشهاد ±ا، وعدم الدقة يف املعلومات الكونية؛ من ذلك ما ذكره يف قوله جماراة عصره يف النقل عن اإلسرا

، من أÄم مثانية أمالك على صورة أوعال، مث زاد املفسرون 17احلاقة } َوَحيِْمُل َعْرَش رَبَِّك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ َمثَانَِيةٌ  { تعاىل:
على ظهورهم العرش بني أسفله وأعاله " :مث "،ثل ما بني مساء إىل مساءأÄم أوعال بني أظالفهن وركبهن م" أÄم: بعده

   ."مثل ما بني مساء إىل مساء

حياولون تكريس هذا املعىن وتربيره، بعضهم ألهداف سياسية، وبعضهم حبسن نية  ،مث تتابع املفسرون على الوترية نفسها
" لباب التأويل " حيث يقول: ( والصحيح أنه مسي خليفة هللا  تقليدا ومتابعة؛ مثل عالء الدين البغدادي اخلازن يف كتابه

   يف أرضه إلقامة حدوده وتنفيذ قضائه).

هـ) يف كتابه"البحر احمليط" وقد حاول ±رجة هذا التأويل، وتربيره وتعميمه  749 -682ومثل أيب حيان األندلسي (
مطلق اإلنسان  -دثون من املفسرين ادعاءهم ¹ن اإلنسان على مجيع البشر، فوضع بذلك اللبنة األوىل اليت بىن عليها احمل

خليفة # يف األرض، وذلك بقوله:(... ومناسبتها أنه تعاىل ملا امّنت عليهم بتشريف أبيهم وتكرميه وجعله خليفة  - 
وشرف  ،وإسكانه دار كرامته وإسجاد املالئكة تعظيما لشأنه... وال شّك أن اإلحسان إىل األصل إحسان إىل الفرع

  .الفرع بشرف األصل..)

، ولكنه حاول تربير ما ذهب إليه غريه من خالفة آدم عليه السالم القرن العاشر وقد ترّدد يف احلسمومثل أيب السعود يف 
أوامره بني الناس # سبحانه وتعاىل، فقال:( واملراد 5خلالفة إّما اخلالفة من جهته سبحانه وتعاىل يف إجراء أحكامه وتنفيذ 
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لقبول الفيض  لكن ال حلاجة به تعاىل إىل ذلك، بل لقصور استعداد املستخلف عليهم وعدم لياقتهم وسياسة اخللق،
   5لذات، فتختص 5خلواص من بنيه، وإّما اخلالفة ممن كان يف األرض قبل ذلك فتعّم حينئذ اجلميع ).

آدم خليفة # يف أرضه) مث برر ذلك  أن ( ومثل شهاب الدين اآللوسي البغدادي يف القرن الثالث عشر الذي قرر
بقوله:( ال حلاجة به تعاىل، ولكن لقصور املستخلف عليه، ملا أنّه يف غاية الكدورة والظلمة اجلسمانية، وذاته تعاىل يف 

  ). غاية التقديس

ى ±ا الفالسفة أن هللا تعاىل وغري خفي ما يف قويل أيب السعود واأللوسي من ¾ثري للفلسفة اليو¦نية ونظرية الفيض اليت عنـ
ال خيلق املوجودات، ولكنها تفيض عنه وتنبثق منه بدون إرادته، أي تصدر منه وتتولد  -واجب الوجود كما يسمونه  - 

عنه بطريق الفيض بدون وعي منه أو إرادة. وهذا الفيض أو الصدور أو اخلروج، يف عقيدlم، دائم وضروري وواجب. 
مرة ليس هلا إال ذلك، كذلك يصدر الوجود عن هللا ليس له إال ذلك، تعاىل هللا عن ذلك علوا  وكما خترج الشجرة الث

كبريا، وهذه النظرية يف أصلها تلفيق هللوسات أفلوطني وفيلون واملعتقدات الوثنية وا¼وسية اليت تعتقد أن املوجود األول 
ول، أو العقل الفعال، ختتلف التسميات واملقصود واحد. الواحد ال يفيض عنه إال واحد هو العقل الكلي، أو العقل األ

ومن هذا العقل الكلي تفيض النفس الكلية، وعن النفس الكلية تفيض األشياء املادية. وكلما فاض شيء من شيء تعلق 
منه النور، الفائض مبصدره وامتأل منه نورا. فالعقل تعلق 5ملوجود األول وتلقى منه النور، والنفس تعلقت 5لعقل وتلقت 

واملوجودات املادية كذلك تعلقت 5لنفس. واإلنسان الذي يتلقى الفلسفة، يتحول إىل عقل متصل 5ملوجود األول، 
يتلقى منه النور واحلقيقة، ولذلك له حق التحكم فيمن سواه من البشر؛ ألنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يبلغهم إىل 

  ان أو فيلسوفا أو ملكا.السعادة، وهو املْلَهُم القادر، نبيا ك

لكن هذا االجتاه يف تفسري اآلية و¾ويلها بغري علم من كتاب أو سنة، مل مينع بعض كبار األئمة من التثّبت يف األخذ 
والتشّبث 5حلق، مثلما هو حال اإلمام الشوكاين الذي أمهل ما ذهب إليه عامة املفسرين واكتفى بقوله:( واخلليفة هنا 

  ن كان قبله من املالئكة، وجيوز أن يكون مبعىن املخلوف، أي خيلفه غريه).معناه اخلالف مل

ِإّينِ َجاِعٌل ِيف  { واإلمام ابن كثري الذي استعرض هذه التأويالت دون أن �خذ ±ا، وإمنا قرر حامسا يف األمر بقوله:
َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم  { كما قال تعاىل:  أي قوما خيلف بعضهم بعضا قر¦ بعد قرن، وجيال بعد جيل، :} اْألَْرِض َخِليَفة

َوَلْو َنَشاُء َجلََعْلَنا ِمْنُكْم  { وقال: ،62النمل  } َوَجيَْعُلُكْم ُخَلَفاء اْألَْرضِ  { ، وقال:165األنعام  } َخَالِئَف اْألَْرضِ 
. مث انتقل للرد على 169األعراف  }ْم َخْلفَفَخَلَف ِمْن بـَْعِدهِ  { ، وقال:60الزخرف  }َمَالِئَكًة ِيف اْألَْرِض َخيُْلُفونَ 

أصحاب التأويالت األخرى بقوله:( وليس املراد هاهنا 5خلليفة آدم عليه السالم فقط، كما يقوله طائفة من املفسرين، 
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 حكاه الرازي يف وعزاه القرطيب إىل ابن عباس وابن مسعود ومجيع أهل التأويل، ويف ذلك نظر، بل اخلالف يف ذلك كثري
  ). تفسريه وغريه

من هذا اخلطأ يف التفسري تسلل الغبش إىل التصور اإلمياين لدى بعض املسلمني، فدأبت بعض األدبيات اإلسالمية 
احلديثة، عند شرحها هلذه اآلية الكرمية، على الزعم ¹ّن اإلنسان خليفة # تكرمًة منه سبحانه آلدم وبنيه. ورد هذا التأويل 

صر احلديث دون تبّني أو تثّبت أو متحيص، ومتابعة منهم ملا ورد يف بعض كتب التفسري القدمية لدى أغلب مفّسري الع
ضعيفا وغري معترب، أو ترجيحا اجتهادF على غري قاعدة شرعية، و¾ثّرا منهم 5لتوجهات الفكرية الليربالية احلديثة اليت 

  .واز أو مساو أو متجاوز هلاتدعي تكرمي اإلنسان وتقديسه، وحماولة لوضع اإلسالم يف خط م

ّمث تلقف هذا التأويل بعض الدعاة املعاصرين، حماولني االستفادة منه يف جمال ¾ليف القلوب ملا يثريه يف النفس من 
أسباب احلبور والسعادة، وما يدغدغه فيها من كوامن التسامي والطموح إىل الكمال والتعايل على املخلوقات األخرى 

  .غري البشرية

ما ُذِهَب إليه من الزعم ¹ن اإلنسان خليفة # يف األرض قد يؤدي إىل فساد العقيدة، ألن تصور إمكانية قيام خملوق إن 
5لنيابة عن هللا شرك صريح وإحلاد، وتصور # على غري حقيقته، جتسيدا وحمدودية وغيا5 عن أماكن ينوب عنه فيها 

ها، واحتماال لوجود خلفاء آخرين له يف كواكب وأكوان أخرى مادام له غريه، وحضورا يف أماكن مينعه احلضور يف غري 
ن تقدس ذات خليفة يف األرض، أو لدى أمم غري بشرية أخرى كاجلن واحليوان مادام له خليفة لدى أمة البشر، وزعما ¹

شر دون عامتهم هلم نعه من تسيري أمر اإلنسان مباشرة كما زعم األلوسي، و¹ن خاصة من البميهللا سبحانه وتعاىل 
   القابلية واللياقة لقبول" الفيض 5لذات " من هللا تعاىل، كما ذكر أبو السعود.

وقد نشأ عن هذه التصورات غري السليمة تفكك يف ا¼تمع اإلسالمي عرب التاريخ، ونشوء فرق ومذاهب وطرق صوفية 
جتسيد  . وكانت نقطة انطالقها دائما عقيدة التجسيد،واالحتاد، واالنتقال ،مغرقة يف الضالل، قالت 5حللول، والتناسخ

  هللا يف اإلنسان، كما يعتقد النصارى يف املسيح، وكما حتوم حوله شروح بعض املفسرين و¾ويالlم.

أنفسهم آهلة كما ولئن كان هلذا االحنراف العقدي جذور يف عمق املسرية اإلنسانية الضالة، منذ كان طغاة احلكام يعدون 
، أو أحرارا مقدسني من حقهم استعباد غريهم كما كان لدى ء لآلهلة كما كان حال السومريني، أو وكالالفراعنة يف عهد

اليو¦نيني، فقد تسرب إىل عقيدة بعض املسلمني حتت مظلة الزعم ¹ن اإلنسان خليفة # تعاىل، مث بلغ االحنراف ذروته 
املسقط للتكليف كما يزعمون، وهو ما يلتقون به مع الوجودية يف  لدى من أوغلوا يف احللول واالحتاد وبلوغ الكمال

اعتبارها اإلنسان دائم السعي ليصري إهلا، يف حني أن العقيدة اإلسالمية بعيدة كل البعد عن هذه األضاليل، وليس لديها 
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و مالك، أو جن، أو حيوان؛ أي جنوح حنو إخراج اإلنسان عن إطاره البشري يف أي اجتاه، سواء يف اجتاه حتوله إىل إله، أ
إن اإلنسان يف اإلسالم ينبغي أن يبقى إنسا¦، يقوم وينام، ويصوم ويفطر، ويتزوج ويطلق، وخيطئ ويصيب، ويذنب 
ويتوب، ويتذكر وينسى، ويتعب ويسرتيح، إن اإلسالم ليس فيه مثال مطلق خيرج اإلنسان عن فطرته وطبيعته، واملثال 

والسعُي اليوميُّ لبلوغ  طبيق املمكن لتعاليمه، يف حدود طاقة املرء العقلية واجلسدية والتصرفية.املطلق الوحيد لديه هو الت
  هذا " املثال املمكن " هو الذي يعّد كماال. 

إن الزعم ¹ن اإلنسان خليفة # تصور مبتدع مل يرد به كتاب، ومل تتحدث به سنة، وال يستسيغه عقل سليم، كما أن 
عنهم، وهم تالمذة النيب عليه الصالة والسالم وأمناء الرسالة بعده، وأعرف بلغة القرآن، عاجلوا  الصحابة رضي هللا

مشاكلهم االجتماعية واالقتصادية والسياسية بُعيد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ فلم يتورط أحد منهم يف هذا 
فيها إىل الدليل والربهان واإلقناع، وال استشهادا  التصور، ال رواية حلديث صحيح، وال احتجاجا يف مواطن كانوا أحوج

±ذه اآلية الكرمية من أجل تنصيب مرشح لإلمارة أو استبعاد آخر منها. ويوم السقيفة خري شاهد على ذلك، فقد كانوا 
 دحضا يطلقون على القائد املرتقب لألمة لفظ " أمري"، كما قال األنصار، فلم يرد عليهم أبو بكر وعمر ¹ي نص قرآين

مث ينفض اجتماع السقيفة عن اختيار أيب بكر لتسيري شؤون املسلمني، دون أن يتفقوا حىت على  ؛لرأي، أو دعما لغريه
ولكن أ5 بكر ينتفض ملا يف ذلك من  ،لقب يطلقونه على أمريهم اجلديد، فيخاطبه بعض عامة املسلمني: F خليفة هللا

لست خليفة هللا ولكنين (  :يف "�ريخ اخللفاء": وابن خلدون يف " املقدمة "خلل عقدي، ويرد عليه مبا ذكره السيوطي 
  .)صلى هللا عليه وسلم خليفة رسول هللا

إن هللا تعاىل غين عن العاملني، ال يشغلـه شأن عن شأن، ويستحيل أن ينوب عنه خملوق يف تسيري خلقه، ألنه مالك كّل 
 ،ييه ومميته، وهو معهم أينما كانوا بغري حلول أو انتقال أو جتسيد أو تشبيهشيء وملكه وربّه ورازقه و¦فـعه وضاره وحم

واإلنسان  ؛بدون واسطة من جّن أو إنس أو مالئكة أو غريهم ،يسمع دعاءهم وجييب مضطرهم ويعلم سّرهم وجنواهم
ربوب حتت ربوبيته الشاملة، مقهور حتت قاهريّته املطلقة، م ،عبد من عبيده طوعا أو كرها ،خملوق من مجلة خملوقات هللا

  .بقيوميته الكاملة

ْنَس ِإالَّ  { والصلة بني هللا واإلنسان رسوال كان أو نبيا أو شخصا عادF صلة عبودية خالصة َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
املخلوقات  ، على سبيل احلصر والتأكيد، اإلنسان يف التصّور اإلسالمي شيء مثل مجيع56الذارFت } لِيَـْعُبُدونِ 

  .األخرى، وهللا سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم

هذا التصّور الشامل عندما خيتل، خيتل تبعا لذلك الدين كّله، عقيدة وعبادة وشريعة وعالقات اجتماعية. فينشأ بني 
جرا، صفاٍت مميزًة وقدراٍت خاصًة البشر من يزعم لنفسه أو لغريه من املخلوقات، بشرا أو جّنا أو مالئكة أو حجرا أو ش
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لتلقي اإلهلام أو الغيب أو احلكمة أو النور، فتفتح بذلك أبواب للضالل 5لزFدة أو النقص، أو ëنشاء التكاليف أو 
  إلغائها، أو 5لشرك ظاهرا وخفيا.

اىل عبده داود عليه السالم ولعل معرتضا على هذا املفهوم للفظ "خليفة" يف هذه اآلية الكرمية يستظهر مبخاطبة هللا تع
، ولكن هذا اخلطاب ال يعين أنه 26ص  } Fَ َداُووُد ِإ¦َّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس 5ِحلَْقِّ  { وقوله له:

السالم، إلقامة شريعة خليفة #، وإمنا هو خليفة ملن سبقه من ملوك بين إسرائيل، وخملوف من بعده 5بنه سليمان عليه 
أن تسوسهم األنبياء، وامللك والنبوة عندهم جيتمعان يف شخص اليهود من أهل الكتاب موسى عليه السالم، ومنهاج 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب وإنه ال نيب  واحد، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: (
 } ُلوًكاِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه Fَ قـَْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة اLَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم مُ وَ  { )، وقال تعاىل: بعدي

َهاًجا { ، أما حنن املسلمني فمنهجنا غري منهج أهل الكتاب كما قال تعاىل:20املائدة  َوَلْو  ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
ُلوَُكْم ِيف َما َآَ�ُكمْ  ، والرسول صلى هللا عليه وسلم أشرُف ما ُخوطَب 48املائدة  } َشاَء اLَُّ َجلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لِيَـبـْ

َحى ِإَىل فََأوْ  { به فُعرف البشر يف وجهه، كما مل يعرف من قبل، حني كان يصفه هللا تعاىل يف القرآن 5لعبد، مثل قوله:
، وشرعتنا يف هذا ا¼ال، نظاَم حكم وخالفًة على منهاج النبوة، مرجعنا فيها من القرآن 10النجم } َعْبِدِه َما أَْوَحى

نَـُهم{ :الكرمي قوله تعاىل ، ومن التوجيه النبوي سنته العملية صلى هللا عليه وسلم وقد 38الشورى  }َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بـَيـْ
 مسلطني على أمرهم الدنيوي تقريرا وتنفيذا وحماسبة وانتفاعا، وسنته القولية فيما رواه أمحد والرتمذي جعل كافة املسلمني
تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها؛ مث تكون خالفة على  وصححه األلباين: (

إذا شاء أن يرفعها؛ مث تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء أن يكون  مث يرفعها منهاج النبوة، فتكون ما شاء هللا أن تكون،
مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ مث تكون ملكا جربية فتكون ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ مث تكون 

  .) خالفة على منهاج النبوة، مث سكت
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  العلم أداة استعمار األرض وعمراAا 
    

َوَعلََّم آَدَم اْألَْمسَاَء ُكلََّها ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة فـََقاَل أَنِْبُئوِين  { عاىل:قال هللا ت
ُتْم َصاِدِقَني ( ) قَالُوا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا إِنََّك ¹31َِْمسَاِء َهُؤَالِء ِإْن ُكنـْ

ُهْم ¹َِْمسَائِِهْم فـََلمَّا أَنـَْبَأُهْم ¹َِْمسَائِِهْم قَاَل أََملْ 32أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم ( ) قَاَل Fَ َآَدُم أَنِْبئـْ
ُتْم َتْكُتُموَن  أَُقْل َلُكْم ِإّينِ أَْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوأَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنـْ

 البقرةسورة  } )33(

  

، ولذلك سألوا ر±م ±متتعلق قد أن هللا تعاىل مل خيربهم خبلق آدم واستخالفه يف األرض إال حلكمة  املالئكةُ  مُ لَ عْ يَـ 
ذا املخلوق اجلديد الذي فيه من يفسد ويسفك ويعصي، ± مة من ذلك واستكشافا لطبيعة عالقتهماستيضاحا للحك

البقرة  } ِإّينِ أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُمونَ { ية جمملة بقولهفكان اجلواب اإلهلي هلم ذا شقني، شق تربوي إذ نبههم إىل حقيقة إميان
، وشق تعليمي عملي فيه زFدة بيان وتفصيل للحقيقة ا¼ملة، إذ قدم هلم املثال الواضح على قصور علمهم، وهو 30

   .}َها ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة...َوَعلََّم َآَدَم اْألَْمسَاَء ُكلَّ  { أول جتربة آلدم عليه السالم بعد متام خلقه فقال عز وجل:

لقد كانت أول جتربة آلدم بعد نفخ الروح يف جسده هي العلم، العلم الذي متيز به عن كثري من اخلالئق غريه، ولذلك 
ْنَساَن َعلََّمُه اْلبَـَيانَ الرَّْمحَُن َعلََّم اْلُقْرَآَن َخلَ  { امنت هللا به على بين آدم عرب حقب خالفتهم يف احلياة الدنيا، فقال:  }َق اْإلِ

اقْـرَْأ 5ِْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق َخَلَق  { ، وكان أول وحيه إىل سيد¦ حممد صلى هللا عليه وسلم يف سورة العلق:1/3الرمحن 
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق اقْـرَْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم الَِّذي َعلََّم 5ِْلَقَلِم َعلََّم اْإلِ  ُ { ، وخاطبه بقوله:1/5العلق  } ْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ اْإلِ َّLَوأَنـَْزَل ا

 { وامنت على األمة اإلسالمية بقوله: } َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل اLَِّ َعَلْيَك َعِظيًما
ُلو َعَلْيِهْم َآFَتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّ  ُهْم يـَتـْ ِمْن قـَْبُل َلِفي يَِّني َرُسوًال ِمنـْ

َوِإَذا  { وجعل العلم أداة لالكتشاف واالستكشاف واالستنباط وحتقيق أمن ا¼تمع ووحدته فقال: ،}َضَالٍل ُمِبٍني 
ُهْم لَ َجاءَ  ُهمْ ُهْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمِن أَِو اْخلَْوِف أََذاُعوا بِِه َوَلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل أُوِيل اْألَْمِر ِمنـْ  ،} َعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ

َمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواLَُّ ِمبَا يـَْرَفِع اLَُّ الَِّذيَن آَ  { ومقياسا للتفاضل بني الناس إذا اقرتن 5لتقوى فقال:
  .11ا¼ادلة  }تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 
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إال أن متيز آدم عن املالئكة ±ذا العلم ال يسمح ألحد بتفضيله على املالئكة، كما اليسمح متيز املالئكة عنه 5لطاعة 
آدم، ألن لكل من الطرفني جماله اخلاص به، وألن املفاضلة بينهما من الغيب  املطلقة والعبادة املسرتسلة بتفضيلها على

  الذي استأثر هللا به، ومصدر¦ الوحيد فيه هو الكتاب والسنة وقد سكتا عن هذا األمر، فال نتدخل فيه.

ور، ولقد علَّم هللا تعاىل آدم كل ما يعنينا من املوضوع بينه هللا لنا، وما ال ضرورة عقدية لنا فيه استأثر به يف الغيب املست
ومدى  جهلهمعلما، مث سأل املالئكة عن هذا العلم فجهلوه، مث أمر آدم بعرض هذا العلم أمامهم، فوقفوا على مكمن 

، وتعلموا 5لتجربة أال يستعجلوا النتائج أو يستبطئوها، ألن هللا العليم احلكيم يعلمهم ما يهمهم ويهديهم قصور معرفتهم
قَاُلوا ُسْبَحاَنَك  { هم يف الوقت املناسب واللحظة املناسبة اليت يقدرها هو وال يقدرها غريه، وحني علموا ذلكإىل مراشد

هنالك أعاد رب العزة تذكريهم حبقائق اإلميان الذي به تقوم  ،} َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا إِنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيمُ 
ُتْم َتْكُتُمونَ  { ض وما فيهنالسموات واألر   قاَل أَملَْ أَُقْل َلُكْم ِإّينِ أَْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوأَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنـْ

{.  

إن # تعاىل يف كل أمر حكمة، بني بعضها واستأثر ببعض، حكمة خلق السماوات واألرض، وحكمة خلق املالئكة 
لق ما ال يعلمون، وحكمة خلق املوت واحلياة والبعث والنشور واخللود يف اجلنة أو يف النار، نتلقى من واجلن واإلنس وخ

هذه احلكم ما اقتضى علم هللا ومشيئته أن نتلقاه، وال نسأل عما حجب عنا منها، امتثاال ألوامره، وثقة يف حكمته، 
  .23األنبياء } ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ  َال  { وحياء منه عز وجل.وتسليما يقينيا ¹نه سبحان وتعاىل

ولئن علم هللا تعاىل آدم ما مل يعلمه املالئكة من قبل، فإمنا ذلك تزويد له ¹دوات استخالفه يف عامل األرض اليت هي جمال 
خيربهم آدم بنفسه عن هذه األمساء تكليفه وابتالئه، وما دام املالئكة سيوكلون مبهامهم يف هذه الساحة اآلدمية فال بد أن 

قَاَل Fَ  { اليت تعلمها من ربه واليت هي أدوات عمله الذي يسأل عنه وتشهد عليه املالئكة، ولذلك أمره ربه فقال له:
ُهْم ¹َِْمسَائِِهمْ  ء املقبلة بكل وكأمنا ذلك من آدم شهادة منه على نفسه يف املأل األعلى ¹نه تزود لساحة االبتال ،} َآَدُم أَنِْبئـْ

ما حيتاجه، ويف هذا املشهد العظيم من الرتبية والتعليم والرتشيد للطرفني مالئكة وآدميني ما ينري القلوب ويهذب النفوس 
ويشرح األفئدة ويهدي إىل معامل اإلميان واإلحسان، ويعني على حتمل األمانة وأدائها، فلقد علم هللا تعاىل آدم األمساء  

مث زود املالئكة ±ا للشهادة عليها ومراقبة التزام اآلدميني بلوازم العبودية يف العمل ±ا، وبذلك ¦ل كل  كلها، ليعمل ±ا،
  طرف ما حيتاجه، وال عذر ألحد يف التقصري أو التثبري أو التخسري.

ات ألفاظ القرآن لقد اختلف املفسرون يف حقيقة األمساء اليت تعلمها آدم من ربه، فشرحها الراغب األصفهاين يف "مفرد
الكرمي" لغوÄ¹ Fا " األلفاظ واملعاين مفرداlا ومركباlا، وبيان ذلك أن االسم يستعمل على ضربني: أحدمها حبسب 
الوضع االصطالحي، وذلك هو يف املخرب عنه حنو رجل وفرس، والثاين: حبسب الوضع األويل، ويقال ذلك لألنواع 
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الرابط بينهما املسمى 5حلرف، وهذا هو املراد 5آلية، ألن آدم عليه السالم كما علم الثالثة املخرب عنه، واخلرب عنه، و 
االسم علم الفعل، واحلرف، وال يعرف اإلنسان االسم فيكون عارفا ملسماه إذا عرض عليه املسمى، إال إذا عرف ذاته. 

له تلك األمساء مل نعرف املسميات إذا  ماأال ترى أ¦ لو علمنا أسامي أشياء 5هلندية، أو 5لرومية، ومل نعرف صورة 
شاهد¦ها مبعرفتنا األمساء ا¼ردة، بل كنا عارفني ¹صوات جمردة، فثبت أن معرفة األمساء ال حتصل إال مبعرفة املسمى، 

كالم وصور املسميات يف األنواع الثالثة من ال }َوَعلََّم آَدَم اْألَْمسَاَء ُكلََّها  { املراد بقوله: نوحصول صورته يف الضمري، فإذ
  ذواlا".

"عرض عليه أمساء ولده إنساً¦ إنساً¦، والدواب،  :أما حقيقة هذه األمساء فقد قال السدي عمن حدثه، عن ابن عباس
فقيل: هذا احلمار، هذا اجلمل، هذا الفرس"، وقال الضحاك عن ابن عباس: " هي هذه األمساء اليت يتعارف ±ا الناس: 

ومساء، وأرض، وسهل، وحبر، ومجل، ومحار، وأشباه ذلك من األمم وغريها"، وقال جماهد:" علمه اسم كل  إنسان، ودابة،
دابة، وكل طري، وكل شيء"، وروي عن سعيد بن جبري وقتادة وغريهم من السلف: "أنه علمه أمساء كل شيء"، واختار 

ل كلها ال تستند إىل نص من كتاب أو حديث صحيح ابن جرير "أنه علمه أمساء املالئكة وأمساء الذرية"، وهذه األقوا
مرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، ولذلك علق اإلمام ابن كثري عليها وعلى إسنادها بقوله:" فهذا اإلسناد إىل هؤالء 

أو أÄم الصحابة مشهور يف تفسري السُّدِّي ويقع فيه إسرائيليات كثرية، فلعل بعضها ُمْدرَج ليس من كالم الصحابة، 
  أخذوه من بعض الكتب املتقدمة. وهللا أعلم". 

ولئن كانت طريقة تعليم هذه األمساء مشافهة وخماطبة أو إلقاء يف الروع والعقل مما استأثر هللا بعلمه، على رغم أن بعض 
يف احلياة املفسرين حاولوا اخلوض يف ذلك مبا ال يثبت بدليل شرعي، فإن أداة التعلم لدى آدم، وهي سالح السعي 

الدنيا، وقوام التكليف واملسؤولية فيها، هي الطاقة العقلية اهلائلة اليت ركبت فيه وورثتها عنه ذريته، و±ا استوعب األمساء  
كلها، أمساء ما هو كائن وما يكون يف مدة استخالفه يف األرض، واستوعب طرائق العمل ±ا واالستفادة منها وتسخريها 

ِإنَّ ِيف َذِلَك  { عبادة منه لربه وقياما مبا وكل إليه، ُعِلَم ذلك بقوله تعاىل ا واكتشافا واخرتاعا،واالستعمار ±ا، تطوير 
ِإنـََّها أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ±َا أَْو َآَذاٌن َيْسَمُعوَن ِ±َا فَ  { ، وقوله4الرعد } َآلFٍََت لَِقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

، وعلم ذلك أيضا من سياقات أخرى قرآنية وسنية 46 احلج } َال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ 
  وتشريعية كثرية أخرى ال يتسع املقام لالستطراد ±ا.

، وأداة استيعاب التكاليف األوامر والنواهياة تلقي إن العقل البشري املزود من خالقه جبميع ما حتتاجه احلياة الدنيا هو قن
والقيام مبختلف األعمال والتصاريف، ولئن كان الوجود املادي على األرض وحتت السماء تسخريا وإعمارا هو جمال 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال  { االبتالء كما قال تعاىل: التطوير والتنوير يف هذا ، فإن العقل هو حمراث التثوير و 7هود  } لِيَـبـْ
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ا¼ال، ولذلك علمه ربه األمساء كلها. أما الوجود الغييب وما يستتبعه من عقائد وتشريع وتكليف فقد تكفل القرآن 
  .37ق }ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ  { والسنة 5هلداية إليه وتوضيح حمجته

رمية على أن املعرفة هي أساس التكليف، وسبب االصطفاء والتفضيل، وللمعرفة جماالن مادي لقد دلت هذه اآلية الك
وغييب، وأدا�ن عقل وقلب، العقل لإلدراك والتدبري، والقلب لإلميان 5لغيب الذي يقصر العقل عن ارتياد آفاقه، واملؤمن 

كو¦ن لديه متوازيني مرتافقني يف حاالت، ومستقلني ينبغي أن يزاوج بينهما بشكل متوازن ودقيق ال يرقى إليه اخللل، في
يقف أحدمها حينا ليتابع اآلخر املسرية،   عن بعضهما يف جماالت، ومتعاونني أو متداخلني بنسب معينة أو مرتادفني،

  كفرسي رهان، بينهما برزخ ال يبغيان.

إلميان الذي ال يناقش وال جيادل وال يسأل، ىل ضرورة توقري الغيب وتناوله 5لقلب السليم، املليء 5إالوحي  دعاولئن 
َوLَِِّ َغْيُب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوإِلَْيِه يـُْرَجُع اْألَْمُر   { مؤكدا حقائق متناهية يف املطلق، ال حييط ±ا العقل ا¼رد فقال تعاىل:

آل  } َوَما َكاَن اLَُّ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيبِ  { ، وقال:123هود  } تـَْعَمُلونَ  ُكلُُّه فَاْعُبْدُه َوتـَوَكَّْل َعَلْيِه َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا
َعاِملُ اْلَغْيِب َفَال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه  { ، وقال:23األنبياء  }َال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَلُوَن  { وقال: ،179عمران 

على من مجد عقله وعطله،  ى ضرورة استخدام العقل، وينعىلإيف مواطن أخرى  يدعوقابل فإنه يف امل ،26اجلن  } َأَحًدا
  .22األنفال  } ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اLَِّ الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َال يـَْعِقُلونَ  { بالدته وغباءه وضالله، قال تعاىل:

ا للوافد اجلديد، آدم وذريته، ذلوال معطاء للرزق، ميسرا قابال للتفاعل ولئن كان الكون املادي يف األرض وما حوهلا مسخر 
ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذلُوًال فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه  { مع جهد السعي واإلنتاج، كما قال تعاىل:

تَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن اLَُّ الَّ  { ، وقال:15امللك } النُُّشورُ  ِذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجرَِي اْلُفْلُك ِفيِه ¹َِْمرِِه َولِتَـبـْ
يًعا ِمْنُه ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلFٍََت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ  ، وكان الدين 13يةاجلاث } َوَسخََّر َلُكْم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض مجَِ

نفسه حمتاجا إىل أداة لتنـزيله على واقع هذا الكون املادي عبادة فردية ومجاعية وإقامة أمة ر5نية شاهدة ¾مر نفسها 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُـ  { وغريها 5لرب، فقال: َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َ¾ُْمُروَن 5ِْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُتْم َخيـْ آل عمران  } ْؤِمُنوَن L5َِّ ُكنـْ

ُلوَن اْلِكَتاَب أََفَال تـَْعِقُلونَ  { ، وقال:110 ، وكان يف األنفس 44 البقرة } أََ¾ُْمُروَن النَّاَس 5ِْلِربِّ َوتـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكْم َوأَنـُْتْم تـَتـْ
َسُنرِيِهْم  { تقيم، فقال عز وجل:واآلفاق حول األرض آFت تدل على الواحد عز وجل، وlدي إىل احلق وإىل صراط مس

َ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أََوملَْ َيْكِف ِبرَبَِّك أَنَُّه َعلَ  ، فإن هللا 53فصلت } ى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ َآFَتَِنا ِيف اْآلَفَاِق َوِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيَّ
قوية متنامية تناسب كل عصر وكل حال، وتستثمر يف كل تعاىل قد جعل لكل ذلك يف آدم وذريته جهازا هائال ذا طاقة 

جمال استخاليف على األرض وما حوهلا، هذا اجلهاز الضخم العجيب هو العقل خبصائصه وتالوينه وما تبني لنا منه وما 
  يتبني مع توايل التطور والتحضر والبحث واالستكشاف. 
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نة، والتجريد، والتعميم، والتجربة، واالستدالل، واحملاجة، وا¼ادلة، إن العقل أداة للتفكري، والتحليل، واملالحظة، واملقار 
واحملاكمات املنطقية، واستقراء اجلزئي وصوال إىل الكلي، ومعاجلة اخلاص واحملدود واملقيد الستكناه العام واملطلق، جماله 

بشرية املتنوعة اليت مل ينزل فيها الشرع الكون املادي الفسيح اكتشافا واخرتاعا وتطويرا وتسخريا، وميدانه املعامالت ال
أحكاما معينة... يعترب 5ألدلة، ويعتد 5ملقابالت واملقار¦ت والنتائج واملقاصد والغاFت، حيسن ويقبح فيما ترك له أمر 

جماله  حتسينه وتقبيحه، ومييز املواقف السلوكية املناسبة ألقدار الرجال وظروف الزمان واملكان... وإذا ما استخدم يف
وحدوده وطاقته، فهما و تدبريا وختطيطا وتنفيذا، مل يناقض معقوله املنقول، ومل يتلجلج يف اجلواب مسؤوٌل، وكان نورا 
وهداية وتوفيقا، كما كان خري طاقة تقوي القلوب وتشد أزرها وتطمئنها وتساعدها على الثبات ووضوح الرؤية، مثلما هو 

فـََلمَّا َجنَّ { ه مع نفسه أثناء ¾مله السماء بعقله يف حلظة صفاء قليب وشفافية روحية:يف حوار  عليه السالم شأن إبراهيم
لَِئْن َملْ  زًِغا قَاَل َهَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَالَ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا قَاَل َهَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل َال أُِحبُّ اْآلِفِلني فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر 5َ 

فـََلمَّا أَفـََلْت قَاَل F قوم ِإّينِ بَرِيءٌ  يـَْهِدِين َريبِّ َألَُكوَننَّ ِمْن اْلَقْوِم الضَّالِّني فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس 5َزَِغًة قَاَل َهَذا َريبِّ َهَذا َأْكبَـرُ 
َوِيف  { ز وجل يف األمر 5تباع حجة العقل:. قال الباقالين يف اإلنصاف: "...وقال ع76/78 األنعام }ِممَّا ُتْشرُِكون

، 58/59الواقعة } أَفـَرَأَيـُْتْم َما ُمتُْنوَن أَأَنـُْتْم َختُْلُقونَُه أَْم َحنُْن اْخلَالُِقونَ  { ، وقال:21الذارFت } أَنـُْفِسُكْم أََفَال تـُْبِصُرونَ 
 { ، وقال:190 آل عمران } اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َآلFٍََت ِألُوِيل اْألَْلَبابِ ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف  { وقال:

 } َل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها أَوَّ 
، فأمر¦ 5العتبار واالستبصار 27الروم  } َوُهَو الَِّذي يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيه { ، وقال تعاىل:78/79يس

  ورد الشيء إىل مثله أو احلكم له حبسب نظريه، وهذا هو احلكم املعقول والتقاضي إىل أدلة العقول".

ف على األرض ال ير�د وحده آفاق الغيب؛ ألنه حمدود 5لزمان واملكان، إال أن هذا العقل وهو مسخر لالستخال
واحملدود ال حييط 5ملطلق، وألن الدين الذي هو أهم قيمة لدى اإلنسان مصدره الغيب، وحمضنه الدافئ القلب، مث بعد 

والسنة، فهما وتطبيقا، وبقناة ذلك �يت العقل للدعم والتوجيه والرتشيد. لذلك وجب أن يترتس يف ا¼ال الغييب 5لكتاب 
أخرى وهبها هللا لإلنسان هي القلب احلي الر5ين الذي به اليقني واإلميان والتسليم للغيب واإلحسان. ولئن كان الدين 
ِطبَّ احلياة ودواَءها يف ا¼الني الغييب والشهودي، فإن دور العقل حمصور هنا يف أن �خذ رفيقا متأنيا مشفقا رحيما بيد 

  رء ويسلمه إىل طبيبه النِّطاِسيِّ احلكيم الذي هو الدين. امل

إن الشطط يف االعتماد على العقل وحده خيرج عن دائرة السواء، وجيعل تصرفات العقول مصادمة لقواطع الشرع 
واضحة واملنقول،كما أن استخدامه بضوابط الكتاب والسنة يضمن السواء يف مجيع امليادين، وجيعل املرء على احملجة ال

ولقد حققت العقول  والسبيل البني املستقيم، والعلم الطبيعي متطورا مزدهرا يف خدمة اإلنسانية ومن أجل سعادlا،
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السوية عندما سخرت يف جماهلا وحدودها، ما نراه من تقدم ورFدة وتطور يف خمتلف العلوم، صناعة، وزراعة، وطبا، 
مه علَّ  الدؤوب اليومي لإلنسان ما أودعه خالقه يف عقله من بيان، وماوفلكا، وفضاء، وذرة، وجتلى بذلك يف النشاط 

للنفس واألرض وما حوهلا يف اآلفاق واألكوان، كما تورطت العقول السائبة عندما جتاوزت حدودها وهي  إFه من أسرار
مقى، دون أن حتقق تعاجل قضاF الغيب والشهود يف متاهات من األخطاء هبطت ±ا إىل مستوى تساؤالت الصبية واحل

  أدىن نتيجة. 

±ذا العقل النري الذي علمه ربه األمساء كلها فاستوعبها، بني رب العزة للمالئكة آية أخرى من آFته اليت كانوا جيهلوÄا، 
ديد ونبههم إىل حقائق إميانية تربوا عليها وغابت عنهم يف حلظة انبهار 5ملعجزة الر5نية اجلديدة عليهم، معجزة اخللق اجل

الذي يتعلم ويستخلف، فيطور ما استخلف فيه من إعمار، ويكتشف ما أودع يف خالفته من أسرار، ويعبد ذلك كله 
ُتْم َتْكتُ { للواحد القهار، فخاطبهم بقوله:  ُمونَ قَاَل أَملَْ أَُقْل َلُكْم ِإّينِ أَْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوأَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنـْ

  . 31/33البقرة  }

 العقل من اإلنسان، فذهب الشافعي إىل أنه القلب مستشهدا بقوله تعاىل: حملقبل البحث عن لقد حاول الفقهاء من 
، ولكن 46 احلج } فـََتكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ±َا { ، وقوله:37ق } ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ  {

  القلب يف هاتني اآليتني الكرميتني أطلق على العقل. 

 وذهب آخرون منهم أبو حنيفة وأمحد وابن قيم اجلوزية إىل أن حمله الدماغ. وحاول الغزايل التوفيق بني الرأيني فقال:
كالم القاصرين عن درك "وقول القائلني واختالفهم يف حمل العقل فمن قائل إن حملـه الدماغ، ومن قائل إن حمله القلب  

حقيقة ذلك، واختالفهم يف ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد، واجنذابه إىل البارِّ �رة وإىل العاقِّ أخرى وللقلب 
والدماغ نسبة إىل الباّر والعاق، فإذا رئي يف تدبـري العاق قيل مسكنه الدماغ، وإذا رئي يف تدبـري الباّر قيل مسكنه 

  ."القلب

أن أول حماولة علمية جتريبية يف �ريخ العلم والطب كانت قيام الشيخ الرئيس ابن سينا بتشريح الدماغ ونشر نتائج إال 
فكان أول من ربط بني العقل والدماغ يف بعض املظاهر احلسية والفكرية، وأول من عني  "، التشريح عمله يف كتابه "

  ي لإلنسان.مناطق يف الدماغ لبعض أوجه النشاط العقلي واحلس

واستمرت مسرية البحث عن أسرار الدماغ بعد الشيخ الرئيس دهرا مل تتجاوز فيه ما حققه إال بقليل، إال أنه يف القرن 
الثامن عشر امليالدي نشط االهتمام العلمي بوظائف الدماغ نشاطا ملحوظا، وتطورت التجارب التشرحيية بشكل أكثر 

نظم ألكثر مظاهر نشاط اإلنسان العقلي والفكري وقواه اإلرادية واالختيارية، وجلميع دقة، و¾كد سريرF أن الدماغ هو امل
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فعاليات جسمه غري اإلرادية كحركة الرئتني والقلب واجلهاز اهلضمي وما سواه. وكشفت هذه الدراسات عن مدى طاقة 
يع اختزان أكثر من مائة وعشرين الدماغ البشري اليت بلغ ما عرف من خالFها أكثر من اثين عشر مليار خلية، تستط

مليار وحدة معلومات. ومع ذلك بقي الشك لدى العلماء حول مقدار الطاقة اليت يستخدمها يف ممارسته نشاطه 
يف املائة من طاقته  12الفكري، ما بني من يزعم أنه يشتغل بكامل طاقته، وبني من يدعي أنه ال يشتغل إال بنسبة 

  املخزنة.

سات والتجارب تغفل حقيقة علمية تعد نقطة االرتكاز يف أي حبث علمي رصني، هي أÄا تتعامل مع إال أن هذه الدرا
خملوق متكامل مادة وغيبا، جسدا وروحا، أفعاله وتصرفاته وأفكاره تصاغ بقواه كلها جمتمعة، فيها من دماغه ومن قلبه 

عه، وفيها من عوامل الروح وأقدار الغيب ما وأعصابه وأحاسيسه وروحه وما ورث عن أصوله، و¾ثريات بيئته وجمتم
   الحييط به اإلدراك وما ال يظهر يف مشارح األطباء وخمتربات العلماء.

إن أF كان ال جيوز أن يستخلص من اللنب احلليب مشتقاته جبنا أو زبدة وغريمها مث يدعي أن هذه املستخلصات هي 
وز ملن يدرس الدماغ البشري أن يدعي أنه بذلك يعرف عقل اللنب ولو أعاد خلطها كلها مع بعضها، كذلك ال جي

اإلنسان وإن اكتشف بعض أسراره ومكو¦ته وفعالياته، وهذا األمر عام يف كل املخلوقات اإلهلية، ال يكفي معرفة جزء 
أسرارها  منها للزعم Ä¹ا عرفت كلها. وهذا من أسرار وظيفة االستخالف يف األرض، وحمفزات اإلنسان فيها الستكناه

واكتشاف غوامضها وتطوير مرافقها، وتعبيد احلياة فيها خلالقها، ولذلك قطع رب العزة على نفسه أن يري اإلنسان آFته 
  ترتى يف النفس ويف اآلفاق. 

 بذلك يبقى التساؤل عن عملية التعلم اليت ار�ض ±ا آدم عليه السالم، وعن العقل الذي تلقى به األمساء كلها، مما يلفه
الغيب فال تظهر لنا منه إال آmره ومعامله، وطرق تسخريه يف األرض وما حوهلا، ويف العبادة اليت خلقنا هلا، والسعي الذي 

   نرجو به اجلنة وحنذر به من النار.

 إن هللا العلي القدير إذ اقتضت مشيئته أن يستخلف اإلنسان يف األرض وميكن له فيها ويسلمه زمام تعبيد احلياة فيها
لر±ا، ومفاتيَح اكتشاف مكنو¦lا وأسرار ما أودع فيها ويف اآلفاق حوهلا جنوما وكواكب وجمرات ودقائق موجودات 
وكائنات، قد زود هذا املخلوق العجيب الضعيف جسدF مقارنة مبا حوله من طبيعة قاسية، جبال وأودية، وعواصف 

وأمراض فتاكة مهلكة... زوده مبقومات نفسية وغرائز دفاعية وأنواء، وحر صيف وبرد شتاء، وحيوا¦ت ضارية مفرتسة، 
وإرادة صلبة وإصرار قوي على القيام مبهمة هذا االستخالف املادي، فتكاملت هذه القوى مع العقل اجلبار الذي ار�ض 

ية أمانتها كما من أول يوم يف املأل األعلى على استيعاب األمساء كلها وعرضها على املالئكة والعمل ±ا وحتمل مسؤول
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َها { أخرب بذلك رب العزة فقال: َوَمحََلَها  ِإ¦َّ َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْجلَِباِل فَأَبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ
ْنَساُن إِنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًال   .72األحزاب } اْإلِ

" واألهواء والشهوات استدراجا وفتنة، ولذلك قيل:  ،د سلط عليه الشيطان وأولياؤه، اختبارا وامتحا¦إال أن هذا العقل ق
، غري أن له من ربه العصمة 5لعقيدة " كيف ترجى جناة العقل، واهلوى والشهوة تكتنفانه، والشيطان يستويل عليه؟

ا تدور األرض حول الشمس وتستمد منها النور، فإن اإلسالمية، يستمد منها الرشد، يدور حوهلا مستنريا ±ديها، كم
حاد عن مساره أو فسق عن جماله حوهلا كان الضالل والفساد يف الدنيا واخلسران املبني يف اآلخرة. وإن انضبط يف مساره 

، وقُرِن سعُيه ولزم جادة اإلميان، دار حالُه مع احلق وَعرَِي علُمه من اجلهل، وبرئ عمُله من الفساد وقولُه من الشَُّبهِ 
5لتوفيق وجهُده 5لصواب، وعبادتُه حبسن الثواب. وكان هذا العقل ميزانَه يف عالقاته مع اخللق، وسياساتِه يف تدبري 
 األمر، وهاديَه إىل حسن السلوك، ومرشَده إىل إيثار اآلجلة والعمِل هلا. وصلَته 5لعروة الوثقى، كتاِب هللا وسنِة رسوله

  سلم.صلى هللا عليه و 
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  اإلعداد لالستخالف البشري
 تربية وuهيال

  

َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِبِْليَس َأَىب َواْسَتْكبَـَر  { قال هللا تعاىل:
َها َرَغًدا ) َوقـُْلَنا Fَ َآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَكُ 34وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن ( َال ِمنـْ

ُتَما َوَال تـَْقَر5َ َهِذِه الشََّجرََة فـََتُكوَ¦ ِمَن الظَّاِلِمَني ( ) فََأَزهلََُّما الشَّْيطَاُن 35َحْيُث ِشئـْ
َها فََأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَ¦ ِفيِه َوقـُْلَنا اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض  َعنـْ

) فـَتَـَلقَّى َآَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه إِنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب 36َقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني (ُمْستَـ 
يًعا فَِإمَّا َ�ْتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفَال  )37الرَِّحيُم ( َها مجَِ قـُْلَنا اْهِبطُوا ِمنـْ

) َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّبُوا FََِÞتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب 38ُهْم َحيْزَنُوَن ( َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال 
 البقرة. سورة } )39النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن (

  

ن لقد مت إعداد آدم عقليا بتعليمه األمساء كلها وترويضه على خمتلف العلوم اليت حيتاجها عند قيامه 5خلالفة األرضية، ولك
ا نيط به من مهام، والعامل غري الفعال ليس يف جل حاالته إال جهاز تسجيل آيل يردد ما به ملكاف العلم وحده غري  

، أما العلم املنتج النافع فيحتاج إىل قدرات خاصة يقظة غري خاملة أو متبلدة، حيتاج إىل عزمية قوية تنشطه، وإرادة نَ حِ شُ 
ره، وإىل فطنة حتميه من مزالق الضالل ومظان الفتنة ومكامن االستغفال، وإىل صلبة تطوره، وقلب حي لقيم اخلري يسخ

نفس لوامة ترى احلق حقا وتسعى له وترى الباطل 5طال وتتجنبه أو تعود عنه، كل هذا من أدوات االستخالف يف 
ه بوسائل القيام ±ا، فا# األرض، وما كان هللا برمحته اليت وسعت كل شيء أن يكلف آدم ±ذه املهمة اخلطرية وال يزود

ُ يُرِيُد ظُْلًما لِْلِعَبادِ  { يريد شرا أو ظلما للعباد تعاىل ال َّL31غافر } َوَما ا. 

لذلك اقتضت حكمة العلي القدير أن جيتاز آدم جتربة التكرمي فال يغرت وال يبطر، ويرى منوذجا للعصيان فيحتاط لنفسه 
ى مالئكته فيحرص على نواله، ويذوق نعيم اجلنة فيسعى هلا، ويذوق مثرة اخلطيئة وحيذر، ويشاهد ¹م عينه رضا هللا عل

املرة فيتجنبها قبل الوقوع فيها أو يندم ويعود عنها حال اقرتافها، وفاكهة التوبة النصوح الطيبة فيتمسك ±ا وال حييد 
 عنها، وإذا تلقى اهلدى فهمه ووعاه واتبعه.
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، وضروب من اإلحياءات اإلجيابية الرتبية واإلعداد النفسي والعقلي لت على أصناف منإن هذه اآلFت الكرمية قد اشتم
امللهمة ما لو متسك املرء ±ا جنا، هذا اإلعداد الر5ين توجزه كلمة واحدة هي التقوى، مبعناها اللغوي املشتق من الوقاية 

َكَما أُِمْرَت َوَال تـَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َوُقْل َآَمْنُت ِمبَا أَنـَْزَل اLَُّ ِمْن    َواْسَتِقمْ  { واالتقاء، ومعناها اإلمياين الذي خيتصره قوله تعاىل:
َنُكُم اLَُّ رَبـَُّنا َورَبُُّكمْ  هود  } فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن َ�َب َمَعكَ  { ، وقوله:15الشورى  } ِكَتاٍب َوأُِمْرُت ِألَْعِدَل بـَيـْ

112 . 

اآلFت القرآنية، تطلعنا على مناذج من هذا التأهيل، وتقدم للبشرية مشاهد من هذا اإلعداد هي هلا هكذا متضي بنا 
أيضا تربية وترشيد وعظة، وتبقى مشاهد أخرى منه يف طي الغيب املستور ألن حاجتنا إليها منتفية يف جمال االستخالف 

ة هللا تعاىل تعلمنا أن من العلم فضوال 5لنسبة ملهمة يف األرض، وتبقى أسئلة بعضنا عنها معلقة بدون جواب، ألن حكم
  االستخالف تـُْرِبُك، ومن العلم بذورا يف ا¼ال األرضي ال تثمر. 

تبدأ دورة اإلعداد ¹مر إهلي للمالئكة 5لسجود آلدم، املخلوق اجلديد غري املعصوم الذي خيرج من نسله من يفسد 
يذ، ال جيدون يف أنفسهم حرجا مما قضى هللا وأمر، وخيرون سجدا آلدم، وهم ويسفك الدماء، فيبادرون 5لطاعة والتنف

  .19/20األنبياء  } َال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوَال َيْسَتْحِسُروَن ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َال يـَْفتـُُرونَ  { املقربون من ر±م

إال أن السجود عبادًة لغري هللا كفر، وهللا تعاىل ال �مر  } َكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدواَوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالئِ  { يقول تعاىل:
5لكفر، لذلك كان االختالف بني املفسرين حول السجود الوارد يف هذه اآلية وهو طاعة # وعبادة، هل هو جمرد اختاذ 

 ،} اْسُجدوا آلَدمَ  { رف اجلر "الالم" يف قوله تعاىل:قبلة كما نصلي للبيت احلرام اعتمادا على بعض معاين ح آدم
و"الالم" يفيد أحيا¦ معىن "عند" فيكون املعىن "اسجدوا عند آدم"، وهو ¾ويل مرجوح، كما يفيد أحيا¦ معىن"مع" 
 فيكون أمر السجود موجها جلميع احلاضرين وآدم معهم، أي "اسجدوا مع آدم"، وهو أيضا 5طل، ألن صريح القرآن

َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِبِْليَس قَاَل أََأْسُجُد ِلَمْن  { يفيد أن السجود موجه آلدم خاصة بقوله تعاىل:
  .61اإلسراء } َخَلْقَت ِطيًنا

وأبدع، وهذا املعىن هو  أم هو آلدم سجود حتية وتكرمي، و# يف نفس اللحظة سجود عبادة وطاعة وإعجاب مبا فطر
الصواب املأخوذ به، ألن سجود التحية كان مشروعا، وقد سجد إخوة يوسف حتية ألخيهم وتكرميا، كما أخرب بذلك 

  . 100يوسف  } َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا { رب العزة فقال:

يف ثالثة أصناف من اخللق، مالئكة يسمعون ويطيعون وال يستكربون،  يف هذا املشهد املهيب، تتجلى الرتبية اإلهلية
وبشر يكرم بسجود خملوقات نورانية فال يصيبه أشر أو بطر أو كرب أو تعال، وخملوق آخر هو إبليس أىب السجود 
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ستكرب غضبا عليه واستكرب، فكان جزاء املالئكة مزيد قرب ورضا من الرمحن، وجزاء آدم تكرميا آخر يف اجلنان، وعقوبة امل
َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِبِْليَس َأَىب  { وطردا من عامل اإلميان إىل جحيم الكفر والعصيان، قال تعاىل:

  .} َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ 

ألÄم معصومون إذ امتثلوا األمر وهو غري  س ليس من املالئكة،بينان أن إبليولئن كان سياق هذه اآلية وصريح القرآن ي
، فإن هذا حيسم 5الكهف  } ِإالَّ إِبِْليَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ فـََفَسَق َعْن أَْمِر رَبِّه { معصوم إذ رفض واستكرب، ولقوله تعاىل:

 { mنيا أن حرف "إال" يف قوله تعاىل:أمر خالف بعض املفسرين حول حقيقة إبليس ¹نه ليس من املالئكة أوال، ويبني 
ال تفيد االستثناء، ألنه ال يستثىن من الشيء إال بعضه، وإبليس ليس من املالئكة ليستثىن منهم، وألن  } ِإالَّ إِبِْليَس َأَىب 

عناها:" اليت م حرف "إال" كما يكون لالستثناء يكون أيضا لالستدراك مبعىن "لكن"، وهو احلال يف هذه اآلية الكرمية،
  .لكن إبليس أىب.."

وُربَّ معرتض ¹ن املالئكة وحدهم أمروا 5لسجود، فلم طولب به إبليس وهو ليس منهم؟، وُجيَاب ¹ن احملفل الر5ين كان  
يضم أشرافا هم املالئكة ويضم من هم دوÄم، فإذا وجه األمر 5لسجود لألخيار كان موجها من 5ب أوىل ملن دوÄم، أي 

   د فهم لعنه هللا ذلك إذ سجد من هم أعلى منه رتبة فأخذته العزة والكربFء 5إلمث فنال من العقاب ما ¦ل.إلبليس، وق

مث تنتقل بنا اآلFت الكرمية إىل مشهد آخر من مشاهد دورة إعداد آدم للحياة الدنيا، بتكرميه مرة أخرى تكرميا يف طيه 
به على مسؤولية التكليف، ومحل األمانة، واتقاء ما يضر بعالقته مع ربه، التأهيل واالختبار، وذلك ëدخاله اجلنة، وتدري

َوقـُْلَنا Fَ َآَدُم اْسُكْن أَْنَت  { وتعليمه حكمني شرعيني ال بد من فهمهما والعمل ±ما، مها املباح واحملظور، فقال تعاىل:
ُتَما َوَال  َها َرَغًدا َحْيُث ِشئـْ   .}  تـَْقَر5َ َهِذِه الشََّجرََة فـََتُكوَ¦ ِمَن الظَّاِلِمنيَ َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكَال ِمنـْ

فألÄما مفتاح االستخالف  يد آلدم عند خلقه يف عامل الغيب،ولئن كان هذان احلكمان الشرعيان، أداة تدريب وترش
اLَُّ الَِّذي َسخََّر  { قال:والفالح ونيل رضا الرب بعد ذلك يف عامل الشهود، إذ املباح ما أ5حه هللا لبين آدم من األرض ف

تَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َوَسخََّر َلُكمْ   َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجرَِي اْلُفْلُك ِفيِه ¹َِْمرِِه َولِتَـبـْ
يًعا ِمْنُه ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَ  Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال ُحتَّرُِموا طَيَِّباِت َما َأَحلَّ  { ، وقال:12/13اجلاثية  } َفكَُّرونFٍَت لَِقْوٍم يـَتَـ مجَِ

املائدة  } ي أَنـُْتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ َواتـَُّقوا اLََّ الَّذِ  اLَُّ َلُكْم َوَال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اLََّ َال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن وَُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اLَُّ َحَالًال طَيًِّبا
87/88.  

أما احملظور فعله صرحيا، وهو يتضمن الواجب تركه إشارة مبفهوم املخالفة، فمما يغضب الرب تعاىل ارتكابه وتفتح به 
ْرَث َوالنَّْسَل َواLَُّ َال حيُِبُّ َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اْألَْرِض لِيـُْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك احلَْ { أبواب الفساد يف األرض، قال تعاىل:
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ْمثَ َواْلبَـْغَي بَِغْريِ احلَْقِّ َوَأْن تُ  { ، وقال:205البقرة } اْلَفَسادَ  َها َوَما َبَطَن َواْإلِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ َا َحرََّم َريبِّ ْشرُِكوا ُقْل ِإمنَّ
  .33األعراف } أَْن تـَُقوُلوا َعَلى اLَِّ َما َال تـَْعَلُمونَ L5َِِّ َما ملَْ يـُنَـّزِْل بِِه ُسْلطَاً¦ وَ 

إن آلدم وزوجه يف اجلنة أن �كال منها أكال طيبا رغدا، ويعيشا فيها معيشة رغيدة واسعة، ولكن عليهما من ر±ما واجبا 
جب تركه، وهذا يقتضي ملزما يسأالن عنه، هو أن جيتنبا األكل من شجرة واحدة معينة، هي رمز احملظور فعله والوا

منهما ذاكرة قوية ال تنسى األمر، وإرادة صلبة تقويهما على االمتثال، وتصربمها على الكف، ووعيا ويقظة 5ل 
  يعصماÄما من االخنداع واالستغفال.

اليت  إن الظلم كل الظلم أن يعصيا ر±ما 5ألكل من الشجرة، ألنه ظلم لنفسيهما وظلم لذريتهما وظلم للسنن الكونية
، وليس هلما عذر اخلطأ 9الرعد } َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبُري اْلُمتَـَعالِ  { تقتضي لرب العزة الطاعة واالمتثال، وهو

والزلل، ألÄما رأF ما حل ëبليس إذ زل وعصى واستكرب عن السجود فطرد من رمحة هللا، وألن األمر اإلهلي الصريح 
  .} َوَال تـَْقَر5َ َهِذِه الشََّجرََة فـََتُكوَ¦ ِمَن الظَّاِلِمنيَ  { له تعاىل:الواضح بلغهما بقو 

لعهد واالمتثال للرب يف وعزميته، واستحياء لشيم الوفاء 5 ويف اجلنة تبدأ الدورة التدريبية األخرى، ترويضا لذاكرة آدم
وح، وقصرا ملا يف نفسه من حسن نية على الثقة 5# سجيته، وإيقاظا ملا ركب فيه من إرادة، وlذيبا ملا جبل عليه من طم

وحده، وتعويدا له على طلب اخلري مقرو¦ برضا هللا. تبدأ هذه الدورة التدريبية مبعركة بني اخلليفة املرتقب يف األرض، 
ُذوُه َعُدو÷ا { الذي قال له ربه: التمرد والشر والكرب واحلسد، إبليس  وبني زعيم ،6فاطر  } ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَِّ

قَاَل أَرَأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّْرَتِن ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َألَْحَتِنَكنَّ  { الذي آىل أن يتخذ آدم وذريته عدوا فقال:
  .62 اإلسراء } ُذرِّيـََّتُه ِإالَّ قَِليًال 

لشجرة اليت Äي عنها آدم وزوجه، وإن أسلوب إبليس دائما هو الوسوسة واملكر، وقد جلأ إىل إن ميدان هذه املعركة هو ا
جا وخداعا، وإن نقطة الضعف يف اإلنسان هي اهذه األساليب بكل ما أويت من قوة، وجترأ على أن يقسم هلما استدر 

وذلك ما لبس به الشيطان عليهما،  للخلود أو للتحول إىل خملوق أرقى، الطموح السائب األهوج، الطموح للمجد أو
قَاَمسَُهَما ِإّينِ َلُكَما َوقَاَل َما نـََهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجرَِة ِإالَّ َأْن َتُكوَ¦ َمَلَكْنيِ أَْو َتُكوَ¦ ِمَن اْخلَاِلِديَن وَ  { قال تعاىل:

ُمهَا بُِغُرورٍ  ، وهنا زحزحهما عن الطاعة وأزهلما عن االمتثال، ودالمها بغرور إىل 20/22األعراف } َلِمَن النَّاِصِحَني َفَدالَّ
  حضيض الذنب وأتون املعاصي.

لقد قضي األمر ومتت التجربة، جتربة اخلطيئة األوىل فراح آدم 5لوزر والندم, وآب إبليس بفرح النصر الزائف اخلداع، وما 
وبة اليت نسيها فشقي وتذكرها آدم فاسرتجع براءته وتبوأ درى مآل األعمال واألفعال، وغابت عنه حقائق الندم والت
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َوقـُْلَنا اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم  { مكانته، وأهبط من ميدان التجربة والتأهيل واالختبار إىل مأوى اخلالفة واالنتشار، وقال له ربه:
  .} لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحنيٍ 

آلدم وذريته يف األرض مهادا فيه يستقرون، ومتاعا به ينتفعون ويستلذون، ولكن هلم من أنفسهم ومن إبليس عدوا،  إن
ُلوَُكْم  { إشارة منه تعاىل إىل معركة اخلري والشر واإلميان والكفر، والطاعة والعصيان، اليت سوف تستعر يف احلياة الدنيا لِيَـبـْ

  .2مللك ا } أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال 

لقد 5ء آدم بعد الذنب 5لندم، والندم توبة كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم، ولعل املؤمن إذ يستشعر حال أبيه آدم 
وقد اشتد حزنه وتفطر قلبه ودمعت عيناه وحار لبه يف البحث عن خمرج قريب وفرج رحيب، يعرف قدر اهلم الذي َغشَّى 

حاله، لكن رحلة العذاب هذه ما كانت رمحة هللا تعاىل لتكله إليها، فالغاية التجربة روحه والغم الذي لف فؤاده وأخجل 
واإلعداد، وقد حتققت بنجاح، أخطأ آدم وندم، فتاب وسلم، وهذا حصاد الدرس ونتاجه، وزاد رحلة احلياة الدنيا 

فـََلمَّا َذاقَا الشََّجرََة بََدْت َهلَُما  { :وعمادها. يقول تعاىل مصورا حال آدم وزوجته يف حمنة هذه اخلطيئة اليت أعقبها ندم
َما الشََّجرَِة َوأَُقْل َلُكَما ِإنَّ الشَّْيطَاَن َسْوَآتـُُهَما َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْجلَنَِّة َوَ¦َداُمهَا رَبـُُّهَما أَملَْ أَنـَْهُكَما َعْن تِْلكُ 

ُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا َوِإْن ملَْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن قَاَل اْهِبطُوا بـَْعضُ َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبٌني قَاَال 
، ويف رواية عن 22/25األعراف  } ا ُختَْرُجونَ َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني قَاَل ِفيَها َحتْيَـْوَن َوِفيَها َمتُوتُوَن َوِمنـْهَ 

؟ قال: ال ولكين  ابن عباس أن آدم ملا ارتكب اخلطيئة وبدت له سوأته انطلق يف اجلنة، فناداه ربه: F آدم، أِمنِّـي َتِفرُّ
بلى F  عما حرمت عليك. قال:] 17[استحييتك F رب قال: أما كان لك فيما منحتك من اجلنة وأحبتك منها َمْندوحةٌ 

َوقَاَمسَُهَما ِإّينِ َلُكَما َلِمَن { رب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحًدا حيلف بك كاذ5ً. قال: وهو قوله عز وجل:
  .} النَّاِصِحنيَ 

إنه من هللا تعاىل عتاب الرب الكرمي احلليم، أشبه بعتاب األم احلانية، على ولدها الذي ترجو له كل خري، وختشى أن 
فـَتَـَلقَّى َآَدُم ِمْن رَبِِّه   { أول طري، لقد اجتباه الرمحن الرحيم للتوبة وهداه إىل طريقها وألقى إليه كلماlاينكسر جناحه يف 

 قَاَال رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا { وإنه من آدم وزوجه االعتذار احليي اخلجول: ،} َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه إِنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 
ُقْل Fَ ِعَباِدَي الَِّذيَن  { ، ومن هنا كان النداء الر5ين األبدي23األعراف  }َوِإْن ملَْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِينَ 

، وكان الوعد 53الزمر } يًعا إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ َأْسَرفُوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم َال تـَْقَنطُوا ِمْن َرْمحَِة اLَِّ ِإنَّ اLََّ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ 
 } ُفورًا َرِحيًماِإالَّ َمْن َ�َب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلًا فَأُولَِئَك يـَُبدُِّل اLَُّ َسيَِّئاlِِْم َحَسَناٍت وََكاَن اLَُّ غَ  { اإلهلي املستمر:

                                      
17

َتَدحٌ  :ومنه قوهلم مندوحة أي سعة، -     َسَعة َأي :ليس يل عن هذا اَألمر َمْنُدوَحة وُمنـْ
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لرسول صلى هللا عليه وسلم عن ربه أنه قال:( َمْن َلِقَيِين ِبُقرَاِب اْألَْرِض َخِطيَئًة َال ُيْشرُِك ، ومن مث كان ما رواه ا70الفرقان
ًئا َلِقيُتُه ِمبِْثِلَها َمْغِفرَةً  َنُكْم ُحمَرًَّما َفَال َتظَالَ  ) وقال: ( ِيب َشيـْ ُموا Fَ ِعَباِدي  Fَ ِعَباِدي ِإّينِ َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى نـَْفِسي َوَجَعْلُتُه بـَيـْ

اْسَتْطِعُموِين أُْطِعْمُكْم Fَ ِعَباِدي  ُكلُُّكْم َضالٌّ ِإالَّ َمْن َهَديـُْتُه فَاْستَـْهُدوِين أَْهدُِكْم Fَ ِعَباِدي ُكلُُّكْم َجاِئٌع ِإالَّ َمْن َأْطَعْمُتُه فَ 
 Fَ يًعا ُكلُُّكْم َعاٍر ِإالَّ َمْن َكَسْوتُُه فَاْسَتْكُسوِين َأْكُسُكْم ِعَباِدي إِنَُّكْم ُختِْطُئوَن 5ِللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوأََ¦ أَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

ُلُغوا نـَْفِعي فـَتَـنْـ  ُلُغوا َضّرِي فـََتُضرُّوِين َوَلْن تـَبـْ َلُكْم َفُعوِين Fَ ِعَباِدي َلْو َأنَّ أَوَّ فَاْستَـْغِفُروِين أَْغِفْر َلُكْم Fَ ِعَباِدي إِنَُّكْم َلْن تـَبـْ
ئً  ا Fَ ِعَباِدي َلْو أَنَّ أَوََّلُكْم َوآِخرَُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعَلى أَتْـَقى قـَْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما زَاَد َذِلَك ِيف ُمْلِكي َشيـْ

ًئا Fَ ِعَباِدي َلْو َأنَّ أَوََّلُكْم  َوآِخرَُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعَلى أَْفَجِر قـَْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما نـََقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َشيـْ
َقَص َذِلَك ِممَّا ِعْنِدي ِإالَّ َكَما َوآِخرَُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم قَاُموا ِيف َصِعيٍد َواِحٍد َفَسأَلُوِين فََأْعطَْيُت ُكلَّ إِْنَساٍن َمْسأَلََتُه َما نَـ 

ُقُص اْلِمْخيَ  َها َفَمْن وَ يـَنـْ َّFَا ِهَي أَْعَماُلُكْم أُْحِصيَها َلُكْم ُمثَّ أَُوفِّيُكْم ِإ َ ُط ِإَذا أُْدِخَل اْلَبْحَر Fَ ِعَباِدي ِإمنَّ َّLرًا فـَْلَيْحَمِد ا َجَد َخيـْ
َر َذِلَك َفَال يـَُلوَمنَّ ِإالَّ نـَْفَسهُ    ). َوَمْن َوَجَد َغيـْ

اء هللا وقدره، فلينـزل آدم إىل خالفته يف األرض، ليس له إال ذاك، لقد تزود طويت الصحف ورفعت األقالم وحتقق قض
حباجته وأدواته فيها، وأطلق له العنان يف أركاÄا، وهدي إىل النجدين جند الفالح والنجاح، وجند التيه والشقاء، وله كامل 

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد َمْن َكاَن  { حرية السعي يف أي اجتاه، متحمال نتائج عمله، وعاقبة سعيه يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
ِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُـُهْم َمْشُكورًا  ُمثَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصَالَها َمْذُموًما َمْدُحورًا َوَمْن أَرَاَد اْآلَِخرََة َوَسَعى َهلَا َسْعيَـَها َوُهَو ُمؤْ 

  .18/20اإلسراء  } َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاءُ رَبَِّك َحمْظُورًا ُكال÷ منُِدُّ 

قاعدة أصل الرباءة حىت  قواعد للعدل بني البشر، ُته خطيئَـَته، وتقررت مخسلقد �ب آدم فتاب هللا عليه، ومل تـَُورَّْث ذري
 بشرع معلن معلوم، وقاعدة شخصية الذنب واجلرمية، فال تزر وازرة وزر تثبت اخلطيئة، وقاعدة ال جرمية وال عقاب إال

أخرى، وال تنتقل اخلطيئة وراثة من جيل إىل جيل، وقاعدة قبول التوبة ملن �ب وأ¦ب، قبوهلا من الرب الكرمي رمحة 
واحرتام حقوقه وحترمي  ولطفا، وقبوهلا من ا¼تمع البشري حفظا ألمنه ووحدته وصالح أمره، وقاعدة تكرمي اإلنسان

سلبه حريته يف الرأي والقول والتصرف، وقد خلقه ربه بيده، وصوره فأحسن صوره، وفضله  امتهانه أو تعذيبه أو إذالله أو
على كثري ممن خلق تفضيال، وأهلمه رشده وعلمه، وأسجد املالئكة له، وأسكنه دار كرامته وعهد إليه 5خلالفة، وسخر له 

من كائنات، والشمس والقمر دائبني، وآ�ه من كل ما سأل، و�ب عليه وغفر ذنبه، وجعل من ذريته  األرض وما عليها
، وجعل 133احلجرات  } ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اLَِّ أَتْـَقاُكمْ  { عباده املكرمني، و¦ط أرفع درجات اإلكرام بينهم 5لتقوى

 ه وسلم، فكانت هذه القواعد اخلمسا روي عن الرسول صلى هللا عليحرمة املؤمن عنده أعظم من حرمة البيت احلرام كم
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أقوى ما أُقيَم عليه ا¼تمع اإلنساين، وأرقى ما ُحِفَظْت به احلقوق، وِصيَنْت به الكرامة، وانـَْتَصَف به الناس، وُكفَّ به 
  التظامل، وَعمَّ به األمن والرخاء.

قـُْلَنا  { ا ذريتهما إىل األرض، فقال مؤكدا حكمه الذي الرجعة فيه:لقد أمر الرب تعاىل ¹ن يهبط آدم وزوجه ومعهم
يًعا َها مجَِ وذلك بعد حتقق التوبة واملغفرة، لِيُـْعَلم أن اهلبوط إىل األرض مل يكن عقوبة على ذنب قد ُغِفر،  ،} اْهِبطُوا ِمنـْ

يف الدنيا وقبوله، وهو العبادة اليت خلق هلا اإلنسان يف ولكنه ِلَوْعد َتقدَّم وأمٍر قد ُقِدر، مث هيأ النفوس النتظار رأس األمر 
ُهْم ِمْن رِْزٍق َوَما أُرِيُد أَْن { نفسه وبيته وزوجه وذريته وماله وتعمريه، ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن َما أُرِيُد ِمنـْ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

نَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُوَن َوالَِّذيَن  فَِإمَّا َ�ْتِيَـ  { ، فقال:56/57 الذارFت }يُْطِعُمونِ 
بُوا FََِÞتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ    .} َكَفُروا وََكذَّ

ريته إليها لإلعمار واالستعمار واخلالفة واالختبار، لقد طُرِد إبليس إىل األرض مذموما حيمل حقده، وأُهِبط آدم وزوجه وذ
مث صدر الوعد من ر±م ببعث الرساالت والرسل والنبوات واألنبياء، 5هلدى عقيدة وعبادة وشريعة، والناس يف استقبال 

  ختيار.هذا اهلدى وقبوله بني أمرين: اتِّباٍع له أو إعراٍض عنه، هلم حرية االختيار، وعليهم حتمل نتائج هذا اال

الطريق إذن واضح وضوح الشمس، لقد أهلم ُهللا اإلنساَن فجورَه وتقواه، وهداه النجدين: جنَد اخلري حاّضًا عليه وجنَد 
 } اَونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها فََأْهلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاهَ  { الشر حمذِّرا منه

نَـْنيِ َوِلَساً¦ َوَشَفتَـْنيِ َوَهَديـَْناُه النَّْجَدْيِن َفَال اقْـَتَحَم اْلَعَقَبةَ  { ،7/10الشمس فََأمَّا َمْن  { ،8/11البلد } أَملَْ َجنَْعْل َلُه َعيـْ
رُُه لِْلُيْسَرى َوأَمَّا َمْن خبََِل َواْستَـغْ  رُُه لِْلُعْسَرىأَْعَطى َواتـََّقى َوَصدََّق 5ِْحلُْسَىن َفَسنُـَيسِّ   .5/10الليل } َىن وََكذََّب 5ِحلُْْسَىن َفَسنُـَيسِّ

إن اتِّباَع اهلدى له نتائُجه وحمامُده، أوهلا أمن مطلق من اخلوف واحلزن، ال خوف وال حزن يف القرب وال عند البعث وال 
ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْت َهلُْم ِمنَّا احلُْْسَىن  { :عند احلشر وال عند تطاير الكتب وال عند نصب املوازين وال عند الصراط قال تعاىل

َعُدوَن َال َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِيف َما اْشتَـَهْت أَنـُْفُسُهْم َخاِلُدوَن َال َحيْزُنـُُهُم الْ  َها ُمبـْ َفزَُع اْألَْكبَـُر َوتـَتَـَلقَّاُهُم أُولَِئَك َعنـْ
ُتْم تُوَعُدونَ   اْلَمَالِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكُم الَِّذي   .101/103األنبياء } ُكنـْ

كذلك لإلعراض عن اتِّباع اهلدى املنـزَّل نتائُجه وعواقُبه، وكفاه خوفا وحز¦ أن مقعد صاحبه من النار معروض عليه يف 
5ِْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ فَِإْن َكاَن ِمْن أَْهِل ِإَذا َماَت َأَحدُُكْم فَِإنَُّه يـُْعَرُض َعَلْيِه َمْقَعُدُه  ( :قربه كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم

َوالَِّذيَن   { املآل وعقابه اْجلَنَِّة َفِمْن أَْهِل اْجلَنَِّة َوِإْن َكاَن ِمْن أَْهِل النَّاِر َفِمْن أَْهِل النَّاِر )، وكفاه حساب القرب وعذابه، وسوء
بُوا FََِÞتَِنا أُولَِئَك َأْصَحابُ  يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا  { ،} النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  َكَفُروا وََكذَّ َها مجَِ قَاَل اْهِبطَا ِمنـْ
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رُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِعيَشًة َضْنًكا َوَحنْشُ َ�ْتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي َفَال َيِضلُّ َوَال َيْشَقى َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ لَُه مَ 
  .123/124طه  }أَْعَمى

يب وإذ يـُرَكُِّز الَوْحُي على االتِّباع، فألنَّ اهلدى يثْـُبت ëرسال األنبياء والرسل، أما االتباع فهو رهن ëرادة املرء وعوامل الغ
سنة. إذ األحكام حمايدة وتنـزيلها يف والشهود يف نفسه، ولذلك نِيَط احلساُب 5تِّباع اهلدى يف أحكامه الثابتة 5لكتاب وال

واقع احلياة مسؤولية، واملرء ال تزول قدماه يوم القيامة حىت يسأل عن شبابه فيما أباله، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله 
  من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه.

ْمُد Lَِِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْحلََزَن ِإنَّ رَبـََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر الَِّذي َأَحلََّنا احلَْ  { :ِبعي اهلدى أن يقولوا يف اجلنةولئن كان عاقبُة ُمتَّ 
َأْصَحاُب  { ، فإن عاقبة املعرضني أÄم34/35فاطر } َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه َال َميَسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوَال َميَسَُّنا ِفيَها لُُغوبٌ 

ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن َوَما  { قال تعاىل: ،} ْم ِفيَها َخاِلُدونَ النَّاِر هُ  ِإنَّ اْلُمْجرِِمَني ِيف َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن َال يـَُفتـَُّر َعنـْ
َنا رَبَُّك قَاَل إِنَّ  َناُكْم 5ِحلَْقِّ َوَلِكنَّ َأْكثـَرَُكْم ظََلْمَناُهْم َوَلِكْن َكانُوا ُهُم الظَّاِلِمَني َوَ¦َدْوا Fَ َماِلُك لِيَـْقِض َعَليـْ ُكْم َماِكثُوَن َلَقْد ِجئـْ

  .74/78الزخرف  }لِْلَحقِّ َكارُِهونَ 

متيز اإلميان  من عاملي الغيب والشهود، ومساتٍ  ±ذا القدر من سورة البقرة ننهي القسم األول منها، وقد تضمن مشاهدَ 
آهلم، وأهل العصيان وجزائهم، ومعامل لإلميان واإلحسان، ال يضل من من أهل التقوى وم عن الكفر والنفاق، ومناذجَ 

  اتبعها، وال يشقى من متسك ±ا، وآFت من اخللق واإلبداع lدي إىل الرشد وإىل صراط مستقيم.

 { رة هو آدم عليه السالم إذ طاف به الشيطان فتذكر وأبصرلى يف سباق هذا القسم من سورة البقرس ا¼اولئن كان الف
، وكان اخلاسر األكرب فيه هو 201األعراف } ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُرونَ 

ض: إبليس إذ طغى وجترب، فإن ما نستقبله يف القسم الثاين من هذه السورة املباركة يقدم لنا منوذجني من ذرية آدم يف األر 
ُتْم  { منوذجا من أتباع إبليس، هم بنو إسرائيل يف مسريlم الضالة الشقية َها َحْيُث ِشئـْ َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ

َر الَِّذي ِقيَل  َرَغًدا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا َوُقولُوا ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلُكْم َخطَاFَُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ  َل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغيـْ فـََبدَّ
، كما يقدم لنا منوذجا آخر من السعداء 58/59البقرة } َهلُْم فَأَنـْزَْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزًا ِمَن السََّماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ 

إنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا  { غفرة والرضا، وقال عنهم رب العزة:الذي استمعوا القول واتبعوا أحسنه ففازوا 5لرمحة وامل
 } ْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُونَ َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني َمْن َآَمَن L5َِِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَعِمَل َصاِحلًا فـََلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َر±ِِّ 

  .62البقرة

  .ديه، وال حول وال قوة إال 5# العلي العظيم تعاىل استقواء بعونه واستهداء ±فإىل هذا القسم الثاين ëذن هللا
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  القسم الثاين من سورة البقرة
  

ومتهيد لألمة  بنو إسرائيل: احنراف عن اجلادة وعزل عن اإلمامة
  اخلامتة
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  تقدمي 
  ومتهيد لألمة اخلامتة  و إسرائيل: احنراف عن اجلادة وعزل عن اإلمامةبن

  
العنوان العريض هلذا القسم، من اآلية األربعني يف سورة البقرة إىل اآلية الثالثة والعشرين بعد املائة، هو بنو إسرائيل وقد 

ولية، وما ارتقوا إىل مراقي العز والفضيلة اليت أخذ هللا عليهم امليثاق وفضلهم على العاملني، فما ارتفعوا إىل مستوى املسؤ 
  انتدبوا هلا، وما حترروا من أغالل اهلوى واأل¦نية وخبث الطوية والشك املفضي ¹هله إىل اهلالك.

وحتت عنوان هذه املسرية اليهودية، من إبراهيم وبنيه إمساعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السالم، إىل مبعث نبينا حممد 
ه وسلم، كان التعريج 5إلشارة والعبارة، والتصريح والتلميح والتعريض، والتحذير والتذكري، للمسلمني من صلى هللا علي

عاقبة اتباع خطواlم، والسري على سريهم، والتطبع بطباعهم، ألن ذلك مدعاة لورود موردهم غضبا من هللا تعاىل عليهم، 
  وسوَء عاقبة يف الدنيا واآلخرة.

يهتدي َمن  �هم هللا تعاىل من اآلFت ما بهأمانة االستخالف وإمامة البشرية على بين إسرائيل، وآ لقد ُعِرض شرُف محلِ 
َصَدَق حبثُه عن احلق وطَلُبه للهدى، إال أن ما وقر يف عقوهلم من غباء، وما ران على قلو±م من خبث وفساد، جعلهم 

َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذي  { م الطويل، وكانوا حبق كما قال تعاىل:لقمة سائغة للشيطان يفرتسهم يف كل زاوية من زواF �رخيه
َنا َلَرفـَْعَناُه ±َِ  َها فَأَتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن َوَلْو ِشئـْ َناُه َآFَتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنـْ  ا َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرِض َواتـََّبَع َهَواهُ َآتـَيـْ

بُوا FََِÞتَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث أَْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ 
  .175/176 } يـَتَـَفكَُّرونَ 

َنا َبِين  { لقد قال عنهم رب العزة تعاىل:  ِإْسرَائِيَل اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم َوالنـُّبُـوََّة َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َوَلَقْد َآتـَيـْ
ُقْل َهْل أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمثُوبًَة ِعْنَد اLَِّ َمْن  { ، فلما عصوا وجتربوا كان مصريهم قوله تعاىل:16اجلاثية }اْلَعاَلِمَني 

ُهُم اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت أُولَِئَك َشرٌّ َمَكا¦ً   }  َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء السَِّبيلِ َلَعَنُه اLَُّ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـْ
َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن  لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد  { ، وقوله:60املائدة

  .79/ 78املائدة } َكانُوا َال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ 
ة، ممن ذكر القرآن واملصري نفسه هو مآل من يسري سريlم ويتيه تيههم وجيحد جحودهم، من كافة أمم الرسالة اإلسالمي

ُهْم َمْن ملَْ نـَْقُصْص  { تعاىل:هللا أخبارهم ومن مل يذكر، قال  ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمنـْ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن قـَْبِلَك ِمنـْ
ن رسالة التوحيد . وال شك أن املصري نفسه يتهدد أمة حممد صلى هللا عليه وسلم فيما اؤمتنت عليه م87غافر } َعَلْيكَ 

َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس   { البشرية وقيادlا، ولئن خاطبها رب العزة تعاىل بقوله: وما استخلفت فيه من إمامة ُتْم َخيـْ ُكنـْ
 َِّL5ِ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن ري بين إسرائيل بكل ، فإنه تعاىل حذرهم مص110آل عمران  } َ¾ُْمُروَن 5ِْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
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َوِإْن تـَتَـَولَّْوا  { ، وقال:19احلشر }َوَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اLََّ فَأَْنَساُهْم أَنـُْفَسُهْم أُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن  { وضوح فقال:
هللا عليه وسلم أعاد نفس التحذير مفصال، فقال  ، ونبيهم صلى38حممد } َيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغيـْرَُكْم ُمثَّ َال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ 

ِإنَّ أَوََّل َما َدَخَل النـَّْقُص َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل َكاَن الرَُّجُل يـَْلَقى الرَُّجَل  فيما أخرجه أبو داود عن عبد هللا بن مسعود: (
 ،ُمثَّ يـَْلَقاُه ِمْن اْلَغِد َفَال َميْنَـُعُه َذِلَك أَْن َيُكوَن َأِكيَلُه َوَشرِيَبُه َوَقِعيَدهُ  ،لُّ َلكَ فـَيَـُقوُل Fَ َهَذا اتَِّق اLََّ َودَْع َما َتْصَنُع فَِإنَُّه َال حيَِ 

اِن َداُوَد لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلسَ  { :ُمثَّ قَالَ  )، فـََلمَّا فـََعُلوا َذِلَك َضَرَب اLَُّ قـُُلوَب بـَْعِضِهْم بِبَـْعضٍ 
َهُونَّ َعْن اْلُمْنَكِر   :(ُمثَّ قَالَ  ،}فَاِسُقوَن  { :تعاىل ِإَىل قـَْولِهِ  } ...َوِعيَسى اْبِن َمْرميََ  َكالَّ َواLَِّ لََتْأُمُرنَّ 5ِْلَمْعُروِف َولَتَـنـْ

ُ  )، وزاد يف رواية أخرى:(لَتَـْقُصرُنَُّه َعَلى احلَْقِّ َقْصرًاَولََتْأُخُذنَّ َعَلى َيَدْي الظَّاملِِ َولََتْأطُرُنَُّه َعَلى احلَْقِّ َأْطرًا وَ  َّLأَْو لََيْضرَِبنَّ ا
  ). ِبُقُلوِب بـَْعِضُكْم َعَلى بـَْعٍض ُمثَّ لَيَـْلَعنَـنَُّكْم َكَما َلَعنَـُهمْ 

رضون فيها مناذج لذلك كانت مسرية بين إسرائيل يف هذا القسم من سورة البقرة مدرسة تربوية وعقدية للمسلمني يستع
¦درة من االحنراف، وأمثوالت غريبة من املكر والكيد، وأفحوصات دقيقة لنفسيات مريضة ال ¾من و ال تؤمن، ال تر�ح 
وال تريح، ويتخذون منها حوافز نرية تقيهم مزالق اهلوى ومكامن الضالل ومسارب الكفر واجلحود، وكأمنا هم يسمعون يف  

يًعا { تعاىل: كل حني قول هللا  ع آذاÄم يفكل حلظة، ويقر   } Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم فَاْنِفُروا ثـَُباٍت أَِو اْنِفُروا مجَِ
، ولئن كانت هذه اآلية الكرمية يف جمال اجلهاد احلريب، فإن ساحة اجلهاد العقدي واالجتماعي والسياسي 71 النساء

املفسدين، وكيد الكائدين، وøمر املتآمرين، يف أشد احلاجة أيضا إىل احلذر واالستنفار مدافعًة ملكر املاكرين، وفساد 
   وشحذ اهلمم والعزائم.
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  تذكري وحتذير
  

َي فَاْرَهُبوِن (Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوأَْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبعَ  { قال هللا تعاىل: َّF40ْهدُِكْم َوِإ (
َي فَاتـَُّقوِن (َوَآِمُنوا ِمبَا أَنـْزَْلُت ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُكْم َوَال َتُكونُوا أَوََّل َكاِفٍر بِِه َوَال َتْشتَـُروا FََِÞِيت َمثَنً  َّFالبقرة } )41ا قَِليًال َوِإ  

  
العزة بين إسرائيل، من يعاصر البعثة احملمدية اجلديدة، ومن كان قبلهم،  يف هذا القسم الثاين من سورة البقرة، خياطب رب

ومن يكون بعدهم على تعاقب احلقب والعصور، يذكرهم مبسريlم العصية املعاندة، وخصال اخلتل واملكر واخلداع وسوء 
5عتبارهم أمة جتمعها جبلة فاسدة التأويل اليت عاثت يف قلو±م وتصرفاlم إفسادا، ويف مسريlم العقدية إر5كا وإضالال، 

عن إمامة البشرية وإقصائهم وغضب هللا  واحدة، وسلوك عصي منحرف على مدار مدة استخالفهم، وعقب عزهلم
 َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َذِلَك ِمبَا  { عليهم، قال تعاىل:

   .78املائدة }
واخلطاب يف كل هذا موجه للمسلمني تربية ¹نباء من تقدمهم من الشعوب وتوعية، وتعليما بتجارب من سبقهم من أمم 
الرسالة و¾هيال، من ضل من هذه األمم ومن اهتدى، ومن رشد أو غوى، وحتذيرا من مزالق الفنت ومكامن االحنراف 

، بعد صحف إبراهيم وزُبُِر األولني من الرسل، عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة التوراة اأنزل عليه أمة ولصفت ¹اليت ع
وأزكى السالم، وتبيا¦ ألسباب عزهلا عن اإلمامة يف الدين واالستخالف الرَِّضيِّ يف األرض، بعد أن أسبل هللا عليها نعمه 

، واستعلت وبطرت، وكان عاقبة أمرها لعنة وشقاء وطردا من الرمحة، وهذا ظاهرة و5طنة، فقست وكفرت، وجتربت وطغت
التنبيه منه تعاىل للمسلمني كفيل 5ستنهاض مهمهم للقيام مبهام إمامة الدين اليت نقلت إليهم، وأمانة قيادة البشرية اليت 

دة والعمران الرشيد، وأصبحوا بذلك محلوها، فكانوا بصفاء إمياÄم وصالح أعماهلم وصدق نواFهم أمة الرسالة والشها
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن  { خري أمة أخرجت للناس، قال تعاىل: َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َ¾ُْمُروَن 5ِْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُتْم َخيـْ ُكنـْ

 َِّL5ِ {  وقال:110آل عمران ، }  ًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًداوََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسط 
  .143البقرة  }
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ولئن كانت سورة البقرة فسطاطا للقرآن، والفسطاط معناه املدينة الكبرية، واخليمة الواسعة، فإن ±ذا الفسطاط أجنحة 
ه كرما وجودا، ومواقف الثقلني طاعة وجحودا، وقد َوِسع هذا عرضت فيها آFت هللا تعاىل يف اخللق غيبا وشهودا، وآالؤ 

الفسطاط الر5ين أجنحة، خصص قسمها األول لبياِن الصراط املستقيم الذي ال يزيغ عنه إال ضال أو مغضوب عليه، 
هما بعدومها الذي وذكِر مبدأ خلق آدَم وزوِجه يف املأل األعلى، وإعداِدمها لوظيفة األرض تربيًة وتعليما وجتربة، وتعريفِ 

أقسم أن يُزِهلَّما وَحيَْتِنَك ذريَتهما ويستأصَلها من ساحة اإلميان إضالال وإغواء، وتقريِر مبادئ اإلميان والطاعة، والندم 
والتوبة، وتوعيِة املسلمني بكيد املشركني واملنافقني ومكرهم وخبث أساليبهم يف حماربة ما جاء به النيب األكرم حممد صلى 

عليه وسلم، ودعوِة الناس مجيعا إىل عبادة هللا تعاىل ملا له من فضل اخللق والرزق والتسخري، وما يؤول إليه أمرهم يف هللا 
  اآلخرة من حماسبة وجزاء.

وألن دين هللا استخالفا يف األرض تعبيدا وتنفيذا، كان ال بد له من أمة تقوم به، وقد اختري بنو إسرائيل هلذه املهمة 
 وحسن تقدير، فقد خصص اجلناح الثاين من فسطاط سورة البقرة، لَعْرِض جتربة هذه األمة، من يوم حكمة من هللا

أسندت إليها القوامة يف األرض إىل أن انـُْتزَِعْت منها، وِذْكِر َمْن َوىفَّ منها بعهد هللا أو خان ولبَّس وكتم وحرَّف, وَمن 
  وعاداها وخاصمها ومكر ±ا.التحق بركب الدعوة احملمدية بعد ذلك أو جحدها 

 { لقد استوعب احلديُث عن هذه التجربة اإلسرائيلية أكثَر من مثانني آية، من اآلية األربعني يف سورة البقرة بقوله تعاىل:
َي فَاْرَهُبوِن َوأَْوُفوا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم وَ  Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكمْ  َّFواستمر إىل 40البقرة  }ِإ ،

Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّينِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى  { اآلية الثالثة والعشرين بعد املائة بقوله تعاىل:
َفُعَها َشَفاَعٌة َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ اْلَعاَلِمَني َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن  َها َعْدٌل َوَال تـَنـْ ًئا َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ  }نـَْفٍس َشيـْ

، وَعَرض فيها خمازَي هذه األمة بسوء طويتها، وعدوانيتها وجراءlا على األنبياء والرسل قتال وحماولَة 122/123البقرة
هود والتفافا عليها للتخلص من التزاماlا، ومقابلًة لكل نعمة ر5نية قتل، وحتريفا للشرائع وحماولَة حتريف، وخيانًة للع

َلَقْد َأَخْذَ¦ ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل َوأَْرَسْلَنا إِلَْيِهْم ُرُسًال ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمبَا َال تـَْهَوى  { 5لكفر واجلحود، قال تعاىل:
بُوا َوَفرِ  ُ َعَلْيِهْم ُمثَّ َعُموا َوَصمُّوا  أَنـُْفُسُهْم َفرِيًقا َكذَّ َّLَنٌة فـََعُموا َوَصمُّوا ُمثَّ َ�َب ا ُ يًقا يـَْقتُـُلوَن َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفتـْ َّLُهْم َوا َكِثٌري ِمنـْ

ة تلميحا ¹سلوب يتناول األمَة اإلسالمي العرض ، وكان اخلطاب اإلهلي يف هذا70/71املائدة  } َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلونَ 
 { بلطف اإلشارة ورفقها، وفحوى اخلطاب وَحلِْنه، ¾كيدا ملا ورد به صريُح النِّذارة وحاِمسُها قرآ¦ وسنة، يف قوله تعاىل:

َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َكَما  { ه:، وقول153األنعام } َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ 
ُتْم ِمْن قـَْبُل يـَُعذِّْبُكْم َعَذا5ً أَلِيًما  } َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغيـْرَُكْم ُمثَّ َال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ  { ، وقوله:16الفتح  } تـََولَّيـْ

كم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو قبلَ  نْ سنن مَ  نَّ عُ بِ تَّ تَـ ل ليه وسلم يف احلديث املتفق عليه:(وقوله صلى هللا ع ،38حممد
إن  ، وقال حمذرا من سوء العاقبة: () ؟نْ مَ فَ  ( قال: ،قيل: F رسول هللا اليهود والنصارى؟ ،) تبعتموهم بٍّ ضَ  رَ حْ دخلوا جُ 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

مث  ،لك لُّ ما تصنع فإنه ال حيَِ  عْ دَ وَ  هللاَ  قِ F هذا اتَّ  :فيقول ى الرجلَ قَ لْ يَـ  على بىن إسرائيل كان الرجلُ  صُ قْ أول ما دخل النـَّ 
كال وهللا   ،فلما فعلوا ذلك ضرب هللا قلوب بعضهم ببعض ،هعيدَ ه وقَ ريبَ ه وشَ كيلَ ه ذلك أن يكون أَ عُ نَـ يلقاه من الغد فال ميَْ 

رًا أو صْ ه على احلق قَ نَّ رُ صُ قْ تَـ ا ولَ رً طْ على احلق أَ  هُ نَّ رُ طُ أْ الظامل ولتَ  يِ دَ على يَ  نَّ ذُ خُ أْ تَ عن املنكر ولَ  نَّ وُ هَ نْـ تَـ 5ملعروف ولَ  نَّ رُ مُ أْ تَ لَ 
   ). هللا بقلوب بعضكم على بعض مث يلعنكم كما لعنهم نَّ بَ رِ ضْ يَ لَ 

إن النفسية املريضَة واجلِِبلََّة املستعصيَة على اهلَُدى، هي ما استقبل به بنو إسرائيل أنبياَءهم عليهم السالم، إذ كذبوهم 
نهم وحاولوا قتل فريق، وهي ما واجهوا به دعوَة ر±م إنكارا وجحودا مرة، وحتريفا وتلفيقا وقوال بغري علم وقتلوا فريقا م

مرات أخرى، ولئن كان منتظرا من يهود عصر البعثة أن يكونوا أوَل من يؤمن ويسلم، ِلَما عندهم يف التوراة من أوصاف 
، فإن مواقفهم مل تستطع التحرر من طباع االستعالء واحلسد واملكر الرسول صلى هللا عليه وسلم وخِرب البشارِة برسالته

واجلحود، وغرائز الشيطنة واملراوغة والكيد الوضيع، لذلك كان من املناسب واملفيد عرُض سريlم على األمة اإلسالمية 
َلى، تثبيتا هلا على احلق، وحتصينا من دسائس الغدر وحماوالت توهني الص ف ومتزيقه، ومحاية هلا من الناشئة قرآ¦ يـُتـْ

  األمراض العقدية والسلوكية اليت عصفت ببين إسرائيل واستأصلتهم من ساحة اإلمامة واالستخالف.
إن اخلطاب اإلهلي يف هذه اآلFت الكرمية، تذكري لألمة اإلسالمية بعواقب ما اقرتفه بنو إسرائيل من خطاF وآmم، وهو 

يعاصر البعثة احملمدية من اليهود، ترغيبا هلم يف التََّحرُِّر من تراث أحبارهم املخزي، يف نفس الوقت نداء لطيف رحيم ملن 
وتناولِه 5لنقد والتمحيص، واستشراِف ما يف مسريlم التارخيية من منارات رسل وأنبياء، أرشدlم إىل صراط هللا املستقيم، 

نبيهم موسى، 5ملسيح بن مرمي مث مبحمد بن عبد هللا، عليهم  عقيدًة صافية وسلوكا طيبا رشيدا، وَبشََّرlْم مبن �يت بعد
  وعلى مجيع أنبياء هللا أزكى الصالة وأكرم السالم.

إن لكل أمة سلفا صاحلا وآخر ضاال فاسدا، والعاقل من ميحص �ريخ آ5ئه ومييز السليم فيه من السقيم، واملنحرف فيه 
بياء والرسل، جاؤوهم 5حلنيفية السمحة، اليت هي دFنة إبراهيم قبلهم من املستقيم، وبنو إسرائيل كان يف سلفهم األن

ودFنة حممد صلى هللا عليه وسلم بعدهم، وكان حرF ±م إذ عرض عليهم هذا الدين من جديد أن يتبعوه ويهجروا ما 
   ورثوه من رعو¦ت مرتزقة أحبارهم وأفاكي علمائهم.

فإمنا ذلك ¾ليف هلم وتذكري  } Fَ َبِين ِإْسرَائِيلَ  { بقوله:لد يعقوب عليه السالم من و املدينة  يهود ولئن خاطب هللا تعاىل
بسرية أبيهم إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السالم وبوصيته لذريته، وهو العبد الصاحل الذي هلم أن يفخروا به ويقتدوا 

ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب { ل تعاىل:±ديه، وقد أوصى بنيه عند موته بلزوم حمجة اإلسالم توحيدا وطاعة، قا أَْم ُكنـْ
اِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَهلًا َواِحًدا َوَحنُْن لَُه اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَالُوا نـَْعُبُد ِإَهلََك َوإَِلَه َآ5َِئَك إِبـْرَاِهيَم َوِإمسَْ 

  .133البقرة }ُمْسِلُمونَ 
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وخطاُ±م بنسبهم إليه يف سورة البقرة ثالث مرات، يف هذه  -  يعقوب عليه السالم -لقد ورد تذكريُهم ±ذا العبد الصاحل 
ي Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوأَْوُفوا ِبَعْهدِ  { اآلية اليت بدئ ±ا يف الرتتيب املصحفي بقوله تعاىل:

َي فَاْرَهُبونِ  َّFَبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّينِ  { ، ويف قوله تعاىل:40البقرة } أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإ Fَ
ًئا َوَال  َها َعْدٌل َوَال ُهْم  َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ َها َشَفاَعٌة َوَال يـُْؤَخُذ ِمنـْ يـُْقَبُل ِمنـْ

Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّينِ  { ، وقوله تعاىل ختاما لعرض سريlم:47/48البقرة  } يـُْنَصُرونَ 
َفُعَها َشَفاَعٌة َوَال ُهْم  َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمني َواتـَُّقوا َها َعْدٌل َوَال تـَنـْ ًئا َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ يـَْوًما َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ

، فكان النداء األول هلم أوامر بتصحيح النواF واألعمال والوفاء 5لعهود، والنداءان اآلخران 122/123البقرة }يـُْنَصُرونَ 
احلشر والعرض واحلساب، وبذلك أقيمت احلجة عليهم، وأغلق يف وجههم 5ب ا¼ادلة عن  حتذيرا من سوء املصري يوم

  االعتذار 5جلهل والغفلة وقصور النظر. أنفسهم أو
ولئن عرض القرآن الكرمي علينا يف القسم األول من سورة البقرة ما آل إليه أمر إبليس إذ استكرب وعصى، فإننا يف القسم 

ا ألولياء هذا اإلبليس من قوم أسبل عليهم رداء الضالل، ونشر عليهم أجنحة الغواية واإلصرار، الثاين نستقبل منوذج
اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اLَِّ فَاْهُدوُهْم  { إىل جهنم، وقال هللا تعاىل فيهم:وكان هاديهم 
  .22/24الصافات  } ِحيِم َوِقُفوُهْم إِنـَُّهْم َمْسُئولُونَ ِإَىل ِصرَاِط اجلَْ 

وألن آفة العلم النسيان، وآفة العمل الغفلة، فقد كان خطابه تعاىل هلم تذكريا بنعمه عليهم وعلى آ5ئهم، عسى أن 
  .} َمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكمْ Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِعْ  { يستعيدوا وعيهم ويستنهضوا مهمهم للشكر واالمتثال، فقال:

، وتنبيه ملا غشيته الغفلة، ولئن النسيانطاله ا ملاستحضار إن النسيان آفة العلم حقا ولكن التذكري عالجه ودواؤه، ألنه  
عليه ذكرهم هللا تعاىل يف هذه اآلية على لسان حممد صلى هللا عليه وسلم، فقد ذكرهم من قبل على لسان نبيهم موسى 

ُمُلوًكا َوآَ�ُكْم َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه Fَ قـَْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة اLَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم  { السالم، قال تعاىل:
 تعاىل يف عباده، وسنة األنبياء وورثتهم من ، لذلك كان التذكري سنة هللا20 سوة املائدة }َما ملَْ يـُْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمَني 

َفُع اْلُمْؤِمِننيَ  { العلماء يف الرتبية والرتشيد، قال تعاىل: َقْد أَفْـَلَح َمْن  { ، وقال:55الذارFت  } َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تـَنـْ
بِِه َأْن تـُْبَسَل نـَْفٌس ِمبَا َكَسَبْت لَْيَس َهلَا ِمْن ُدوِن اLَِّ ذَكِّْر َو◌َ  { ، وقال:14/15 األعلى } تـَزَكَّى َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى

َواذُْكُروا نِْعَمَة اLَِّ َعَلْيُكْم َوِميثَاَقُه الَِّذي َواثـََقُكْم بِِه ِإْذ قـُْلُتْم  { ، وخاطب األمة احملمدية بقوله:70األنعام  } َوِيلٌّ َوَال َشِفيعٌ 
ْعَنا َوَأَطْعَنا َوا َ ِإنَّ اLََّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ مسَِ َّL7املائدة } تـَُّقوا ا.   

ونعمه تعاىل عليهم على ضربني، نعم عامة هلم وجلميع بين آدم معهم، ونعم خصهم ±ا ابتالء واختبارا، أما العامة فهي 
منُِدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما  ُكال÷  { مشاعة للخلق كلهم، يف أجسادهم وذرlFم وأمواهلم وأحواهلم، قال تعاىل:

، ومواقف اخللق منها ختتلف 5ختالف مشار±م ومشاعرهم وعقوهلم وشفافية 20اإلسراء } َكاَن َعطَاُء رَبَِّك َحمْظُورًا
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َربِّ ِمبَا أَنـَْعْمَت َعَليَّ  قَالَ  { أنفسهم، منهم من ترشده النعم إىل البارئ جل وعال كحال موسى عليه السالم قبل بعثته إذ
َا  { ، ومنهم من تغويه النعم وتوقعه يف البغي والبطر، كحال قارون:17القصص } فـََلْن َأُكوَن َظِهريًا لِْلُمْجرِِمنيَ  قَاَل ِإمنَّ

ْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قـُوًَّة َوَأْكثـَُر َمجًْعا َوَال ُيْسَأُل َعْن أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي أََوملَْ يـَْعَلْم َأنَّ اLََّ َقْد أَْهَلَك ِمْن قـَْبِلِه ِمَن ا
َخَسْفَنا بِِه َوِبَدارِِه اْألَْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه فَ  { فكان عاقبة أمره قوله تعاىل: ،َ 78القصص } ُذنُوِ±ُِم اْلُمْجرُِمونَ 
َتِصرِينَ ِمْن ُدوِن اLَِّ َومَ  ، ومن اخللق طري يعرف النعم وحق واهبها عليه مثل اهلدهد بفطرته 81القصص } ا َكاَن ِمَن اْلُمنـْ

ِإّينِ َوَجْدُت اْمرَأًَة َمتِْلُكُهْم  { السليمة إذ عجب من حال من يعبد غري خالق النعم وواهبها فقال لسليمان عليه السالم:
 ا َعْرٌش َعِظيٌم َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن اLَِّ َوزَيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن أَْعَماَهلُمْ َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوهلََ 

ُهْم َعِن السَِّبيِل فـَُهْم َال يـَْهَتُدوَن َأالَّ َيْسُجُدوا Lَِِّ الَِّذي ُخيْرُِج اخلَْْبَء ِيف السََّماَواِت َوا ْرِض َويـَْعَلُم َما ُختُْفوَن َوَما ْألَ َفَصدَّ
ُ َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  َّL23/26النمل } تـُْعِلُنوَن ا.  

ذهم من بالء فرعون وقومه، وجعلهم أنبياء ااستنقأما النعم اليت خص هللا تعاىل ±ا بين إسرائيل فأكثر من أن حتصى, ك
وتفجري املاء هلم من احلجر  ،السلوى يف التيهو عليهم، وإطعامهم املن  ل الغماميظلت، و فيهم مةل الكتب املعظانز إوملوكاً، و 

َوَأّينِ  { وغري ذلك مما شرح يف سياقات كثرية من القرآن الكرمي، ولئن كان القرآن قد أوجز هذه النعم ¹بلغ عبارة بقوله:
¹ن جعلهم بعقيدة اإلسالم أئمة يف الدين وورثة مللة إبراهيم،  مل يكن إالفإن هذا التفضيل  ،} َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 

مان عليهما السالم إذ وهو ما تنكروا له وجحدوه، وكان حرF ±م أن يقتدوا يف الشكر مبنارتني من أنبيائهم، داود وسلي
َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوقَاَال احلَْ  { أوتيا علما  ،15النمل } ْمُد Lَِِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثٍري ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننيَ َوَلَقْد َآتـَيـْ

ويف الوفاء بنيب املرمحة حممد صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ا¼اهدين األوفياء إذ فرحوا بنعمة اإلميان واإلسالم على ما 
َوَفْضٍل َوأَنَّ اLََّ َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن اْسَتَجابُوا Lَِِّ َوالرَُّسوِل ِمْن بـَْعِد  َيْستَـْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن اLَِّ  { أصا±م من قرح

ُهْم َواتـََّقْوا َأْجٌر َعِظيٌم الَِّذيَن قَاَل َهلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّ  ُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم اَس َقْد مجََ َما َأَصابـَُهُم اْلَقرُْح لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ
ُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ  َّL171/173آل عمران } ِإميَاً¦ َوقَاُلوا َحْسبُـَنا ا.   

لقد كان حر5Þ Fئهم وقد شهدوا النعم أال يكفروا، وحرF بيهود البعثة النبوية إذ ذُكِّروا ±ا أن يؤمنوا ويشكروا، وليس 
وعهد هللا هلم ليس  ،} َوأَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكمْ  { اء 5لعهد الذي واثقهم به هللا تعاىل فقال:اإلميان والشكر إال الوف

يًعا فَِإمَّا َ�ْتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى  { غريبا عنهم، إنه عهده لكل أمم الرسالة، عهده آلدم يف املأل األعلى: َها مجَِ قـُْلَنا اْهِبطُوا ِمنـْ
َوِإْذ  { ، وعهده لبين آدم مجيعا إذ أخذهم من ظهور آ5ئهم:38البقرة }َع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُونَ َفَمْن تَبِ 

ى َشِهْدَ¦ َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة وا بـَلَ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِين َآَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت ِبرَبُِّكْم قَالُ 
َا َأْشَرَك َآ5َُؤَ¦ ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة ِمْن بـَْعِدهِ   األعراف }ْم أَفـَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل اْلُمْبِطُلونَ ِإ¦َّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني أَْو تـَُقوُلوا ِإمنَّ

ُهُم  { كرمي ¹بلغ عبارة يف قوله تعاىل:ال ، وهو ما أوجزه القرآن172/173 َوَلَقْد َأَخَذ اLَُّ ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل َوبـََعثـَْنا ِمنـْ
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ُتْم ِبرُ  ُتُم الزََّكاَة َوَآَمنـْ ُهْم َوأَقْـَرْضُتُم اLََّ قـَْرًضا َحَسًنا ُسِلي َوَعزَّْرُمتُو اثـَْينْ َعَشَر نَِقيًبا َوقَاَل اLَُّ ِإّينِ َمَعُكْم لَِئْن أََقْمُتُم الصََّالَة َوَآتـَيـْ
 } َذِلَك ِمْنُكْم فـََقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ َألَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوَألُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َفَمْن َكَفَر بـَْعَد 

صلى هللا عليه وسلم مبا أويت من جوامع الكلم فيما رواه البخاري عن معاذ  ، وهو أيضا ما شرحه رسول هللا12ملائدةا
رٌ قال: ( ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِمحَاٍر يـَُقاُل َلُه ُعَفيـْ َّLَعَلى ِعَباِدِه َوَما  :فـََقالَ  ،ُكْنُت رِْدَف النَِّيبِّ َصلَّى ا َِّLُمَعاُذ َهْل َتْدرِي َحقَّ ا Fَ

ًئا َوَحقَّ اْلِعَباِد  :قَالَ  ،اLَُّ َوَرُسولُُه أَْعَلمُ  :قـُْلتُ  ؟ِد َعَلى اLَِّ َحقُّ اْلِعَبا فَِإنَّ َحقَّ اLَِّ َعَلى اْلِعَباِد َأْن يـَْعُبُدوُه َوَال يُْشرُِكوا بِِه َشيـْ
ًئا ْرُهْم فـَيَـتَِّكُلوافـَُقْلُت Fَ َرُسوَل اLَِّ  ،َعَلى اLَِّ َأْن َال يـَُعذَِّب َمْن َال ُيْشرُِك بِِه َشيـْ ُر بِِه النَّاَس قَاَل َال تـَُبشِّ   ).  أََفَال أَُبشِّ

ْشَرك به، ويُذَكَِّر عباده فَيذَّكَّروا، إال أن د، أن �مر فيطاع، ويُعَبَد فال يُ إن مقتضى عهد هللا تعاىل وهو حقه على العبا
عن الفهم والتذكر واألوبة إىل احلق، وما يهتدي يف احلقيقة قسوة القلوب وجفاءها واحنطاط اهلمم ود¦ءlا حتجب العقول 

، 8ق } تـَْبِصرًَة َوذِْكرى ِلُكلِّ َعْبٍد ُمنيبٍ  { إال التائب الصادق الذي يسمع اخلطاب ويستوعب التبصرة، قال تعاىل:
َا يـََتذَكَُّر أُوُلوا اَألَ◌ْلَبابِ  { وقال: َا يـََتذَكَُّر أُولُو اْألَْلَباِب الَِّذيَن  { ء فقال:، مث بني مقتضيات التذكر والوفا9الزمر } إمنَّ ِإمنَّ

ُ بِِه َأْن يُوَصَل َوَخيَْشوْ  َّLَوَال يـَنـُْقُضوَن اْلِميثَاَق َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما أََمَر ا َِّLَن رَبـَُّهْم َوَخيَاُفوَن ُسوَء احلَِْساِب َوالَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد ا
ارِ   السَّيَِّئَة أُولَِئَك َهلُْم ُعْقَىب اَء َوْجِه َر±ِِّْم َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسر÷ا َوَعَالنَِيًة َوَيْدَرُءوَن 5ِحلََْسَنةِ َصبَـُروا ابِْتغَ   } الدَّ

  .22 /19الرعد 
عريض ضمين مبواقفهم العصية اجلحودة اليت أحلتهم دار لقد كان يف تذكري املعاصرين للبعثة النبوية بنعم هللا على اآل5ء، ت

َوِإْذ قـُْلُتْم Fَ  { البوار، ومبا جبلوا عليه من نفعية مادية أرضية بدت واضحة يف ما طلبوه من نبيهم موسى عليه السالم
ِبُت اْألَْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل ُموَسى َلْن َنْصِربَ َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا رَبََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُنْ 

البقرة  } فَاذُْكُروِين أَذُْكرُْكم { ولئن خاطب رب العزة أمة اإلسالم بقوله .} َخيـْرٌ  أََتْستَـْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدَىن 5ِلَِّذي ُهو
اذُْكُروا  { فقد خاطب بين إسرائيل وهو يعلم سجاFهم املادية الصرفة بقوله ، وجعل ذكرها له متعلقا به وحده،152

من سطوة  مث أعقبها ملا عهد فيهم من عصيان، ¹شد التخويف من قدرته عليهم والرتهيب ،} نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكمْ 
َي فَاْرَهُبونِ  { فقال: عذابه ملن خيالفون أمره َّFن من مهته متعلقة 5ملنعم يدعونه حمبة ورهبا ورغبا، ومن غاية وشتا ،} َوِإ

، عهدالعلى أهل زماÄم قبل أن يكفروا وينقضوا مبا فضلهم هللا تعاىل به  هميذكر مهه النعم واخلوف من النقم. وهو خطاب 
5ئهم 5لكفر والعناد كما حيذرهم من تكرار جتربة آيفسدوا ويسفكوا دماء األنبياء والرسل واملستضعفني من اخللق،  و 

   واجلحود.
إن معرفَة النعم حال حصوهلا أو تذكَرها بعد نسياÄا، كفيلٌة لدى العقالء الراشدين ¹داء حق املنعم ±ا، وحقه الشكر، 
وال شكر كالوفاء 5لعهد الذي واثق به املرء ربه، ولئن كان عهدهم مع هللا على مطلق اإلميان والطاعة وخمصوص الدين 

 َوَآِمُنوا ِمبَا أَنـْزَْلُت ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُكْم َوَال َتُكونُوا أَوََّل َكاِفٍر بِهِ  { بقوله تعاىل: ه اآلية وما تالهايعة، فإن اإلشارة يف هذوالشر 
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إىل نبوة الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم وما جاء به من القرآن، إذ هو مقتضى العهد املذكور يف السياق، وهو  }
ن مل يغفر هللا يبعث من بين إمساعيلوب من يهود املدينة املعاصرين للبعثة، وقد بشرهم الكتاب املنـزل عليهم بنيب املطل

  .اجلنة هدخلياتبعه و 
برسالة اإلسالم كامال، يقينا يف القلب وإقرارا 5للسان  اإلميانُ  امالlُ الت، وجمُ صَّ فَ شروط ومُ  التُ مَ إن الوفاء 5لعهد له جمُْ 

شرحا فقد توالت بعد ا¼مالت  االlصَّ فَ من بين إسرائيل املعاصرين للبعثة النبوية، أما مُ  بَ لِ 5ألركان، وهو ما طُ وعمال 
وقد سارع الوحي إىل تقرير رأس األمر فيها،  يعتذر أحد بغموض أو سوء فهم أو غفلة وعدم تقدير، حىت ال ،توضيحاو 

َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب  { قال تعاىل: ديِة هللا للبشرية، وبشارِة األنبياء والرسل،وهو اإلميان 5لقرآن العظيم ونبيه الكرمي، ه
َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل  { ، وقال:48املائدة  } 5ِحلَْقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيه

رًا ِبَرُسوٍل َ�ِْيت ِمْن بـَْعِدي امسُْ ِإّينِ     .6الصف } ُه َأْمحَدُ  َرُسوُل اLَِّ إِلَْيُكْم ُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوُمَبشِّ
ا5 لألمر جو  } أُوِف ِبَعْهدُِكمْ  { وإن مقتضى وفاء العبد أن ينال من سيده ما جعله له من حسن اجلزاء، وهو قوله تعاىل:

ْوِثق أن يؤمنوا مبحمد صلى هللا عليه وسلم كما
َ
قال  5لوفاء الذي وجهه اخلالق عز وجل لبين إسرائيل، ومن شروط هذا امل

ُدونَُه َفَسَأْكتُـبُـَها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم FَÞِتَِنا يـُْؤِمُنوَن الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن  { تعاىل: الرَُّسوَل النَِّيبَّ األُمِّيَّ الَِّذي جيَِ
َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ هلَُ  يِل َ�ُْمرُُهْم 5ِْلَمْعُروِف َويـَنـْ ُم الطَّيَِّباِت َوُحيَّرُِم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث َوَيَضُع َمْكُتو5ً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواِإلجنِْ

ُهْم ِإْصرَ  أُْنزَِل َمَعُه أُولَِئَك ُهُم ُهْم َواَألْغالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي َعنـْ
  .156/157األعراف } اْلُمْفِلُحونَ 

وكان أوفاها به أمة املسلمني اخلامتة الوارثة،  إن عهد اإلميان 5لرسل كلهم قد أُِخذ على مجيع أمم الرسالة اإلسالمية،
ُسِلِه َال نـَُفّرُِق َآَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن L5َِِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َورُ  { بشهادة رب العزة هلا يف قوله:

ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَ  . أما بنو إسرائيل يف �رخيهم الطويل 285البقرة } الُوا مسَِ
مبن عصوا  فكانوا أسوأ منوذج للكفر وخيانة العهد، بل جتاوزوا ذلك إىل مطاردة األنبياء وقتلهم وحتريف رساالlم، ولنا

ا فعلوه بزكرFء وحيىي خري مثال، ومبا حاولوه يف حق عيسى أوضح دليل، ولذلك بعد قول موسى وخالفوه أول برهان، ومب
َي فَاْرَهُبونِ  { حذرهم من عاقبة خيانة العهد فقال: ،} َوأَْوُفوا بَِعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكمْ  { هللا هلم: َّFانتقال  وهو ،} َوِإ

إىل الرهبة والتخويف من سوء العقاب إن  } أُوِف بَِعْهدُِكمْ  { ه تعاىلخبطا±م من الرتغيب إىل الرتهيب، من الرغبة يف قول
  مل يرجعوا إىل احلق فيؤمنوا ويصدقوا القول والعمل.

±ا بعد نزول إال أن إميان املسلم كما أن اإلميان جبميع الكتب املنزلة عقيدٌة ملزمٌة يف مجيع األدFن اليت ابـُْتِعَث ±ا الرسل، 
، وملا ¦هلا mنيا من حتريف األحبار وتغيريهم، ولذلك 5لقرآنبوجوب عدم العمل ±ا، لنسخها أوال  مقيدٌ  الرسالة اخلامتة

غضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندما رأى يف يد عمر بن اخلطاب صحيفة من التوراة وقال له:( إنَُّه َوِهللا َلْو َكاَن 
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َال َتْسأَُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب َعْن َشْيٍء فَِإنـَُّهْم َلْن يـَْهُدوُكْم  َلُه إالَّ أْن يـَتَِّبَعين )، وقال أيضا: ( ُموَسى َحّيًا بـَْنيَ أْظُهرُِكْم َما َحلَّ 
  ).  ْم َما َحلَّ َلُه ِإالَّ َأْن يـَتَِّبَعِين  َأْظُهرِكُ َوَقْد َضلُّوا فَِإنَُّكْم ِإمَّا أَْن ُتَصدُِّقوا بَِباِطٍل أَْو ُتَكذِّبُوا ِحبَقٍّ فَِإنَُّه َلْو َكاَن ُموَسى َحي÷ا بـَْنيَ 

فإن وحتذيرا وتربية وتنويرا،  إىل طائفة معينة، موجها بعمومه إىل مجيع من مسعه، تذكرة هَ جِّ خطاب هللا تعاىل إذا وُ  ولئن كان
يقول هلم: اذكروا نعميت اليت تعاىل �مرهم أيضا مبا أمر به بين إسرائيل، و  هممن أنعم هللا عليهم 5لرشد يعرفون أناأليقاظ 

وفيت له مبا  استجاب أنعمت عليكم وال تنسوا فضلي عليكم واشكروا يل وحدي، وفاء 5لعهد الذي واثقتكم به، فمن
كان حقا عليه أن أعرض  عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني، ومن  جنةً ، و دار املقامةيف وإحالال  وعدته مغفرةً 

  ذايب.ع خياف غضيب ويذوق صابَ 
لدى مشركي العرب يف مقام العلماء 5لدين وكانوا يستفتحون عليهم بقرب ظهور النبوة لقد كان يهود اجلزيرة العربية 

بكتمان ما ورد  يتبعهم فيها العامة رٍ فْ كُ   ةَ نَّ وا سُ نُّ سُ يَ من أن  ،} َوَال َتُكونُوا أَوََّل َكاِفٍر بِهِ { وا بقوله تعاىل:رُ ذِّ حُ ولذلك اخلامتة 
، وإذا تركوا اإلميان أعظم من وزر املقتدي بادئال رُ زْ وِ ، السيما وَ  التوراة من خرب البعثة وصفات صاحبها عليه السالميف

5لقرآن مع علمهم بصحته كانوا يف مقام أول من سارع إىل الكفر ولو سبقهم إليه غريهم من املشركني ممن ال كتاب هلم، 
وبعقليتم املادية يثارهم الدنيا على اآلخرة، يندد ë ديد، أعقبه بتحذير آخر صريحوهذا منه تعاىل تبكيت قاس، وتعنيف ش

على الدين واختيار غضبه وعذابه، حيثهم على اتقاء ماال ورüسة وُرشًى على حتريف األحكام والنصوص، فقال املتاجرة، 
َي فَاتـَُّقونِ  َوَال َتْشتَـُروا FََِÞِيت َمثًَنا { ردية:امل هواءاألومهية و الصاحل امل َّFأي ال تستبدلوا 5لعقل جهال، وال 5حلق  ،}قَِليًال َوِإ

5طال، وال 5إلميان كفرا، وال 5آلخرة ونعيمها حياة فانية مهما عظمت يف أعينكم وازدهت يف نفوسكم، فما الدنيا إال 
  .متاع زائل، كثريها قليل وكبريها حقري
ول ينظر ويتأمل فيعترب ويعلم، فإن شق عليه حصول العلم أعاد النظر و¾مل مثار إن الفرق بني الَيِقِظ والغافل أن األ

َهلُْم قـُُلوٌب َال  { منبلجا والباطل جللجا، والغافلونالعمل ونتائجه، ومآله وعاقبته، فسهل عليه اإلدراك، ورأى احلق 
 } اٌن َال َيْسَمُعوَن ِ±َا أُولَِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ يـَْفَقُهوَن ِ±َا َوَهلُْم أَْعُنيٌ َال يـُْبِصُروَن ِ±َا َوَهلُْم َآذَ 

ولو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء كما قال صلى هللا عليه ، 179األعراف
اَر اْآلَِخرََة هلََِي اْحلَيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ َوَما َهِذِه اْحلََياُة الدُّ  { قال هللا تعاىل:وسلم،  العنكبوت  }نـَْيا ِإالَّ َهلٌْو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ

64.   
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  التلبيس رأس االحنراف والفسق
  

 )42َوَال تـَْلِبُسوا احلَْقَّ 5ِْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن ( { قال هللا تعاىل:
) أََ¾ُْمُروَن النَّاَس 5ِْلِربِّ َوتـَْنَسْوَن 43َوأَِقيُموا الصََّالَة َوَآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعَني (

ُلوَن اْلِكَتاَب أََفَال تـَْعِقُلوَن ( ) َواْسَتِعيُنوا 5ِلصَّْربِ َوالصََّالِة َوإِنـََّها 44أَنـُْفَسُكْم َوأَنـُْتْم تـَتـْ
) الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمَالُقو َر±ِِّْم َوأَنـَُّهْم إِلَْيِه رَاِجُعوَن 45ٌة ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعَني (َلَكِبريَ 

  البقرة } )46(
  

يف هذه اآلFت الكرمية يتواىل عرض مفصالت شروط الوفاء 5لوعد الذي خوطب به بنو إسرائيل، ومن خالهلم خوطب 
عد أن بني هللا تعاىل رأس األمر يف هذه الشروط وهو اإلميان 5لقرآن العظيم وبنبيه الكرمي صلى بو  املؤمنون يف كل عصر.

، انتقل إىل التحذير من رأس االحنراف 41البقرة  }..اآلية.َوَآِمُنوا ِمبَا أَنـْزَْلُت ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُكمْ  { بقوله: هللا عليه وسلم
فكانت اآليتان معا ُمجَّاعا لإلميان احملصَِّن من الكفر  .}  تـَْلِبُسوا احلَْقَّ 5ِْلَباِطلِ َوَال  { عن الدين وهو التلبيس، فقال:

والنفاق، إذ يف اإلميان 5لقرآن والرسول صلى هللا عليه وسلم متام الوفاء علما وعمال، ويف اتقاء التلبيس متاُم احلصانة ضد 
  ني استكمل معامل التقوى. االحنراف عن الصراط املستقيم. ومن مجع بني اآليت

وأْلَبَسُه:  ،َخَلطَهُ  ، من 5ب ضرب، أي:لََبَس عليه األمَر يـَْلِبُسهُ إن التلبيس لغة معناه التخليط والتدليس والتمويه، ِمن ِفعل 
َأي  واْلتَـَبَس عليه اَألمرُ  ،لَْبٌس، أي: اْخِتَالطٌ ، يقال: يف رأيه أو علمه أو تصوره وأمٌر ُمْلِبٌس و ُمْلَتِبٌس: ُمْشَتِبهٌ ، َغطَّاهُ 

د للمبالغةْدليس والتَّ بيُس كالتَّ التَّلو  ،اختَلَط واْشتَـَبه ويف ، وفالن يـَُلبِّس على نفسه أو غريه أي ميّوِه ويدلِّس، خليط، ُشدِّ
اللتبس عليهم  ، أي9األنعام } َولََلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يـَْلِبُسونَ  { ، قال تعاىل:األمر لُْبَسٌة 5لضم أي شبهة يعين ليس بواضح

 .الدين سون على أنفسهم يف قبولبِ لْ األمر كما يَـ 

   
لقد كان التلبيس رأس كل فساد يف مسرية البشر منذ خلق أبوهم يف املأل األعلى، لُبَِّس على الشيطان أوال أمرُه، فأعرض 

ٌر ِمْنُه  { عن السجود مغرتا ¹صله الناري ومفاضال به: ، غافال عن 76ص } َخَلْقَتِين ِمْن َ¦ٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ قَاَل أََ¦ َخيـْ
، مث أدى به 13احلجرات  } أْتقاُكمْ  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اLَّ  { مقياس التقوى الذي هو املقبول يف التعامل مع رب العزة

ُكْن ِألَْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ قَاَل ملَْ أَ  { هذا التلبيس إىل جرمية أخرى أكرب هي االستعالء واالستكبار:
قَاَل أَرَأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّْرَتِن ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة  { مث تورط يف احلسد واحملاربة: ،33احلجر } َمْسُنونٍ 

وبذلك أهان نفسه من حيث أراد تكرميها، وحقرها من حيث ظن أنه  61/62اإلسراء  } َألَْحَتِنَكنَّ ُذرِّيـََّتُه ِإالَّ قَِليًال 
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َ  { يعظمها، ووقع يف احملظور طردا ولعنة، وَجيََّش أولياَءه وأتباَعه حملاربة هللا تعاىل ورسله وأوليائه وُمَشاقَِّتِهم َّLَوَمْن ُيَشاقِّ ا
نـَْيا َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ َذِلَك  { ،4احلشر } فَِإنَّ اLََّ َشِديُد اْلِعَقابِ    .33املائدة } َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ

فـََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل Fَ  { نفس التلبيس توسَّل به إبليس إلغواء آدم وزوجه واستدراجهما للمعصية، قال تعاىل:
َلىَآَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجرَِة اخلُْ  َوقَاَل َما نـََهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجرَِة ِإالَّ أَْن َتُكوَ¦  { ،120طه  } ْلِد َوُمْلٍك َال يـَبـْ

  .20/21 األعراف } َمَلَكْنيِ أَْو َتُكوَ¦ ِمَن اْخلَاِلِديَن َوقَاَمسَُهَما ِإّينِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحنيَ 
ا 5لتمويه والتدليس، إما أن يلفه 5لغموض واإلخفاء فيختلط احلق 5لباطل والصواب إن التلبيس يستهدف احلق دائم

5خلطأ والعدل 5لظلم، أو يناله 5لنقص حتت مربر التسامح والتيسري والتقريب، أو 5لزFدة حتت غطاء التزهد والتحبب 
وأمنا من مكر هللا واستبعادا لألجل ويوم والقرىب، أو 5إلرجاء واملماطلة وطول األمل قضاء للشهوة وطلبا للرüسة 

وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثٍري ِمَن  { احلساب، وكل هذه املزالق تعرض للمرء تغريرا وتلبيسا من الشيطان وأوليائه، قال تعاىل:
، فكان التلبيس على املشركني بتومههم أن 137األنعام } اْلُمْشرِِكَني قـَْتَل أَْوَالِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم لِيُـْرُدوُهْم َولِيَـْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينَـُهم

، 120النساء } يَِعُدُهْم َوُميَنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُرورًا { يف قتل أوالدهم قربة إىل األصنام، لذلك قال تعاىل:
األنعام  } ْنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًاوََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدو÷ا َشَياِطَني اْإلِ  { وقال:
112.  

إن سالح الشيطان يف كل تلبيسه هو الكذُب واالفرتاُء والوسوسُة والتمويُه وختليُط احلق 5لباطل، وحتبيُب الشهوات 
تسويُف يف التوبة والعمل الصاحل، حىت إذا حل غضب هللا والتغريُر بضعاف النفوس اجلاهلني للحق أو الغافلني عنه، وال

ل أتباعه 5ملرء يوم القيامة َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اْألَْمُر ِإنَّ اLََّ َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ  { أعلن براءته من أوليائه وُضالَّ
ُتْم ِيل َفَال تـَُلوُموِين َوُلوُموا أَنـُْفَسُكْم َما أََ¦  َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِيلَ َعَلْيُكمْ  ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجبـْ

  .22هيمإبرا } اٌب أَلِيمٌ ِمبُْصرِِخُكْم َوَما أَنـُْتْم ِمبُْصرِِخيَّ ِإّينِ َكَفْرُت ِمبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َعذَ 
إن قصة الشيطان مع بين آدم هي قصة التلبيس ¹صنافه وتالوينه وأساليبه، لقد خلق هللا عباده على الفطرة السوية 

ْنَساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ  { واإلميان به حمبة وتوحيدا وطاعة، واحلنيفية السمحة ولكن الشيطان  ،4التني } َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
إن هللا جل وعال ( ل هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: الدرك األسفل من الضالل، وهو ما بينه رسو أركس كثريا منهم يف

عبادي فهو هلم  تُ لْ حنَْ كلهم، وإن كل ما أَ   أمرين أن أعلمكم مما علمين يومي هذا، وإنه قال يل: إين خلقت عبادي حنفاءَ 
م أن يشركوا يب ما مل أنزل به lْ رَ هلم، وأمَ  تُ لْ ت عليهم الذي أحلَ مَ هم عن دينهم، وحرَّ تْ الَ تَ هم فاجْ تْ حالل، وإن الشياطني أتَـ 

  ).سلطا¦
لقد كان التلبيس هو السوس الذي خنر أمم الرسالة على مدار احلياة يف األرض، من قوم هود وصاحل وشعيب وموسى 

متسكا به واستعماال له أمة بين وعيسى وحممد وغريهم من األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم. وكان أشد األقوام 
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إسرائيل، وإن مل تنج منه األمة اإلسالمية يف مجيع ا¼االت العقدية والعبادية واالجتماعية والسياسية، وكانت عاقبة تلبيس 
بين إسرائيل كفرا وغضبا من هللا ولعنة، ومآل أمة اإلسالم ما تعانيه حاليا من ذلة وصغار واستبداد واستضعاف من 

  ا وأعدائها يف سائر األقطار.حكامه
ولئن لبس اليهود على أنفسهم فزعموا أÄم أبناء هللا وأحباؤه، وسألوا موسى أن يتخذ هلم إهلا كما للوثنيني إله، وعبدوا 
العجل يف غيابه، واستبدلوا الذي هو أدىن 5لذي هو خري، فإن املسلمني أيضا قد وقعوا يف شراك الشيطان على نفس 

وا حكم القوانني الوضعية 5ملصلحة املرسلة، وموهوا على الشورى 5لدميقراطية، ودلسوا على الرزق احلالل النهج، فربر 
بكسب السياحة ومهور البغاF والشواذ، وتقاعسوا عن إصالح أنفسهم وجمتمعهم خوف الفتنة املوهومة، وعتموا على 

جامعية اإلميان بني اليهودي والنصراين وا¼وسي والوثين، استعالء اإلميان وعزة أمته 5دعاء وحدة اإلنسانية وانتحال 
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن َ¦ٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن  { ه عند هللا والناس، بسنة شيطانيةولبسوا على مقياس التقوى الذي يـُتَـَفاَضل ب أََ¦ َخيـْ

قدار كما يتغاىل النخاسون يف أسواق اجلواري تفاخرا 5أللوان واألعراق واألصول، وتغاليا يف األ ،12األعراف }ِطنيٍ 
ِإنَّ اLََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد أَْذَهَب (  والعبيد، أو جتار املاشية يف أسواق ±يمة األنعام، ونسوا قول رسوهلم صلى هللا عليه وسلم:

لََيَدَعنَّ رَِجاٌل َفْخَرُهْم ¹َِقْـَواٍم  ،أَنـُْتْم بـَُنو آَدَم َوآَدُم ِمْن تـُرَابٍ  ،ِجٌر َشِقيٌّ ُمْؤِمٌن َتِقيٌّ َوفَا ،َعْنُكْم ُعبِّيََّة اْجلَاِهِليَِّة َوَفْخَرَها 5ِْآل5َءِ 
َا ُهْم َفْحٌم ِمْن َفْحِم َجَهنَّمَ     )نَ ـأَْو لََيُكونُنَّ أَْهَوَن َعَلى اLَِّ ِمْن اْجلِْعَالِن الَِّيت َتْدَفُع ¹َِْنِفَها النَّت ،ِإمنَّ

ائم على ثالث ركائز، أوالها تشويه احلق والتشكيك فيه ومتييع معناه، وmنيتها حتسني الباطل حتت مسمى إن التلبيس ق
 رُّ وَ زْ تَـ فَـ املصلحة أو البدعة احلسنة، وmلثتها حماولة اخللط بني احلق والباطل بدعوى تكاملهما وعدم تنافرمها أو تناقضهما، 

، ±ذه الركائز يف الدعوة إليهواملوعظِة احلسنِة  واحلكمةِ  ووسطيِته هه ويسرِ ورفقِ  تغري 5سم مساحة اإلسالمتاحلقائق الشرعية و 
نَـُهْم َشِديٌد { عانوا على بعضهم ¹عدائهمُرّوَِج للباطل يف صورة حق، فتمزق صف املسلمني وتناحروا واست ¹َُْسُهْم بـَيـْ

يًعا َوقـُُلوبـُُهْم َشىتَّ َذِلَك ¹َِنـَُّهْم  ، و±ا أيضا نشأت فرق النفاق العقدي كفرا 14احلشر } قـَْوٌم َال يـَْعِقُلونَ َحتَْسبُـُهْم مجَِ
وضالال، والنفاق االجتماعي ميوعة وفجورا وفسادا، والنفاق العرقي قوميات وقبليات، والنفاق السياسي متاجرة 5إلسالم 

وكسبا حراما، والنفاق العلمي ارتزاقا يف سوق النخاسة السياسية أحزا5 وتكتالت، والنفاق االقتصادي معامالٍت ربويًة 
ُهْم َلَفرِيًقا يـَْلُووَن أَْلِسنَـتَـُهْم 5ِْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب  { 5لدين على أبواب احلكام والسالطني، قال تعاىل: َوِإنَّ ِمنـْ

 آل عمران } ِمْن ِعْنِد اLَِّ َويـَُقوُلوَن َعَلى اLَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُمونَ َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َويـَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اLَِّ َوَما ُهَو 
78.  

موه، ولذلك إن بين إسرائيل مل يكتفوا 5لتلبيس على احلق ومتويهه، بل أضافوا َمثْـَلَبًة أخرى هي كتمانه وإخفاؤه وقد عل
ألن اللبس قد ال  ،} َوَال تـَْلِبُسوا احلَْقَّ 5ِْلَباِطلِ  { بعد قوله: } ْم تـَْعَلُمونَ َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنـْتُ  { نصحهم رب العزة فقال:

 ملتبساً لك فيبديه  فال يكتمك إFه، وإمنا يضللك عن شيءا سأل شخصت¹ن يكون فيه كتمان، ولكن فيه تضليل، 
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ـزول الوحي هو بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم ومعلوم أن احلق الذي كتمه املعاصرون منهم لن ،يعسر معه التمييز أو يتعذر
وصفاته والكتاب الذي أرسل به، متابعًة منهم وتقليدا ملن سبقهم من علماء اعتادوا التحريف والكتمان كلما غاب عنهم 

  .197الشعراء } أََوَملْ َيُكْن َهلُْم َآيًَة َأْن يـَْعَلَمُه ُعَلَماءُ َبِين ِإْسرَائِيلَ  { األنبياء والرسل، قال تعاىل:
تنبيه إىل قبح املعصية من العامل وعظمها،  } َوأَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ  { ويف تعقيبه تعاىل على النهي عن التلبيس والكتمان بقوله: 

وتُوا َوِإْذ َأَخَذ اLَُّ ِميثَاَق الَِّذيَن أُ  { وبني ظهراين أي أمة، قال تعاىل: وتوبيخ شديد لكل عامل يلبس أو يكتم يف أي عصر
لئن و  ،187آل عمران  } فَِبْئَس َما َيْشتَـُرونَ اْلِكَتاَب لَتُـبَـيِّنُـنَُّه لِلنَّاِس َوَال َتْكُتُمونَُه فـَنَـَبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِهْم َواْشتَـَرْوا بِِه َمثًَنا قَِليًال 

فيها وكفرِهم برسالته، فإن وسلم  رسول هللا صلى هللا عليه رَ يف حق أهل الكتاب توبيخا لكتماÄم أمْ نزلت هذه اآلFت 
، ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم: ( حتذيرا لعلماء هذه األمة من أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب فيصيبهم ما أصا±م

َفعُ ( :)، وقال ُمَناِفٍق َعِليِم اللَِّسانِ  َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلى أُمَِّيت ُكلُّ إنَّ  اLَُّ بِِه ِيف أَْمِر النَّاِس أَْمِر الدِّيِن  َمْن َكَتَم ِعْلًما ِممَّا يـَنـْ
ُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة بِِلَجاٍم ِمَن النَّار َّLَما ِمْن َرُجٍل َحيَْفُظ ِعْلًما فـََيْكُتُمُه ِإالَّ ُأِيتَ بِِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمْلَجًما بِِلَجاٍم ِمَن  )، وقال:( َأجلََْمُه ا

  ). النَّارِ 
ِر معامل الوفاء 5لعهد، والنهِي عن مفسدات اإلميان كتما¦ وتلبيسا، وأْمِر أهل الكتاب بتصديِق اهلدى الذي مث بعد تقري

َوأَِقيُموا  { اإلجنيل، كان العطف بقوله تعاىل:جاء به القرآن الكرمي واتباِع النيب األمي الذي جيدونه مكتو5 يف التوراة و 
ِفيِه ُهًدى  { لتذكريهم ¹وصاف املتقني املهتدين 5لكتاب يف أول سورة البقرة } َكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ الصََّالَة َوَآتُوا الزََّكاَة َواْر 

، وهي إشارة منه تعاىل هلم ¹ن 2/3البقرة } لِْلُمتَِّقَني الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن 5ِْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ 
معوا أصول الدين إميا¦ حمصَّنا ضد التلبيس والكتمان على Äج املتقني، ويقيموا أركان اإلسالم صالًة يف مجاعة يستج

املؤمنني، وتزكيًة للنفوس عمال صاحلا، ولألموال صدقًة ُمقدَّرًة وُمْرَسلًة، وهو استدراج لطيف وتدرج رحيم ±م يف الرتبية 
َوَرد  } َوَآِمُنوا ِمبَا أَنـْزَْلُت ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُكمْ  { ِر بتحقيق العقيدة يف القلوب بقوله تعاىل:والتعليم والرتشيد، إذ َعِقَب األمْ 

 { النهي عن مفسدات اإلميان تلبيسا وكتما¦، مث انتقل ±م إىل أعظم القواعد اإلسالمية بعد النطق بكلمة التوحيد فقال:
ألن اإلميان وحده ال ُيْسَتْكَمل به إسالم املرء، فقد يدعيه املنافق  ،} اَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ َوأَِقيُموا الصََّالَة َوَآتُوا الزَّكَ 

واملتجسس واملرتبص، أما الصالة والزكاة فثقيلتان على غري املسلم، ألن يف الصالة سجودا وركوعا وتعظيما # تعاىل، وÄيا 
قها املشرك وال الكتايب وال املنافق، ولذلك كان التهاون ±ا والسهو عن أدائها عن الفحشاء واملنكر، وهي تكاليف ال يطي
ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُخيَاِدُعوَن اLََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإَىل الصََّالِة قَاُموا ُكَساَىل  { يف وقتها من صفات املنافقني، قال تعاىل:

، كما أن الزكاة إنفاق للمال، والنفوُس متعلقٌة به، ال جتود به إال 142النساء } ْذُكُروَن اLََّ ِإالَّ قَِليًال يـُرَاُءوَن النَّاَس َوَال يَ 
مقابل منفعة مستجلبة، وإنفاقه يف سبيل هللا دليل على اإلميان 5ليوم اآلخر وما يُوىفَّ فيه من جزاء، ولذلك قرÄما هللا 

َوَما َمنَـَعُهْم أَْن تـُْقَبَل ِمنـُْهْم  { كرمي، وجعل استثقاهلما من مسات الكفر والنفاق فقال:تعاىل يف كثري من آFت القرآن ال
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 ، وقال:54ةالتوب } ُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهونَ نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ أَنـَُّهْم َكَفُروا L5َِِّ َوِبَرُسولِِه َوَال َ�ْتُوَن الصََّالَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَىل َوَال يـُْنفِ 
  .4/7املاعون } فـََوْيٌل لِْلُمَصلَِّني الَِّذيَن ُهْم َعْن َصَالlِِْم َساُهوَن الَِّذيَن ُهْم يـُرَاُءوَن َوَميْنَـُعوَن اْلَماُعونَ  {

العهد الذي بيننا وبينهم وألن الصالة والزكاة َحقُّ كلمِة التوحيد وعالمُة صدق اإلميان، قال صلى هللا عليه وسلم: ( 
)، وأَصرَّ أبو بكر رضي هللا عنه على قتال مانعي الزكاة وَعدَّهم مرتدين، فلما راجعه عمر  لصالة فمن تركها فقد كفرا

أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال  تُ رْ مِ أُ ( وقد قال رسول هللا: "ال إله إال هللا"كيف تقاتلهم وقد قالوا رضي هللا عنه قائال:"  
من فـَرَّق بني الصالة والزكاة  نَّ لَ قاتِ " ألُ :)؟، أجابه أبو بكر صموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقهافإذا قالوها ع ،إله إال هللا

   " فإن الزكاة حق املال
مث انتقل التوجيه الر5ين إىل االستفهام االستنكاري ألعمال النفاق اليت اتسمت ±ا تصرفات علماء بين إسرائيل، وهم 

ويبطنون أخالق الفاسقني، ويتزيون بزي األولياء ويفعلون أفاعيل السفهاء ترويضا منهم يظهرون للناس شعار الصاحلني 
أََ¾ُْمُروَن  { للعامة على الطاعة العمياء وابتزازا هلم وحتكما يف أمواهلم وذرlFم، فقال تعاىل توبيخا هلم وتنديدا بتصرفاlم:

ُلوَن اْلِكَتاَب أََفَال تـَْعِقُلونَ النَّاَس 5ِْلِربِّ َوتـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكْم َوأَنْـ    .} ُتْم تـَتـْ
إن آفة تناقض القول والعمل عندما تصيب العامل املقتَدى به، تعصف بثقة الناس به وبدعوته، فينفرون منه وتنعدم الربكة 

Fَ أَيـَُّها  { :َغَشَشِة التجار والصناع عند تزيينهم بضاعتهم الفاسدة طلبا لربح مادي صرف، قال تعاىل ، كحالمن جهده
 { ، أما الدعاة الصادقون3الصف } َكبُـَر َمْقًتا ِعْنَد اLَِّ َأْن تـَُقولُوا َما َال تـَْفَعُلونَ  الَِّذيَن َآَمُنوا ِملَ تـَُقولُوَن َما َال تـَْفَعُلونَ 

، والذين ال تتناقض أقواهلم مع أعماهلم 39األحزاب } اLََّ الَِّذيَن يـُبَـلُِّغوَن رَِساَالِت اLَِّ َوَخيَْشْونَُه َوَال َخيَْشْوَن َأَحًدا ِإالَّ 
َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبَـَتْت  { ق، فتثمر دعوlم وتنموويبذلون جهدهم وماهلم وعلمهم لتبليغ رسالة اإلسالم وأطر الناس على احل

ُ ُيَضاِعُف ِلَمْن  َّLبُـَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َوا ُ َواِسٌع َعِليمٌ َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنـْ َّL261البقرة } َيَشاُء َوا.  
لقد كان علماء بين إسرائيل يف املدينة يتصنعون للناس 5دعاء الورع والتقوى ويعظوÄم ببعض مبادئ األخالق الواردة يف 

على هذا التوراة، وإذا لقوا مسلما نصحوه 5لتمسك 5إلسالم خوفا من املسلمني ونفاقا وتقية، ولذلك وخبهم القرآن 
الصنيع، ونبههم إىل أن العقل يقتضي إصالح النفس قبل حماولة إصالح الغري، وأن على املرء أن يـَبَـرَّ نفسه قبل أن يـَبَـرَّ 

  غريَه، وليس ذلك إال 5لتخلي عن رعو¦ت التصنع والرFء والتكلف والتزييف والتلبيس وكتمان احلق. 
ينقلوا معهم هذه األخالق الذميمة إىل الصف املسلم حال اعتناقهم اإلسالم،  كما أن يف اآلية حتذيرا ضمنيا هلم من أن

وإشارًة واضحًة إىل معىن mٍن للزكاة، متعلٍق بتزكية النفوس وتطهريها من أدران جمتمع الكفر والنفاق، وعلى من يغادر هذا 
ه برا وعدال، قبل أن ينتقل إىل تزكية اآلخرين ا¼تمَع أن يزكَي جسده نظافة وغسال، ويزكَي ماله صدقة وبذال، ويزكَي نفس

ْر َوالرُّْجَز فَاْهُجْر َوَال َمتُْنْن َتْسَتْكِثُر َوِلرَبَِّك فَاْصِربْ  { وأمرهم 5ملعروف وÄيهم عن املنكر. قال تعاىل:  }َوثَِياَبَك َفَطهِّ
 ،وعيين من اخليانة ،ولساين من الكذب ،Fءوعملي من الر  ،اللهم طهر قليب من النفاق ، ويف الدعاء املأثور:(4/7املدثر



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

واملرء مسؤول عن نفسه قبل أن يسأل عن غريه، قال صلى هللا عليه  )، فإنك تعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور
ُعُمرِِه ِفيَم أَفْـَناُه، َوَعْن َشَبابِِه ِفيَم َال تـَُزوُل َقَدَما اْبِن آَدَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ِعْنِد رَبِِّه َحىتَّ ُيْسَأَل َعْن َمخٍْس: َعْن  وسلم: (

  ).أَْبَالُه، َوَمالِِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه، َوِفيَم أَنـَْفَقُه، َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َعِلمَ 
ح، ومن إن ِألَْمِر االنتقال 5لنفسية املريضة املنحرفة إىل السواء واالعتدال، ومن ا¼تمع الفاسد إىل جمتمع الطهر والصال

احلياة البهيمية الشاذة إىل احلياة اإلنسانية الراقية املسؤولة، تكاليَف شاقًة وتبعاٍت ال يطيقها إال أولو العزم من الناس، من 
الذين ال تضنيهم طاعة، وال تلهيهم عن الذكر شهوات، وال تصرفهم عن طريق هللا دنيا ُمْؤثـَرٌَة، ولذلك دعا رب العزة 

ني عامة ومن بين إسرائيل الذين أسلموا خاصة إىل وجوب االستعانة على هذه التكاليف الشاقة 5لصرب أولياءه من املسلم
  .} َواْسَتِعيُنوا 5ِلصَّْربِ َوالصََّالةِ  { والصالة فقال:

، لذlا االستعانة 5لصرب يف حاليت رغبة النفس ورهبتها، إقباهلا ونفورها، شجاعتها وجبنها، خبلها وعطائها، حبها وبغضها
وأملها، ألن احلياة الدنيا دار ابتالء، يبتلى املرء 5خلري فيصرب على ما قد يستدرج إليه من طغيان النعمة وكفراÄا، ويقابل 

أجر كما قال رسول   وحيتسب، ويف احلاالت كلها له بصربهذلك 5لشكر وأداء حقوق هللا والناس، ويبتلى 5لشر فيصرب
ٌر َولَْيَس َذاَك ِألََحٍد ِإالَّ لِْلُمْؤِمِن ِإْن َأَصابـَْتُه َسرَّ  هللا صلى هللا عليه وسلم:( اُء َشَكَر َفَكاَن َعَجًبا ِألَْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ أَْمرَُه ُكلَُّه َخيـْ

رًا َلهُ  رًا َلُه َوِإْن َأَصابـَْتُه َضرَّاءُ َصبَـَر َفَكاَن َخيـْ   ) َخيـْ
ومن  ،5در 5لصالة ه أمرٌ بَ زَ إذا حَ اء 5لرسول صلى هللا عليه وسلم، ومن هديه أما الصالة املستعان ±ا فللمرء فيها اقتد

)، وذلك أن النفوس الطاهرة تطمئن بذكر هللا،  Fَ ِبَالُل أَِقْم الصََّالَة أَرِْحَنا ِ±َاسنته أن ينادَي بالال رضي هللا عنه ويقول:( 
الَِّذيَن  { كدرها املعصية أو يتلبس ±ا الشيطان وأولياؤه، قال تعاىل:و¾نس يف رحابه، لعودlا إىل فطرlا األوىل قبل أن ت

َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا  { ، وقال:28الرعد } َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اLَِّ َأَال ِبذِْكِر اLَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 
ُ َوملَْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فـََعُلوا َوُهْم أَنـُْفَسُهْم ذََكُرو  َّLفَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوِ±ِْم َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ ا َ َّLيـَْعَلُموَن أُولَِئَك َجزَاُؤُهْم َمْغِفرٌَة ا ا

  .135/136آل عمران } َم َأْجُر اْلَعاِمِلنيَ ِمْن َر±ِِّْم َوَجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِعْ 
ولئن كان الصرب والصالة قوة للمؤمن وعو¦ له، فإن الصابرين واملصلني واملزكني بصدق نية ومتام إخالص أوىل الناس 

يكون 5لوالء واحملبة يف حاالت الرخاء واليسر والضيق واملشقة واحملن، إذ والء املؤمن للمؤمن جتسيد حي ملا ينبغي أن 
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم  عليه صف املسلمني تناصرا وتعاو¦ وحمبة كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: (

  ). وتعاطفهم، كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 5حلمى والسهر
منني الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة بعد الوالء له ولذلك أثبت هللا تعاىل الوالء على سبيل احلصر والتوكيد للمؤ 

َا َولِيُُّكُم اLَُّ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة  { سبحانه ولرسوله صلى هللا عليه وسلم فقال: ِإمنَّ
غ عبارة وأوفاها صفات الرب املأمور به لدى الصادقني الذين هلم الوالء تبعا ، وأوجز ¹بل54/55املائدة } َوُهْم رَاِكُعونَ 
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َعَلى ُحبِِّه  َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن َآَمَن L5َِِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوَآَتى اْلَمالَ  { لوالئهم # ولرسوله فقال:
ْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِيف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصََّالَة َوَآَتى الزََّكاَة َوا َذِوي اْلُقْرَىب 

، فصارت هذه 177البقرة } وا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدقُ 
   الصفاُت عالمَة الصدق واإلخالص ووشيجَة التقوى ورابطَة اإلميان يف جمتمع التناصر واحملبة والرضوان.

مل تفعال ولئن افتقد املؤمن أخاه يف شدة فلم جيده، وجلأ إليه يف ضائقة فلم يعنه، فذلك دليل على أن الصالة والزكاة 
فعلهما يف النفوس، واإلميان مل جيد له مستقرا يف القلوب، واألخوة ليس هلا مثر يف احلياة أو بعد املمات، ألÄا مبنية على 

ِة َفِقيَل Fَ َرُسوَل اLَِّ َيُكوُن ِيف آِخِر الزََّماِن أَقْـَواٌم ِإْخَواُن اْلَعَالنَِيِة أَْعَداُء السَّرِيرَ  املنفعة املادية رهبة ورغبة كما ورد يف األثر: (
عبيدة بن اجلراح  وأب)، وعندما كتب  قَاَل َذِلَك ِبَرْغَبِة بـَْعِضِهْم ِإَىل بـَْعٍض َوَرْهَبِة بـَْعِضِهْم ِإَىل بـَْعضٍ  ؟َفَكْيَف َيُكوُن َذِلكَ 

مة ث أن أمر هذه األدّ وإ¦ كنا حنينصحانه وقد ويل اخلالفة وذكراه قائلني:(... ومعاذ بن جبل إىل عمر بن اخلطاب
من عمر بن اخلطاب إىل أيب ...) رد عليهما كتابة بقوله:( السريرة العالنية أعداءَ  أن يكون إخوانُ  ،سريجع إىل آخر زماÄا
وأين قد  ،نفسي يل مهم اين وأمرُ متُ دْ هِ ران أنكما عَ كُ ذْ تَ  أما بعد، فإنكما كتبتما إَيلَّ  ،سالم عليكما ،عبيدة ومعاذ بن جبل

الشريف والوضيع والعدو والصديق، ولكل حصة  ها، جيلس بني يديَّ ها وأسودِ أمحرِ  مةِ هذه األ قد وليت أمرَ و صبحت أ
راين ما ذِّ إال 5#، وكتبتما حتَُ  وأنه ال حول وال قوة عند ذلك لعمرَ  ،كيف أنت عند ذلك F عمر  رْ ظُ من ذلك، وكتبتما فانْ 

و�تيان بكل  ،جديد ليان كلَّ بْ بعيد ويُـ  الناس، يقر5ن كلَّ  ن اختالف الليل والنهار Þجالقبلنا، وقدميا كا ممُ به األ تْ رَ ذِّ حُ 
مة سريجع يف هذه األ mن أن أمرَ دّ ان أنكما كنتما حتَُ رَ كُ ذْ الناس إىل منازهلم من اجلنة والنار، كتبتما تَ  حىت يصريَ  ،موعود

تظهر فيه  ن ذلك زمانٌ إ¹ولئك، ليس هذه بزمان ذلك، و  مْ تُ سْ ولَ  السريرة، العالنية أعداءَ  أن يكون إخوانُ  ،آخر زماÄا
 بعض الناس من بعض، كتبتما به نصيحةً  لصالح دنياهم، ورهبةُ  بعض الناس إىل بعضٍ  والرهبة، تكون رغبةُ  الرغبةُ 

 عا الكتابَ دَ فال تَ  ،ماتُ قْـ دَ وقد صَ  ما بهتُ بْـ تَـ ل من قلوبكما، وأنكما كَ زَ زل الذي نَـ ـكما سوى املنكتابَ   زلَ نْ  5# أن أُ اِين ظَ عِ تَ 
   .) ىن يب عنكما والسالم عليكمافإنه ال غِ  ،إَيلَّ 

، والزكاة مبعناها التطهري نفسا وماال، من  إن الصرب قياما 5لواجبات وكفا عن املنهيات، والصالة على Äجها الرَِّضيِّ
ة عليها معلقة بشرطني ينبغي توفرمها يف القلب، أوهلما التكاليف الكبرية الشاقة املطلوبة من املؤمن، لذلك كانت القدر 

 { :اخلشوع # تعاىل يف السر والعلن، ومراقبُته يف الغدوة والروحة، وخشيُته يف اخللوة وبني الناس، وهو معىن قوله تعاىل
، فإنه يعين متام االطمئنان والسكينة واحلياء ولئن كان معىن اخلشوع قريبا من اخلضوع ،}َوإِنـََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعَني 

 } َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ُهْم ِيف َصَالlِِْم َخاِشُعونَ  { يف القلب والصوت والبصر والبدن بني يدي هللا، قال تعاىل:
 ،من علم ال ينفع ،من األربع اللهم إين أعوذ بك وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف دعائه: ( ،1/2املؤمنون)

هو إخالص املقال، وإعظام املقام،  اخلشوع :"الدرداء وأب قال)،  ودعاء ال يسمع ،وقلب ال خيشع، ونفس ال تشبع
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 :قيل: F أ5 الدرداء وما خشوع النفاق؟ قالفتعوذوا 5# من خشوع النفاق،  وقال أيضا: " واليقني التام، ومجع االهتمام
أول ما تفقدون من دينكم اخلشوع وآخر ما تفقدون من  "قال حذيفة:و  " خاشعا والقلب ليس خباشع أن ترى اجلسد
 الهيا، بني يدي هللا عابثاً  مضطر5، ويقف يطمئن بني يدي غري هللا عز وجل خاشعاً "، لذلك كان من  دينكم الصالة

  لتني.بعيدا عن جماالت الوالء الصادق، والصالة والزكاة احلقيقيتني املقبو 
)، وهو مثرة اإلميان واليقني، ونتيجة  ن مل تكن تراه فإنه يراكإأن تعبد هللا كأنك تراه ف إن اخلشوع أول مراتب اإلحسان، (

معرفة املرء بربه، وخوفه منه، وتعظيمه وحمبته وإجالله له، وهو حالة نفسية تعرتي املؤمن كلما ذكر هللا وتفكر يف آالئه 
 { ،16احلديد  } أَملَْ َ�ِْن لِلَِّذيَن َآَمُنوا أَْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اLَِّ َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقّ  { بني يديهوآFته، أو وقف مصليا 

  .199آل عمران  } َخاِشِعَني Lَِِّ َال َيْشتَـُروَن FََِÞِت اLَِّ َمثًَنا قَِليًال أُولَِئَك َهلُْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َر±ِِّم
 ،}الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمَالقُو َر±ِِّْم َوأَنـَُّهْم إِلَْيِه رَاِجُعونَ  { أما الشرط الثاين فهو ما وصف به هللا تعاىل اخلاشعني بقوله:

والظن يف هذه اآلية ورد مبعىن العلم ألنه يف أصله اللغوي من أمساء األضداد، يطلق على الشك وعلى اليقني حبسب 
ق الذي سيق له، ويف هذه اآلية مزيد شرح وبيان للخشوع احلق الناشئ عن معرفة هللا تعاىل، واإلميان 5ليوم اآلخر السيا

َفظَنَـْنَت أَنََّك ُمَالِقيَّ؟ فـَيَـُقوُل: أويف صحيح مسلم أن هللا تعاىل يسأل العبد يوم القيامة:( حشرا وعرضا وحسا5 وجزاء، 
َوُعِرُضوا  { وقال:، 232البقرة  } َواتـَُّقوا اLََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمَالقُوهُ  { قال تعاىل:، ) َساَك َكَما َنِسيَتِين َال، فـَيَـُقوُل: فَِإّينِ أَنْ 

ُتُموَ¦ َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َجنَْعَل َلُكْم َمْوِعدً  َع اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمَني ا َوُوضِ َعَلى رَبَِّك َصف÷ا َلَقْد ِجئـْ
ْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوَال ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َويـَُقولُوَن Fَ َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ أَ 

  .48/49الكهف  } َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا
ال  كبريةً   مشاقَّ  لعلم املثمر يف النفس والسلوك،يف جمتمع الراكعني، ول فعالةً  وعضويةً  وزكاةً  تأدية الواجبات صالةً لإن 

ستعان عليها إال 5لصرب والصالة، الصرب اإلجيايب قياما بوظائف الواجبات، والصرب السليب امتناعا عن املنهيات يُ 
ومفتاح كل ذلك اليقني الراسخ بلقاء هللا يوم العرض واحلشر واحملاسبة، وهو واحملرمات، والصالة ركوعا وسجودا ودعاء, 

قه إليه، وخوفا شديدا ما يضفي على قلب املؤمن وتصرفاته خشوعا لربه وحياء من ترقب لقائه. وشوقا صادقا إىل ما شوَّ 
  ره منه. مما حذَّ 
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  يف خطاب واحدثالث أمم 
  تصرحيا وتعريضا

 

َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّينِ َفضَّْلُتُكْم  Fَ  { قال هللا تعاىل:
َها 47َعَلى اْلَعاَلِمَني ( ًئا َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ ) َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ

َها َعْدٌل َوَال ُهْم يـُْنصَ  َناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن  )48ُروَن (َشَفاَعٌة َوَال يـُْؤَخُذ ِمنـْ َوِإْذ َجنَّيـْ
ُوَن أَبـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِيف َذِلُكْم َبَالٌء ِمْن  َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذحبِّ

َناُكْم َوأَْغَرقْـنَ 49رَبُِّكْم َعِظيٌم ( ا َآَل ِفْرَعْوَن َوأَنـُْتْم تـَْنظُُروَن ) َوِإْذ فـََرقْـَنا ِبُكُم اْلَبْحَر فََأْجنَيـْ
  سورة البقرة })50

  
للمرة الثانية يف سورة البقرة يتكرر النداء لبين إسرائيل املعاصرين للبعثة النبوية تذكريا هلم 5لنعم ومنا عليهم 5لتفضيل، 

خللف من جتربة السلف، ويثبت من وحتذيرا من عاقبة الكفر واجلحود، وتنبيها إىل املقصود من اخلطاب، وهو أن يتعظ ا
ستوجب املزيد من العناية كما ي ما وقد جرت سنة القرآن الكرمي أن يكرر اجلمل املشتملة على آمن على ما واثق به ربه.

  أو التحذير من النقم، ليكون املعىن أمت، والكالم أشد ¾ثريا وأرجى نفعا. يف حال ذكر النعم،
ز لفظ وأمت تعبري، حىت إذا خاطبني حول الغاية من اخلطاب، ¹وجإمنا ذلك لرتكيز انتباه املولئن كان النداء األول جممال ف

استيقظ العقل وانفتح القلب واْسُتْجِمع الفكُر، كان النداء الثاين تفصيال للنعم، قضاًء حلق املنِعم بذكر آالئه وفضله 
ملنَعم عليهم وعلى من بلغه خربهم، تستدعي االعتبار ور5نيته، مما يستوجب له التحميد والتمجيد، وإقامة حجة على ا

  .}Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّينِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني  { والشكر، فقال تعاىل:
م واآلالء، مما فصل القرآن أصنافها وما اكتفى والنعمة اليت يراد من بين إسرائيل تذكرها وشكرها تعين جنس مجيع النع

 5إلشارة إليها، ومنها على سبيل املثال اصطفاء الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم واستنقاذهم من عبودية فرعون،
 وإطعامهم املن والسلوى وتفجري عيون املاء هلم من احلجر، والتمكني هلم يف األرض، وإن كانت كل هذه النعم العامة أقل

َميُنُّوَن َعَلْيَك  { درجة من نعمة اإلسالم الذي هو رأسها ومنبعها ومصدرها، ولذلك امنت به تعاىل على املسلمني بقوله:
ميَاِن ِإْن ُكنْـ  ، وهذا 17احلجرات } ُتْم َصاِدِقنيَ َأْن َأْسَلُموا ُقْل َال َمتُنُّوا َعَليَّ ِإْسَالَمُكْم َبِل اLَُّ َميُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلْإلِ

َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه Fَ قـَْوِم  { التذكري منه تعاىل للمسلمني بنعمة اإلسالم نظري تذكري موسى عليه السالم لقومه بقوله:
  .20املائدة  } يـُْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنيَ  اذُْكُروا نِْعَمَة اLَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا َوَآَ�ُكْم َما ملَْ 
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فنعمة خاصة ميزهم ±ا على  ،} َوَأّينِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  { :أما التفضيل الذي اختص به هللا تعاىل بين إسرائيل بقوله
ل والفضيلة لغة ضد النقص غريهم من معاصري رسالتهم، وعاملي زماÄم، ال على مطلق العاملني يف كل زمان، والفض

والنقيصة، أي الزFدة فوق العدل واالقتصاد، وهي الدرجة الرفيعة اليت ميزهم هللا ±ا على أهل زماÄم، ورقاهم إليها، إذ 
جعلهم أمة الرسالة والعقيدة، فكان التفضيل قرينا مبدة استخالفهم واختيارهم، وعلى قدر طاعتهم وامتثال أمر ر±م، 

عتوا وعصوا وجحدوا 5ؤوا بلعنة هللا وغضبه، وقضى عليهم 5لذلة واملسكنة والتشريد، وجعل منهم القردة  ولذلك عندما
َة  اْلِقَردَ ُقْل َهْل أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمثُوبًَة ِعْنَد اLَِّ َمْن َلَعَنُه اLَُّ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـُْهمُ  { واخلنازير وقال عنهم:

  .60املائدة } َواْخلََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت أُولَِئَك َشرٌّ َمَكاً¦ َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء السَِّبيلِ 
لقد ذكر هللا تعاىل يف هذه اآلFت الكرمية بين إسرائيل املعاصرين للبعثة النبوية مبا كان من فضل آل5ئهم األولني كما يدل 

واستدراجا لعقالئهم إىل انتهاز فرصة الدعوة احملمدية للعودة إىل ركب اإلميان، وموكب  عليه السياق، ¾ليفا لقلو±م
التفضيل املتجدد بقيادة النيب اخلامت حممد صلى هللا عليه وسلم، مث عقب على هذا االستدراج اللطيف املتحنن إىل اإلميان 

ًئا  { قال:ود والكفران فهم من عاقبة النكوص والعصيان واجلحوالطاعة، بتحذير  َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ
َها َعْدٌل َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ  َها َشَفاَعٌة َوَال يـُْؤَخُذ ِمنـْ وهم ±ذا اخلطاب بني طاعتني، طاعة لسوابق النعم يف  ،} َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ

َر اْألَْرِض َوالسََّمَواُت َوبـََرُزوا Lَِِّ  { ب عظيمالعقوبة والنقم يف يوم عذااحلياة الدنيا، وطاعة للواحق  يـَْوَم تـَُبدَُّل اْألَْرُض َغيـْ
ُ كُ  َوتـَْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّارُ  اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر َوتـََرى اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ ُمَقرَِّنَني ِيف اْألَْصَفاِد َسرَابِيُلُهْم ِمْن َقِطرَانٍ  َّLلَّ نـَْفٍس لَِيْجزَِي ا

ًئا  { يف يوم ،48/51إبراهيم } َما َكَسَبْت ِإنَّ اLََّ َسرِيُع احلَِْسابِ  يوم عدل بدون ظلم  ،}َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ
وحق بدون 5طل، وتناصف 5لقسطاس، ال تزر فيه وازرة وزر أخرى، وال يغين فيه والد عن ولده أو مولود له عن والده، 

فيه عن نفس مثقلة 5ألوزار غريها، إذ كل فرد مشغول حباله ومآله، وسوابقه وأفعاله، ألن املسؤولية فردية  وال ينوب
ًئا َواْألَْمُر يـَْوَمِئٍذ Lَِِّ  { واحلساب شخصي، والعدل اإلهلي مطلق اْليَـْوَم  { ،19االنفطار } يـَْوَم َال َمتِْلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشيـْ

َ َسرِيُع احلَِْساِب  ُجتَْزى ُكلُّ نـَْفسٍ  َّL17غافر }ِمبَا َكَسَبْت َال ظُْلَم اْليَـْوَم ِإنَّ ا.  
َها َشَفاَعةٌ  {  ، أي أن يستعني املرء بغريه يف السعي والوساطة يف حصول نفع أو دفع ضروالشفاعة هي  } َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ

، ترا، فيضم إليه شفيعا فيصري شفعاأي و  حتصيل ما يطلب، من الشفع ضد الوتر، ألن صاحب الطلب يكون وحيدا،
َفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنيَ  { والنفس الكافرة يف هذا اليوم ال يقبل منها شفيع وال شفاعة ، وكما قال أهل 48املدثر } َفَما تـَنـْ

يمٍ َفَما لََنا ِمْن شَ  { النار: شارة إىل ما يعتقده اليهود ، ويف هذه اآلية إ100/101 الشعراء }اِفِعَني َوَال َصِديٍق محَِ
َوقَاَلِت اْليَـُهوُد  { والنصارى من انتفاع بنسبهم إىل األنبياء واحتماء ±م من عقاب هللا، كما ذكر القرآن ذلك بقوله تعاىل:

  .18املائدة  } َشٌر ِممَّْن َخَلقَ َوالنََّصاَرى َحنُْن أَبـَْناُء اLَِّ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل فَِلَم يـَُعذُِّبُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنـُْتْم بَ 
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 { وهذه اآلية الكرمية قد نفت قبول الشفاعة نفيا مطلقا، إال أن آFت أخرى تثبتها ملن أذن له الرمحن مثل قوله تعاىل:
َفُع الشََّفاَعةُ  { ، وقوله:255البقرة  } َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ëِِْذنِه ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوَرِضَي لَُه  يـَْوَمِئٍذ َال تـَنـْ

، وللجمع بني هذه اآلFت حيمل نفي الشفاعة مطلقا على أنه يف حق النفوس الكافرة، وإثباlا على أنه 109طه } قـَْوًال 
 للبخاري:( وارد يف شأن املؤمنني إذا أذن هللا يف ذلك، قال صلى هللا عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، واللفظ

َا َرُجٍل ِمْن أُمَِّيت أُْعِطيُت َمخًْسا ملَْ يـُْعَطُهنَّ َأَحٌد قـَْبِلي ُنِصْرُت 5ِلرُّْعِب َمِسريََة َشْهٍر َوُجِعَلْت ِيل اْألَْرُض َمْسِجًدا وَ  َطُهورًا فََأميُّ
َعُث ِإَىل قـَْوِمِه َخاصًَّة َوبُِعْثُت  أَْدرََكْتُه الصََّالُة فـَْلُيَصلِّ َوأُِحلَّْت ِيل اْلَمَغاِمنُ َوَملْ حتَِلَّ  ِألََحٍد قـَْبِلي َوأُْعِطيُت الشََّفاَعَة وََكاَن النَِّيبُّ يـُبـْ

َفاَعًة ِألُمَِّيت ُكلُّ َنِيبٍّ َسَأَل ُسْؤًال أَْو قَاَل ِلُكلِّ َنِيبٍّ َدْعَوٌة َقْد َدَعا ِ±َا فَاْسُتِجيَب َفَجَعْلُت َدْعَوِيت شَ )، وقال: (ِإَىل النَّاِس َعامَّةً 
  .) يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

َها َعْدلٌ  { أما قوله تعاىل:  } فَاْليَـْوَم ال يـُْؤَخُذ ِمْنُكْم ِفْديٌَة َوال ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا { فنظري قوله تعاىل: ،} َوَال يـُْؤَخُذ ِمنـْ
تفتدي مبال أو أهل أو ولد للتجاوز عن  ، والعدل يف هذا السياق هو الفدية، أي ال تستطيع نفس كافرة أن 15احلديد 

وازنه، وعادلت بني الشيئني، وعدلت فال¦ بفالن إذا  : عدل الشيء يعدله عدال وعادله أيكفرها وعصياÄا، من قولك
 سويت بينهما، وتعديلك الشيء 5لشيء من غري جنسه لتجعله له مثال، والعدل والعديل هو املثل والنظري، قال تعاىل:

يًعا َوِمثـَْلُه َمَعُه لِيَـْفَتُدوا بِِه ِمْن  { ، وقال:95املائدة  }ْدُل َذِلَك ِصَياًماأَْو عَ  { ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َهلُْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
ُهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ َعَذاِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة َما تـُُقبَِّل مِ    .36 املائدة }نـْ

بلفظ "نفس" نكرة غري موصوفة، زFدة يف التعميم واإلطالق، لتعين مجيع املعروضني على هللا يوم القيامة،  وقد عرب القرآن
أي أن هذه النفوس ال يعصمها من  ،} َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ  { ولذلك ساغ أن ينصرف إىل خطاب الغيبة 5جلمع يف قوله:

َما َلُكْم  { ن عذابه مال أو أهل أو ولد أو ذو جاه وقوة، قال تعاىل:هللا عاصم، وال ينصرها من هللا ¦صر، وال ينجيها م
فـََلْوَال َنَصَرُهُم الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اLَِّ قـُْر5ًَ¦ َآِهلًَة  { ، وقال:25/26 الصافات } َال تـََناَصُروَن َبْل ُهُم اْليَـْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ 

ُهْم َوَذِلَك    .28األحقاف } ِإْفُكُهْم َوَما َكانُوا يـَْفتَـُرونَ َبْل َضلُّوا َعنـْ
مث بعد أن أمرهم هللا تعاىل 5حلذر من يوم القيامة حيث ال ينفع نفسا فدية وال شفاعة وال ¦صر، وحثهم على اتقائه 

، فبدأ بتنجيتهم 5ملبادرة 5إلميان واتباع النيب صلى هللا عليه وسلم، عاد إىل تذكريهم بنعمه على آ5ئهم توضيحا وتفصيال
َناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب  { من أول حمنة حلت ±م، وكانوا حتت نري عبودية فرعون فقال: َوِإْذ َجنَّيـْ

ُوَن أَبـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِيف َذِلُكْم َبَالءٌ ِمْن رَبُِّكْم َعِظيمٌ    .} يَُذحبِّ
ن كانت التنجية لألسالف املاضني، فإÄا أيضا تنجية غري مباشرة للخلف املعاصرين، إذ ختلص السابقون من نري ولئ

ومتت بذلك نعمة  ريتهم وكرامتهم وراثة عن آ5ئهم،السخرة واالستعباد واسرتجعوا حريتهم وكرامتهم، فاستعاد الالحقون ح
  هللا ومنته على األصول والفروع.
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به ملوك مصر القدامى من القبط، كما خص ملوك فارس بلقب كسرى وملوك الروم بلقب قيصر ولقب فرعون خص 
وهرقل، أما لفظ "آل" فأصله "أهل" قلبت هاؤه مهزة للتخفيف ليتوصل إىل تسهيل اهلمزة مدا، والدليل على أن أصله 

ده، وإمنا جعلت التنجية منهم ألÄم قوته "أهل" رجوع اهلاء يف التصغري فيقال"أهيل"، وآل فرعون هم أعوانه وأنصاره وجنو 
  .وأدوات بطشه وطغيانه

لقد كان مبدأ استقرار بين إسرائيل مبصر بدخول يوسف عليه السالم يف والية عزيزها، مث 5لتحاق والده يعقوب عليه 
كام مصر ظهور العائلة الثامنة عشرة من ح معأبنائه به، حني جعل على خزائن مصر ومكن هللا له،  السالم مع

اهلكسوس، على اختالف بني املؤرخني والقصاصني يف تسمية فرعون ذلك العصر، واستمرت العالقة طيبة بني بين 
إسرائيل وبني املصريني زمنا طويال، حافظ فيها اإلسرائيليون على دينهم ولغتهم وأعرافهم وعاداlم، إىل أن ظهر يف مصر 

التاسعة عشرة فتنكر األقباط لبين إسرائيل ألسباب ذكر منها األخباريون أن  الثاين من العائلة "فرعون األكرب "رعمسيس
فرعون رأى رؤF أوهلا له الكهنة مبولود يولد يف بين إسرائيل خيرب ملكه، وذكر غريهم أنه اطلع على خائنة منهم ملساعدة 

هم أشق األعمال وأخسها فاملتعة، وكلواستحياء النساء للخدمة و  رجالأعدائه، فأمر بقتل ذكور املواليد، واستعباد ال
أي حمنة واختبار،  ،}َوِيف ذلكم َبالء ّمن رَّّبُكْم َعِظيٌم  { وسامهم اخلسف واملهانة، لذلك وصف رب العزة حاهلم بقوله:

َنةً  { ألن أصل كلمة البالء من االبتالء وهو االختبار واالمتحان، قال تعاىل: ُلوُكم 5لشر واخلري ِفتـْ ، وقد 35ألنبياءا } َونـَبـْ
القرآن الكرمي  يفابتلي بنو إسرائيل 5خلري يف زمن التمكني ليوسف عليه السالم مث ابتلوا 5لشر يف زمن هذا الفرعون، و 

 { ختليصهم وتنجيتهم، من يوم أرسل إىل الفرعون بقوله تعاىل له:من أجل  هود النيب موسى عليه السالمتفصيل جل
ِإّينِ َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني َحِقيٌق َعَلى َأْن َال أَقُوَل َعَلى  { ، وقول موسى لفرعون:24طه } نَُّه َطَغىاْذَهْب ِإَىل ِفْرَعْوَن إِ 

ُتُكْم بِبَـيَِّنٍة ِمْن رَبُِّكْم فََأْرِسْل َمِعَي َبِين ِإْسرَائِيلَ  له تعاىل  أوحى هللاأن ، إىل 104/105األعراف  } اLَِّ ِإالَّ احلَْقَّ َقْد ِجئـْ
َنا ِإَىل ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي إِنَُّكْم ُمتـَّبَـُعونَ  { 5خلروج ±م من مصر بقوله:   .52الشعراء } َوأَْوَحيـْ

مث يعقب القرآن بنعمة كربى من نعم هللا عليهم هي معجزة فرق البحر خلروجهم وإطباقه على فرعون وجنوده أمام أنظارهم 
َناُكْم َوأَْغَرقْـَنا َآَل ِفْرَعْوَن َوأَنـُْتْم  { م احملنة ومشقة البالء. فقال تعاىل:شفاء ملا يف صدورهم من غ َوِإْذ فـََرقْـَنا ِبُكُم اْلَبْحَر فََأْجنَيـْ

  .} تـَْنظُُرونَ 

ألمر ربه 5خلروج ببين إسرائيل من مصر اتبعهم فرعون وجنوده ليصدوهم عن عندما امتثل موسى عليه السالم ذلك أن 
َنا فـََلمَّا تـَرَاَءى اْجلَْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإ¦َّ َلُمْدرَُكوَن قَاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َريبِّ َسيَـْهِديِن فََأوْ  { ال يف السري،االسرتس َحيـْ

، فلما جاوزه هو والذين 61/63 راءالشع }ِإَىل ُموَسى َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر فَانـَْفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ 
 } َواتْـُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا إِنـَُّهْم ُجْنٌد ُمْغَرُقونَ  { صاه امتثاال ألمر ربه إذ قال له:معه تركه مفتوحا رهوا فلم يضربه بع
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على غرقني من البحر تناوهلم املوج من كل جهة فكانوا من املانشق ، وملا توغل فرعون وجنوده يف اليبس الذي 24الدخان
، وذلك يوم عاشوراء ( العاشر من شهر حمرم )، وهو يوم عيد لليهود، وقد روى البخاري يف بين إسرائيلمرأى من 

َهَذا يـَْوٌم َعِظيٌم  :وافـََقالُ  ،يـَْعِين َعاُشورَاءَ  ،َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َقِدَم اْلَمِديَنَة َوَجَدُهْم َيُصوُموَن يـَْوًماصحيحه ( 
 َِِّL ِفيِه ُموَسى َوأَْغَرَق آَل ِفْرَعْوَن َفَصاَم ُموَسى ُشْكرًا َُّLُهمْ  :فـََقالَ  ،َوُهَو يـَْوٌم َجنَّى ا َفَصاَمُه َوأََمَر  ،أََ¦ أَْوَىل ِمبُوَسى ِمنـْ

  ).ِبِصَياِمهِ 
من واضح املعاين واملرامي وخفي اإلشارات والعبارات،  وتنتهي هذه اآلFت البينات على شدة إجيازها وقصرها وقد حوت

ما خوطبت به ثالث أمم، أوهلا أمة الرسالة املوسوية إذ تنكرت لعهدها وميثاقها فأهلكها بغيها ومتردها، مث أمة بين 
ونتائج التهاون ¹مر إسرائيل املعاصرين للبعثة النبوية، وأمة اإلسالم من مبدأ البعثة إىل يوم الدين تعريضا مبآل األعمال، 

  الدين واإلمهال. 
والتعريض لغة هو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر، حبيث يكون للكالم وجهان ظاهر و5طن، يقصد قائله الباطن  

ويظهر إرادة الظاهر، وهو أسلوب قرآين يف الرتبية والتوجيه، فيه من لطف العبارة ولني اإلشارة ما يشفي الصدور املؤمنة، 
وب السليمة ويرفع مهم النفوس العالية، وينري الطريق ملن يلقي السمع وهو شهيد، وملا كان الغالب على قلوب ويطهر القل

بين إسرائيل القسوة واملماحكة فقد كرر القرآن الكرمي نداءه هلم يف هذه اآلFت الكرمية يذكرهم بنعم هللا عليهم وتفضيله 
واإلحسان الذي عوملوا به، وهو تقريع واضح  اليت أغدقت عليهم مإFهم، يف تعريض غري خفي بكفران سلفهم 5لنع

Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم  { وlديد بسوء املصري ملن أصر على مسرية الكفر واجلحود فقال تعاىل:
  .}ُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني َوَأّينِ َفضَّلْ 

و إسرائيل املعاصرون للبعثة النبوية ±ذه اآلFت تذكريا هلم بنعمة وتفضيل خص ±ما أسالفهم ممن بدلوا ولئن خوطب بن
نعمة هللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فإن يف اآلية أيضا تعريضا 5ملسلمني وlديدا بنفس املصري إن هم ساروا سرية بين 

َوَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا  { بوا على ر±م، وآذوا نبيهم، وهو صريح قوله تعاىل:إسرائيل، فبدلوا تبديلهم وغريوا تغيريهم، وكذ
 } َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن َرُسوَل اLَِّ َهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  { وقوله: ،19احلشر  } اLََّ فَأَْنَساُهْم أَنـُْفَسُهْم أُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

ميَاِن فـََقْد َضلَّ  أَمْ  { ، وقوله:61التوبة ِل اْلُكْفَر 5ِْإلِ  َسَواَء تُرِيُدوَن َأْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قـَْبُل َوَمْن يـَتَـَبدَّ
  .108 البقرة } السَِّبيلِ 

وا ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل َعَلى لُِعَن الَِّذيَن َكَفرُ  { لقد أفضت األجيال الفاسدة من بين إسرائيل مبا لعنت به إىل ما قدمت لنفسها
َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن تـََرى  ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن َكانُوا َال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَـ 

ُهْم يـَتَـَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُرو  املائدة  } ا لَِبْئَس َما َقدََّمْت َهلُْم أَنـُْفُسُهْم َأْن َسِخَط اLَُّ َعَلْيِهْم َوِيف اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدونَ َكِثريًا ِمنـْ
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، ومل يبق للمسلمني من ذكراها إال العظة بتجربتها املرة، استنقاذا إلمياÄم وأنفسهم من عذاب هللا، وفوزا بسعادة 78/80
  الدنيا واآلخرة. 

ن هللا تعاىل قد امنت على بين إسرائيل مبا أحسن به إليهم من نعم ال حتصى إذ جناهم من فرعون وما ميارسه فيهم ولئن كا
من تعذيب لرجاهلم وتذبيح ألبنائهم واستحياء لنسائهم، وإذ أهلك عدوهم أمام أعينهم يف اليم بعد أن سخر هلم البحر 

 } َوَلَقْد بـَوَّْأَ¦ َبِين ِإْسرَائِيَل ُمبَـوََّأ ِصْدٍق َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّبات { الطيبات ففرقه ملرورهم، وبوأهم الدرجة العليا ورزقهم من
فإنه تعاىل قد أنعم على املسلمني ¹كثر من ذلك إذ أجناهم من بطش قريش، ومكر يهود، ونصرهم يف بدر  ،93يونس 

نبيهم يف أحد فعفا عنهم وأجناهم من اهلزمية، وشد أزرهم يف حنني  5ملالئكة فقتلوا ¹يديهم أشد أعدائهم عليهم، وخالفوا
بعد أن أعجبتهم كثرlم فاÄزموا مث نصروا، وكسر ±م عروش القياصرة واألكاسرة، ومد ملكهم على العاملني. فلم يبق هلم 

دا، فيعتصموا 5حلمد والشكر إال أن يذكروا أيضا فعل هللا تعاىل ±م لطفا ونعمة وفعل بين إسرائيل ¹نفسهم كفرا وجحو 
َتِقُمونَ  { واالمتثال والطاعة والوفاء بعهد هللا وميثاقه، َها ِإ¦َّ ِمَن اْلُمْجرِِمَني ُمنـْ  َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ذُكَِّر FََِÞِت رَبِِّه ُمثَّ أَْعَرَض َعنـْ

  . 22السجدة }
 { :حلكمة منه وعلى علم لديه، وفضلهم على عاملي عصرهم وقالولئن اختار هللا تعاىل بين إسرائيل أمة للرسالة واخلالفة 

َنا َبِين ِإْسرَائِيَل اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنـُّبـُوََّة  { ، وقال:30/32الدخان  } َوَلَقِد اْختَـْرَ¦ُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  َوَلَقْد َآتـَيـْ
، فإنه لكفرهم وجحودهم وقتلهم األنبياء بغري حق قد لعنهم 16اجلاثية } َناُهْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّلْ 

وعزهلم عن الرسالة واخلالفة، واستخلف قوما آخرين هم أمة الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم، جعل ¹يديهم قيادة 
َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس َ¾ُْمُروَن 5ِْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن كُ   { :امتة إىل قيام الساعة، وقال فيهمالبشرية يف رحلتها اخل ُتْم َخيـْ نـْ
 َّL5ِ يا عن املنكر، كي ال 110آل عمران  } اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَنÄوربط خرييتها 5إلميان والعمل الصاحل أمرا 5ملعروف و ،

تهم بعصبية العرق والدم، ألن التفضيل عند رب العزة ال يظهر أثره يف تسقط فيما سقط فيه بنو إسرائيل إذ ربطوا خريي
َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اLَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستـَُردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب { الدنيا واآلخرة إال 5لعمل، قال تعاىل:

ُتْم تـَْعَمُلونَ َوالشََّهاَدِة فـَيُـنَـبُِّئُكْم ِمبَا كُ  وكان بذلك مفهوم اخلطاب اإلهلي ملعاصري البعثة احملمدية من بين ، 105التوبة } نـْ
إسرائيل، وللمسلمني على حد سواء، أن احذروا أن يصيبكم ما أصاب عصاة يهود من لعنة واستبعاد. وهو ما بينه قول 

َ ِإنَّ أَوََّل َما َدَخَل النـَّ الرسول صلى هللا عليه وسلم:(  َّLَهَذا اتَِّق ا Fَ ْقُص َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل َكاَن الرَُّجُل يـَْلَقى الرَُّجَل فـَيَـُقوُل
فـََعُلوا َذِلَك َضَرَب  فـََلمَّا ،ُمثَّ يـَْلَقاُه ِمْن اْلَغِد َفَال َميْنَـُعُه َذِلَك َأْن َيُكوَن َأِكيَلُه َوَشرِيَبُه َوَقِعيَدهُ  ،َودَْع َما َتْصَنُع فَِإنَُّه َال حيَِلُّ َلكَ 

ُ قـُُلوَب بـَْعِضِهْم بِبَـْعضٍ  َّLِإَىل قـَْولِهِ  } ...لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرميََ  { :ُمثَّ قَالَ  ،ا: 
َهُونَّ َعْن اْلُمْنَكِر َولََتْأُخُذنَّ َعَلى َيَدْي الظَّاملِِ َولََتْأطُرُنَُّه َعَلى اْحلَقِّ َكالَّ َواLَِّ لََتْأُمُرنَّ 5ِ   : (ُمثَّ قَالَ  }فَاِسُقوَن  { ْلَمْعُروِف َولَتَـنـْ

 أَْو لََيْضرَِبنَّ اLَُّ  )، ويف رواية ابن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم بنحوه وزاد: ( َأْطرًا َولَتَـْقُصرُنَُّه َعَلى احلَْقِّ َقْصرًا



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

خياطب األمة )، ولئن ضعف األلباين هذه الرواية فإن صريح القرآن  ِبُقُلوِب بـَْعِضُكْم َعَلى بـَْعٍض ُمثَّ لَيَـْلَعنَـنَُّكْم َكَما َلَعنَـُهم
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا  { ، وقوله:38حممد } َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغيـْرَُكْم ُمثَّ َال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ  { :املسلمة بقوله تعاىل

ُ ِبَقْوٍم حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمنِ  َّLَمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َ�ِْيت ا َِّLَني أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل ا
ُ َواِسٌع َعِليمٌ َوَال َخيَاُفوَن َلوْ  َّLيـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوا َِّL54املائدة } َمَة َالئٍِم َذِلَك َفْضُل ا.   

   
 

 

 

  
 

 

  عجل الذهب وعجل النفط 
  !؟أيهما أشد فتنة...

 

َلًة ُمثَّ اختََّْذُمتُ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه وَ { قال هللا تعاىل: أَنـُْتْم َوِإْذ َواَعْدَ¦ ُموَسى أَْربَِعَني لَيـْ
َنا 52) ُمثَّ َعَفْوَ¦ َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن (51ظَاِلُموَن ( ) َوِإْذ َآتـَيـْ

) َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه Fَ قـَْوِم إِنَُّكْم 53ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَن َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن (
ٌر َلُكْم ظََلْمُتْم أَنـُْفَسُكْم 5ِ  َاذُِكُم اْلِعْجَل فـَُتوبُوا ِإَىل 5َرِِئُكْم فَاقْـتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم َذِلُكْم َخيـْ ختِّ

) َوِإْذ قـُْلُتْم Fَ ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن 54ِعْنَد 5َرِِئُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم إِنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيُم (
) ُمثَّ بـََعثْـَناُكْم ِمْن 55َأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنـُْتْم تـَْنظُُروَن (َلَك َحىتَّ نـََرى اLََّ َجْهرًَة فَ 

) َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنـْزَْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ 56بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن (
ظََلُموَ¦ َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَما 

  البقرة })57(
السليم والعقل  الطبعُ به ا أوىل هللا تعاىل بين إسرائيل من عظيم النعم، وما ينبغي أن يقابلها التذكري مبالقرآن الكرمي يواصل 

من  البحر ملرورهم تنجيةً  قُ واحلمد، ولئن كان فرْ 5لشكر  جٍ وهلََ  ،من وفاء 5لعهد، وإحسان للعمل يُّ ضِ النري والقلب الرَّ 
هلم إىل طريق سعادة الدارين، فإن األصل يف النفوس  النبوة فيهم هدايةً  ثُ موتتني غرقا يف البحر أو بسيف الفرعون، وبعْ 

م هللا ¾ثريا، السوية مهما قست، أن تقابل بليغ إحسان الرب إليها بفيض من الثقة واحملبة والطاعة واخلشية، فما مثل كال
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، ولكنها قلوب بين 21احلشر  } َلْو أَنـْزَْلَنا َهَذا اْلُقْرَآَن َعَلى َجَبٍل َلرَأَيـَْتُه َخاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَيِة اLَّ  { وما مثله تذكريا
وال  لسفاسفي عن اال ترعو ونفوسهم املشوهة بذل السخرة واالستعطاء، ئيل املستعصية عن الصالح واإلصالح، اإسر 

ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم  { رب العزة بقولهلذلك خاطبهم شع، وال خت لذكر هللا ال تلنيو  وال تسمو للمعايل وال ترتفع، ترتدع،
َها َلَما َيشَّقَُّق فـََيْخرُُج ِمْنُه  ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه اْألَنـَْهارُ  َوِإنَّ ِمنـْ

ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ  َّLَوَما ا َِّLَها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة ا    ،74البقرة } اْلَماءُ َوِإنَّ ِمنـْ
ة العقيدة واستعالئها، لقد عاش بنو إسرائيل بعد يعقوب ويوسف عليهما السالم يف مصر دهرا طويال، وبـَُعَد عهُدهم بعز 

ملا عانوه من حمن وذلة ومسكنة حتت سطوة الفراعنة وجربوlم، فضعفت نفوسهم، وخارت عزائمهم، ومل يبق من اإلميان 
يف قلو±م إال رمسه، ومن الدين إال رقمه، ومن الرجولة إال ذكورlا، وعندما أُْرِسل إليهم موسى عليه السالم وجد فيهم 

دا، وحرصا على احلياة ذليال، وأخالقا مسخها طغيان الفرعون، و ألفى لديهم قلو5 جوفاء فارغة، تعلقا 5لدنيا شدي
وَبَطرًا يف حال النعمة ، يف غيابهسوط، ومتردا الحتت  استخذاءً وعقوال غبية بليدة، تكرست فيها طباع الرق واخلزي، 

ده، وإمنا أُِمَر مع أخيه هارون ¹ن يطلب استالَمهم من واملقدرة، فلم يؤمر 5ستنهاض مهمهم ملقاومة ضالل الفرعون وفسا
 فَْأتَِيا ِفْرَعْوَن فـَُقوَال ِإ¦َّ َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمَني َأْن أَْرِسْل َمَعَنا َبِين ِإْسرَائِيلَ  { فرعون كما ُتْستَـَلُم البضاعة أو الرقيق، قال تعاىل:

ة، طيلة جتربتهم االستخالفية، وطََبَع من ضعف اإلميان، وخور اإلرادليه . ولقد الزمهم ما ُجِبلوا ع16/17الشعراء }
مسريlَم 5لغش واخلداع واجلنب، وربط نفوسهم 5ألهواء، وأضعف ثقتهم 5لرسل واألنبياء، وجرَّأهم على هللا تعاىل وعلى 

  واآلmم. الطباع إىل ارتكاب أعظم اخلطاF خيانة عهوده ومواثيقه، فأدت ±م هذه
أُِمروا 5خلروج مع موسى مل ينسوا طبعهم اللئيم وتعلقهم بفتنة املال والذهب، فاستعاروا ُحِليَّ اُألَسِر القبطية  عندما

فكانت من أسباب  الفرعونية وذهبوا ±ا، ومل يُصدَّهم عن هذا التصرف الدَِّينء ديٌن أو مروءة أو َمتَيـٌُّز عن الظلم والظاملني،
  فتنتهم كما �يت الحقا.

اْسَتِعيُنوا  { ندما حاول موسى عليه السالم رفَع عزائمهم وتقويَة نفوسهم بقوله هلم إذ خافوا أن يدركم فرعون وجنوده:وع
ال التذمر ، مل يكن ردُّهم إ128األعراف } L5َِِّ َواْصِربُوا ِإنَّ اْألَْرَض Lَِِّ يُورِثـَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ 

والشكوى والتربم ِبَصَلف ومكابرة، ِلَما غاب عنهم من حقائق اليقني واإلميان، وما ران على قلو±م من رجس اجلنب 
 ونزول رسالته: ْت ±م قبل موسى مث جتددت بقدومهوالعصيان، فلم يروا ِمن ِعزِّ االستخالف ورسالِة اإلسالم إال بالF حلَّ 

تَـَناقَاُلوا أُوِذيَنا ِمْن  { ، فأجا±م موسى متغاضيا عن وقاحتهم ومستمرا 129األعراف  } قـَْبِل َأْن َ¾ْتِيَـَنا َوِمْن بـَْعِد َما ِجئـْ
 } قَاَل َعَسى رَبُُّكْم َأْن يـُْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِيف اْألَْرِض فـَيَـْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلونَ  { يف lدئتهم وتنمية ثقتهم بر±م:

  .129عرافاأل
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وعندما أجناهم هللا إىل الضفة الشرقية من البحر يف سيناء، وجدوا قوما يعبدون األوmن فتاَقْت إىل عبادة األصنام نفوُسهم 
َوَجاَوْزَ¦ بَِبِين ِإْسرَائِيَل  { ملا وقر فيها من ¾ثر 5¼تمع الفرعوين الوثين الذي ألفوه، فنهرهم موسى وَصدَُّهم عن الضاللة:

ٌة قَاَل إِنَُّكْم قـَْوٌم َجتَْهُلوَن ِإنَّ َهُؤَالِء َبْحَر فَأَتـَْوا َعَلى قـَْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َهلُْم قَاُلوا Fَ ُموَسى اْجَعْل لََنا ِإَهلًا َكَما َهلُْم َآهلَِ الْ 
  .138/139 } ُمتَـبـٌَّر َما ُهْم ِفيِه َو5َِطٌل َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

على مدى مسريlم االستخالفية، لذلك بعد خروجهم من مصر كانوا أسرَع  إمياÄم هشا سريَع الكْسر والعطب لقد كان
  إىل الفتنة والشرك الصريح، مبجرد ذهاب نبيهم مليقات ربه واستخالف هارون عليهم.

تحريف والفساد إال بعد أمد كاف إن أي دعوة دينية أو فكرية مهما كان حمتواها، إذا محلها املوقنون ±ا ال يسرع إليها ال
تـُْنَسى فيه أو يـُتَـَنكَُّر هلا، ولكن قوم موسى عبدوا عجل الذهب قبل مرور جمرد أربعني ليلة من غيابه، وهو رقم قياسي يف 

  اإلسراع إىل الضالل، مل جند له مثيال يف �ريخ األمم والشعوب.
عاصرين للبعثة احملمدية كي يتعظوا، ويضرب به املثَل للمسلمني يف كل هذا احلال العجيب هو ما يُذَكِّر هللا به َخَلَفهم امل

مل يكن هلم كتاب وال شريعة ينتهون إليهما، فوعد هللا موسى أن سيناء ا دخلوا مَّ أن بين إسرائيل لَ عصر كي يعتربوا، ذلك 
ربكم آتيكم بكتاب فيه بيان ما ¾تون وما فقال موسى لقومه: إين ذاهب مليقات ودعاه مليقات معلوم،  ،ل عليه التوراةزـِّ نَ يُـ 

َلًة ُمثَّ  { وهو ما فصله القرآن الكرمي يف سياقاِت كثٍري من سوره. فقال يف سورة البقرة: تذرون، َوِإْذ َواَعْدَ¦ ُموَسى أَْربَِعَني لَيـْ
َلًة َوأَْمتَْمَناَها ِبَعْشٍر { :142وقال يف سورة األعراف  ،} اختََّْذُمتُ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـُْتْم ظَاِلُمون َوَواَعْدَ¦ ُموَسى َثَالِثَني لَيـْ

َلًة    .}فـََتمَّ ِميَقاُت رَبِِّه أَْربَِعَني لَيـْ
إذ قد تكون من طرف  ،} َواَعْد¦َ  { قوله تعاىل:وليس من الضروري أن تكون املواعدة بني طرفني، كما يفهم من ظاهر 

سافر، وعاجل، وعافاك هللا، وقاتله هللا، وعاقبت املذنب، ألÄا وعد ملوسى وأمر له ¹ن واحد كما يف هذه اآلية، كقولك 
من  } َوَعْد¦َ  { :ينقطع ملناجاة ربه صوما ونسكا وحتنثا وعبادة، متهيدا لتلقي كالمه وشريعته، لذلك قرأها أهل البصرة

  الوعد.
ورد يف القرآن الكرمي، ومع ذلك خشي الفتنة على قومه  كان مقدرا لغياب موسى عن قومه أال يتجاوز أربعني ليلة كما

ِلَما يعلم من هشاشة إمياÄم ونـََزق تصرفاlم، وعدم سالمة صفهم من املفسدين، فاستخلف عليهم نبيا آخر هو أخوه 
، مث ملا رجع إىل 142األعراف } اْلُمْفِسِدينَ َوقَاَل ُموَسى ِألَِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِين ِيف قـَْوِمي َوَأْصِلْح َوَال تـَتَِّبْع َسِبيَل  { هارون

َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَىل قـَْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا قَاَل بِْئَسَما  { وعبدوا العجلهارون قومه 5لتوراة وجدهم استضعفوا خليفته 
َأَخَذ ِبرَْأِس َأِخيِه َجيُرُُّه إِلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِين وََكاُدوا َخَلْفُتُموِين ِمْن بـَْعِدي أََعِجْلُتْم أَْمَر رَبُِّكْم َوأَْلَقى اْألَْلَواَح وَ 

 ِتَك َوأَْنَت أَْرَحمُ ِخي َوأَْدِخْلَنا ِيف َرمحَْ يـَْقتُـُلوَنِين َفَال ُتْشِمْت ِيبَ اْألَْعَداَء َوَال َجتَْعْلِين َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني قَاَل َربِّ اْغِفْر ِيل َوِألَ 
   .151األعراف  } الرَّاِمحني
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مل خيرج بنو إسرائيل عن طبعهم وما جبلوا عليه، فعلى خالف النفوس األبية الواثقة بر±ا، املستعلية ëمياÄا ومبادئها 
هم الفساد فأضلهم وقيمها، واهلمم العالية اليت ¾نف الضيم وتبغض الظاملني وما ينسب هلم وما يُذَكِّر ±م، أسرع إلي

السامري وصنعوا ëشرافه وتوجيهه من حلي آل فرعون اليت استعاروها واحتفظوا ±ا، عجال ذهبيا عبدوه بـَُعْيد غياب 
َكلُِّمُهْم َوَال يـَْهِديِهْم َواختَََّذ قـَْوُم ُموَسى ِمْن بـَْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًال َجَسًدا لَُه ُخَواٌر أَملَْ يـََرْوا أَنَُّه َال يُ  { نبيهم، قال تعاىل:

قَاَل فَِإ¦َّ َقْد فـَتَـنَّا قـَْوَمَك  { ، وهو ما أوحى هللا به إىل موسى يف امليقات:148األعراف } َسِبيًال اختََُّذوُه وََكانُوا ظَاِلِمنيَ 
  .85طه } ِمْن بـَْعِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّاِمرِيُّ 

قيقة السامري، وهل هو من قوم موسى، أو من القبط الذين اتبعوهم، أو وعلى خالف بني املفسرين واملؤرخني حول ح
سكاِن الشام  اختذوا العجل تشبهًا 5لكنعانينيمن الكنعانيني، مما ال تفيد معرفته وال يضر اجلهل به، فإن الراجح أÄم 

صورة  آهلتهم، يصنعونه على أعظميسمونه بـَْعال، وميثل وكان العجل مقدساً عندهم  ،وmنيعبدون األكانوا وفلسطني، وقد  
 اْجَعْل لََنا ِإَهلًا َكَما َهلُْم َآِهلَةٌ  { وقد مر ±م بنو إسرائيل عِقب جتاوزهم البحر فقالوا ملوسى: ،إنسان من حناس له رأس عجل

رون ، فوخبهم موسى وانتهرهم، مث ملا غاب مليقات ربه، وظنوا أنه قد هلك ولن يعود، استضعفوا ها138األعراف  }
  خليفته، وعبدوا العجل الذي اشتاقت نفوسهم لعبادته من قبل.

ال شك أن عبادة العجل شرك أكرب صريح واضح ال شبهة فيه، صادف هوى يف أنفسهم فارتكسوا فيه عقب ذهاب 
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  { نبيهم للقاء ربه مباشرة، وليس بعد الشرك معصية تضاهيه أو تتجاوزه لذلك  ،13مانلق } ِإنَّ الشِّ

ومع ذلك 5درهم تعاىل 5لعفو  ،} ُمثَّ اختََّْذُمتُ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـُْتْم ظَاِلُمونَ  { وصمهم هللا تعاىل 5لظلم يف قوله:
 استدراجا هلم إىل التوبة والشكر إذ علم من بعضهم ندما وشعورا 5إلمث وتساؤال عن طريق لتجاوز ما ارتكسوا فيه، فقال:

إال أن العفو غري املغفرة، ألن العفو رفع للعقوبة دون رفع ذكر  ،} ُمثَّ َعَفْوَ¦ َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  {
الذنب والتذكري به، أما املغفرة فهي حمو الذنب مطلقا ورفع عقوبته، وألن من الذنوب املغتفرة أحيا¦ ما تبدل فيها 

  ذلك كان التعبري بلفظ العفو ترقبا لتكرار املخالفة كما هي طبيعة بين إسرائيل.السيئات حسنات، ول
 { وهو الشرك الصريح، فقال: الذي ارتكبوه مث عاد القرآن للتذكري بنعمة أخرى عليهم بعد نعمة العفو عن أعظم الظلم

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَن َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ  والكتاب يف هذه اآلية الكرمية هو التوراة موصوفا 5لفرقان، لكونه  ،} َوِإْذ َآتـَيـْ
 { مهتُ ى هدايَـ جَ رْ تُـ  نْ مَ  حالَ  املخاطبني به ليكون حالُ ، و فرقا¦ً يفرق بني احلق والباطلكونه بني كونه كتا5ً منزًال، و جامعا 

َنا ُموَسى  { وحنوه قوله تعاىل:رُهم جحوَدهم، م، وشكشهوlَ  مهوعقلُ  م،هجهلَ  مهفيغلب حلمُ  ،} َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ  َوَلَقْد َآتـَيـْ
. وهو ما أوحى ذكرالضياء و الفرقان و الاجلامع بني كونه  التوراة يعين، 48األنبياء } َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن َوِضَياًء َوذِْكرًا لِْلُمتَِّقنيَ 

َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه  { ا ورد يف القرآن الكرميعندما ذهب ملناجاته يف جبل الطور، كم به هللا تعاىل إىل موسى
 َفَسْوَف تـَرَاِين فـََلمَّا َجتَلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل رَبُُّه قَاَل َربِّ أَِرِين أَْنظُْر إِلَْيَك قَاَل َلْن تـَرَاِين َوَلِكِن اْنظُْر ِإَىل اْجلََبِل فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَهُ 
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ُتَك َعَلى َعَلُه دَك÷ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فـََلمَّا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت إِلَْيَك َوأََ¦ أَوَُّل اْلُمْؤِمِنَني قَاَل جَ  Fَ ُموَسى ِإّينِ اْصَطَفيـْ
ُتَك وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِين نَ  النَّاِس ِبرَِساَالِيت َوِبَكَالِمي َفُخْذ َما َآتـَيـْ ا لَُه ِيف اْألَْلَواِح ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوِعظًَة َوتـَْفِصيًال ِلُكلِّ وََكتَـبـْ

   .143/145األعراف } َشْيٍء َفُخْذَها ِبُقوٍَّة َوْأُمْر قـَْوَمَك َ�ُْخُذوا ¹َِْحَسِنَها َسأُرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقنيَ 
لى دينه مع هارون يف استضعاف، وفريق عبد لقد تفرق بنو إسرائيل من بعد موسى يف غيبته فريقني، فريق ثبت ع

العجل، وتساءل بعضهم عن التوبة بعد عودة نبيهم وقد عرفوا أÄم ضلوا، فقال هلم موسى وقد أُوِحَي إليه شرُط قبوِل 
َاذُِكُم اْلِعْجلَ { توبتهم: فـَُتوبُوا ِإَىل 5َرِِئُكْم فَاقْـتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم َذِلُكْم  َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه Fَ قـَْوِم إِنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنـُْفَسُكْم 5ِختِّ

ٌر َلُكْم ِعْنَد 5َرِِئُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم إِنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ    .} َخيـْ
ن، إنه شرط قاس، ولكنه يف مستوى الشرك األكرب الصريح الذي اْرُتِكب، فال بد أن يتطهر الصف املسلم من املفسدي

وينتصر الصادقون فيه لر±م، ويرتدع من يف قلبه مرض، إنه القتل، أن يقتل الصاُحل فيهم املفسَد، وهو ما مت إذ Äض 
، وال ظلم يوازي الشرك إال قبل يف أمر احنرافهم وسكتوا عنه مؤمنو الصف املسلم للتخلص من املفسدين، وقد lاونوا من

  عليهم وغفر ذنب سكوlم وركوÄم إىل السالمة واالستضعاف يف غيبة نبيهم. مهادنته والركون إليه، حينئذ �ب هللا
ولئن ظن البعض أن هذا الشرط قاس ومؤمل، فإمنا ذلك منهم عدم فهم لطبيعة الصراع بني احلق والباطل يف الدين الذي 

ن ال تنبت فسيلة اخلري جبانب نزل على أنبياء هللا منذ عهد إبراهيم عليه السالم، إذ من تعاليم هذا الدين األبدية أ
األعشاب الضارة إال هزيلة هشة متهالكة، وعالجها أن ُتستأَصل طفلياُت األعشاب لِتنمَو بذور اخلري واألمن والعدل 
واإلميان يف القلوب وا¼تمع رخية رطبة، ويف القرآن الكرمي إشارات وتصرحيات وتشريعات هلذا املبدأ ال تكاد حتصى، ويف 

  ). إن السيف حماء للخطاFنبوي مثل ذلك، قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح:( احلديث ال
ويستمر القرآن الكرمي يف التذكري ¹نعم هللا تعاىل على بين إسرائيل، كلما تعثرت مسريlم اإلميانية فنجوا من ورطة جهل 

   .جفاءسوء طبع و ى نشأت بعد عقاب علوغباء، لريتكسوا يف أخرى أكرب منها أو توازيها، 
 { ، قال تعاىل:هم املعرب عنهم يف التوراة 5لكهنة وشيوخ بين إسرائيلذلك أن موسى اختار مليقات ربه سبعني رجال،  

َي أَتـُْهِلُكَنا ِمبَا  تَـُهمْ َواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعَني َرُجًال ِلِميَقاتَِنا فـََلمَّا َأَخَذتْـُهُم الرَّْجَفُة قَاَل َربِّ َلْو ِشْئَت أَْهَلكْ  َّFِمْن قـَْبُل َوِإ
أن يروا هللا تعاىل  - على خالف بني املفسرين -فسأله بنو إسرائيل كلهم، أو السبعون من شيوخهم  ،} فـََعَل السَُّفَهاُء ِمنَّا

 يف قوله تعاىل: جهرة كي يؤمنوا له ويصدقوه، سألوا ذلك وموسى كليم هللا نفسه مل يستطيع رؤيته كما قرر القرآن ذلك
ظُْر ِإَىل اْجلََبِل فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُه َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُُّه قَاَل َربِّ أَِرِين أَْنظُْر إِلَْيَك قَاَل َلْن تـَرَاِين َوَلِكِن انْ {

 دَك÷ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فـََلمَّا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت إِلَْيَك َوأََ¦ أَوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ َفَسْوَف تـَرَاِين فـََلمَّا َجتَلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه 
  .143 األعراف }
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حىت  ،من املعجزات هوما شاهدو  ،اكرتاثهم مبا أوتوا من النعم عدمعجرفتهم و لقد أخذت الصاعقة بين إسرائيل لكفرهم و  
َ  { ويؤمنوا برسالته قال تعاىل: موسى كي يصدقواجهرة  أن يروا هللا  اشرتطوا َّLُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى ا Fَ َوِإْذ قـُْلُتْم

الصاعقة هلم عقوبة وكانت هذه  ،} َجْهرًَة فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنـُْتْم تـَْنظُُروَن ُمثَّ بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
ُمثَّ بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم  { :تعاىلقوله هلم ف فيما وقع حمل النعمةدنيوية ماتوا ±ا قليال مث أحياهم هللا، أما 

أخرى، استدراجا عرب عنه ëجياٍز بديع ووصٍف دقيق ملعجزة إهلية خارقة، امنت هللا ±ا على بين إسرائيل مرة  ،} َتْشُكُرونَ 
  هلم إىل الشكر وتثبيتا هلم على اإلميان.

لقد رأى بنو إسرائيل يف هذه احلادثة املوَت ¹عينهم، وشاهدوا إحياَء هللا تعاىل األمواَت يف أنفسهم، كما رأوا ذلك مرات 
بنو إسرائيل ومل َتْطُهْر ±ا أخرى يف مسريlم مع العقيدة اليت أنزلت هلم، مما أوردت سورة البقرة أربعة مناذج منه شهدها 

  قلوُ±م ومل َيْصُف ±ا إمياÄُم:
  يف هذه اآلية الكرمية. من ذلك املوُت 5لصاعقة

ُتْم َتْكُتُموَن فـَُقلْ  { ومن ذلك قتُلهم نفسا فأحياها هللا يف قوله تعاىل: َنا َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفًسا فَادَّارَْأُمتْ ِفيَها َواLَُّ ُخمْرٌِج َما ُكنـْ
ُ اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم َآFَتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  َّL72/73البقرة } اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُحيِْيي ا.  

َقدَّرة، قال تعاىل:
ُ
رِِهْم أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدFَ  { ومن ذلك إماتُة ألوٍف منهم خافوا املوت شّكاً منهم يف اآلجال امل

ُ ُموتُوا ُمثَّ َأْحَياُهْم  َّL243البقرة  }َوُهْم أُلُوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل َهلُُم ا.  
أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىنَّ  { ومن ذلك إماتُة رجٍل منهم مائَة عام مث بعثه كما قال تعاىل:

ْعَض يـَْوٍم قَاَل َبْل لَِبْثَت ِمَئَة َعاٍم ِه اLَُّ بـَْعَد َمْوlَِا فََأَماتَُه اLَُّ ِمَئَة َعاٍم ُمثَّ بـََعثَُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْوًما أَْو بَـ ُحيِْيي َهذِ 
َنْجَعَلَك َآيًَة لِلنَّاِس َواْنظُْر ِإَىل اْلِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشزَُها ُمثَّ َنْكُسوَها فَاْنظُْر ِإَىل َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ يـََتَسنَّْه َواْنظُْر ِإَىل ِمحَارَِك َولِ 

َ َلُه قَاَل أَْعَلُم َأنَّ اLََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ    .259البقرة } حلًَْما فـََلمَّا تـَبَـنيَّ
رائيل، فلم َجتَْتثَّ العجَل من قلو±م، وال الشكَّ كل هذه اخلوارق املعجزة الدالة على قدرة هللا تعاىل شاهدها بنو إس

عن  تقاعسِ الو  وقتِل األنبياء، شرائع،ال وحتريفِ  ،احلق كتمانِ والريَب والعصياَن من نفوسهم، وواصلوا مسريَة االحنراِف و 
 َق طبيعة ومعجزاتومشاهدًة آلالئه، خوار  من بطش فرعون وجربوته، اإنقاذ ،عليهمبه  هللا نَّ مَ  ااجلهاد... على رغم م

  .أخرى تلوَ  مرةً  ةٍ توب وقبولَ  خْلٍق،
بذكر نعمة أخرى هي إنقاذهم يف التيه من اهلالك، بتظليل الغمام هلم من حرارة الشمس،  مث تـُتَـوَُّج هذه اآلFُت الكرمية

َوظَلَّْلَنا { تعاىل: وإنقاذهم من اجلوع ëنزال املن والسلوى عليهم، وإ�حة الطيبات من الرزق هلم مأكال ومشر5 فقال
 162وزاد التفصيل أكثر يف سورة األعراف ،} َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنـْزَْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكمْ 

َنا ِإَىل ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قـَْوُمُه أَِن اْضِرْب ِبَعَصاكَ  { فقال: ًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ  َوأَْوَحيـْ احلََْجَر فَانـَْبَجَسْت ِمْنُه اثـْنَـَتا َعْشرََة َعيـْ
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مث أضاف 5لتفات بليغ  ،} َما َرَزقْـَناُكم أَُ¦ٍس َمْشرَبـَُهْم َوظَلَّْلَنا َعَلْيِهُم اْلَغَماَم َوأَنـْزَْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّباتِ 
عقدي رصني، تعقيبا على كفرهم املتوايل وجحودهم املسرتسل، وتقريعا شديدا واضحا الستعصاء نفوسهم موجز، وتلميح 

إشارة إىل حقيقة  ،} َوَما ظََلُموَ¦ َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ  { عن الصالح، وارتكاسها الدائم يف الضالل بقوله:
طاعة وال تضره معصية، وأنه غين عن العاملني، وأن أكرب ظلم للنفس وأخطره  إميانية راسخة هي أن هللا عز وجل ال تنفعه

 } الَِّذيَن َآَمُنوا َوملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك َهلُُم اْألَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ  { هو الشرك األكرب خفيا وظاهرا، قال تعاىل:
وأينا F رسول هللا مل  عندما سأله الصحابة رضي هللا عنهم عن هذه اآلية فقالوا: ، والرسول صلى هللا عليه وسلم82األنعام

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  { :أمل تسمعوا قول العبد الصاحل ،ذلك الشرك، قال هلم: ( ؟يلبس إميانه بظلم   ). }ِإنَّ الشِّ
وما نزل عليهم من الوحي، ومبا أُْخِربوا به من أمر  إن أخطر داء فتك ëميان بين إسرائيل وأفرغ قلو±م من الثقة ¹نبياء هللا

َولََتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا  { اآلخرة والبعث والنشور، هو تَعلُُّقم 5لدنيا وحرُصهم على احلياة
، وال شيَء 96البقرة } َزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أَْن يـَُعمََّر َواLَُّ َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلونَ يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو مبُِ 

يُرِكس اإلنسان يف حضيض الكفر والشرك إال الشك يف اآلخرة وحسا±ا تعذيبا أو تنعيما، وال شيء يرفع املرء عن 
  حضيض البهائمية إال اإلميان الصادق 5# واليوم اآلخر.

لذلك تواىل يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة حتذير املسلمني من الركوِن إىل الدنيا واحلرِص على ما زُيَِّن فيها من ذهب 
محايًة هلم مما يستتبع ذلك من ضعف يف اإلميان، وركون إىل َضَعِة احلرص وذلة عبودية الدرهم  وفضة وأموال ومتع،
َنُكْم َوَتَكاثـٌُر ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َكَمثَ اْعَلُموا أَمنََّ  { والدينار، قال تعاىل: نـَْيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ ِل َغْيٍث ا اْحلََياُة الدُّ

يٌد َوَمْغِفرٌَة ِمَن اLَِّ َورِْضَواٌن َوَما اْحلََياُة أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه ُمثَّ يَِهيُج فـَتَـرَاُه ُمْصَفر÷ا ُمثَّ َيُكوُن ُحطَاًما َوِيف اْآلَِخرَِة َعَذاٌب َشدِ 
نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ  قـَْلُتْم ِإَىل  { ، وقال:20احلديد } الدُّ َّmا َِّLأَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِيف َسِبيِل ا Fَ

نـَْيا ِيف اْآلَِخرَِة ِإالَّ قَِليلٌ اْألَْرِض أََرِضيُتْم 5ِحلَْ  نـَْيا ِمَن اْآلَِخرَِة َفَما َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ ، وقال صلى هللا عليه وسلم 38التوبة } َياِة الدُّ
نـَْيا َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن  َواLَِّ َما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم َوَلِكينِّ َأْخَشى أَْن تـُْبَسَط َعَلْيُكْم الدُّ فيما رواه البخاري ومسلم: ( 

ُهمْ  َلُكْم فـَتَـَناَفُسوَها َكَما تـََناَفُسوَها َوتـُْهِلَكُكْم َكَما أَْهَلَكتـْ )، وقال فيما أخرب به من الغيب ورواه مسلم والبخاري  َكاَن قـَبـْ
َع بِِه النَّاُس َساُروا إِلَْيِه فـَيَـُقوُل َمْن ِعْنَدُه لَِئْن تـَرَْكَنا يُوِشُك اْلُفرَاُت َأْن َحيِْسَر َعْن َجَبٍل ِمْن َذَهٍب فَِإَذا مسَِ واللفظ ملسلم:( 

  ). فـَيَـْقَتِتُلوَن َعَلْيِه فـَيُـْقَتُل ِمْن ُكلِّ ِمائٍَة ِتْسَعٌة َوِتْسُعونَ  :قَالَ  ،النَّاَس َ�ُْخُذوَن ِمْنُه لَُيْذَهَنبَّ بِِه ُكلِّهِ 
ار±ا عن أÄار من ذهب أسود هو النفط، ودفائن جباِل َذَهٍب، ما ولقد حسرت بلدان املسلمني يف مشارقها ومغ

وقدميا ُأْشِرَب بنو إسرائيل يف قلو±م عجل الذهب فأضلهم، وقرائُن أحوال املسلمني تنبئ  ،استخرج منها وما مل يستخرج
أخوَة اإلسالم وأحلُّوا حملَّها أخوَة  أÄم كذلك أُْشرِبوا عجَل النفط والذهب أو كادوا، فنسوا اآلخرة وتعلقوا 5لدنيا، وألغوا

الِعْرق والدم والثروة، وركنوا إىل األقوFء من أعدائهم احتماًء ±م، واستعانًة ±م على ¾مني ما لديهم من مال وجاه 
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عليهم يف وسلطة، واستقواًء ±م على فقراء األمة املسلمة، وحرصا على السالمة واستئثارا 5خلريات، ُمْقسمني أال يدخَلنَّ 
حقول نفطهم مسكني من أبناء دينهم، أو مستضعف من بين ملتهم، إال دخوَل العبد الذليل الفاقد إلنسانيته وكرامته 
وحقوقه، وكأين ±م وقد ُسلبوا النعمة، وُسلِّط عليهم العذاب والقهر واخلزي من قبل أعدائهم، جموِس اهلند، ويهوِد 

، مما بدأت نُُذرُه ترتاءى يف كثري من أقطارهم، وكأين ±م مل يتعظوا ¹صحاب اجلنة الشتات، ووثنيي الزنج، ونصارى الروم
ِإ¦َّ بـََلْوَ¦ُهْم َكَما بـََلْوَ¦ َأْصَحاَب اْجلَنَِّة ِإْذ أَْقَسُموا لََيْصرُِمنـََّها ُمْصِبِحَني َوَال  { اليت أصبحت كالصرمي وقال عنهم تعاىل:

ُتْم   ا طَاِئٌف ِمْن رَبَِّك َوُهْم َ¦ئُِموَن فََأْصَبَحْت َكالصَّرِمي فـَتَـَناَدْوا ُمْصِبِحَني َأِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم ِإنْ َيْستَـثْـُنوَن َفطَاَف َعَليـْهَ  ُكنـْ
، وكأين 17/25القلم  } ٍد قَاِدرِينَ َصارِِمَني فَاْنطََلُقوا َوُهْم يـََتَخافـَُتوَن َأْن َال يَْدُخَلنـََّها اْليَـْوَم َعَلْيُكْم ِمْسِكٌني َوَغَدْوا َعَلى َحرْ 

±م ¦ئمون وطائف يطوف عليهم حيرق األخضر واليابس، يف العراق وأفغانستان والسودان وفلسطني... لتصبح أمواهلم 
  وأوطاÄم وذرlFم كالصرمي.

تنة وأكثر وبعد، فهذا حال بين إسرائيل مع عجل الذهب، وحال مسلمي اليوم مع عجل النفط، فأي العجلني أشد ف
رًا َوِذرَاًعا  إضالال، والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم: ( رًا ِشبـْ َلُكْم ِشبـْ بَـُعنَّ َسَنَن َمْن َكاَن قـَبـْ لَتَـتـْ

 )، والقرآن الكرمي حيذر: ؟َفَمنْ  :قَالَ  ؟،اَرىFَ َرُسوَل اLَِّ اْليَـُهوُد َوالنَّصَ  :قـُْلَنا ،ِبِذرَاٍع َحىتَّ َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ تَِبْعُتُموُهمْ 
  . 19 احلشر } َوَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اLََّ فَأَْنَساُهْم أَنـُْفَسُهْم أُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  {
 

 

  
  
  
  

  املؤمنني عرب التاريخ وحدة
  كفر كافر أو احنراف منحرف  يفصمها ال

  
ُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوا َوِإْذ قُـ  { قال هللا تعاىل: َها َحْيُث ِشئـْ ْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ

) فـََبدََّل 58اْلَباَب ُسجًَّدا َوقُوُلوا ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلُكْم َخطَاFَُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنَني (
َر الَِّذي ِقيَل َهلُْم فَأَنْـ  زَْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزًا ِمَن السََّماِء ِمبَا  الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغيـْ

) َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه فـَُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجَر 59َكانُوا يـَْفُسُقوَن (
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ًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ أَُ¦ٍس َمْشرَبـَُهْم ُكُلوا وَ  اْشرَبُوا ِمْن رِْزِق اLَِّ فَانـَْفَجَرْت ِمْنُه اثـْنَـَتا َعْشرََة َعيـْ
) َوِإْذ قـُْلُتْم Fَ ُموَسى َلْن َنْصِربَ َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد 60َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِديَن (

َوَبَصِلَها فَادُْع لََنا رَبََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها 
ٌر اْهِبطُوا ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم  قَاَل أََتْستَـْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدَىن 5ِلَِّذي ُهَو َخيـْ
َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة َو5َُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اLَِّ َذِلَك ¹َِنـَُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن 

) ِإنَّ الَِّذيَن 61اLَِّ َويـَْقتُـُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ احلَْقِّ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن ( FََِÞتِ 
َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني َمْن َآَمَن L5َِِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَعِمَل َصاِحلًا 

  البقرة سورة } )62ْم ِعْنَد َر±ِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُوَن (فـََلُهْم َأْجرُهُ 
  

طريق معامل ال، سلبا أو إجيا5، ونصب يف والتغري، رقيا أو احنطاطا غيريتهللا تعاىل أن جعل للحياة الدنيا سننا لل حكمةمن 
ما جبل عليه وخلق له، وما هداه إليه عقله وحفزه إليه  يتبارى اخللق إليها ومنها، كل حسب ،قيم ومنارات مبادئ

ُوا َما ¹َِنـُْفِسِهْم َوِإَذا أَرَاَد اLَُّ ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَال  { قال تعاىل: طموحه، ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ َمَردَّ َلُه َوَما َهلُْم ِمْن ِإنَّ اLََّ َال يـَُغريِّ
 فََأْهلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها { ،وقال:11الرعد } ُدونِِه ِمْن َوالٍ 

، والذل واملهانة عةضنفوس عالية وmبة هلا الصدر واملقام األعلى، تؤثر العلقم على أن ترتضع ثدي ال ،7/10الشمس }
وأخرى هابطة مفككة ال تفكر يف حال أو مآل،  قسى احملن، يف سبيل مراميها وأهدافها وعزlا.وتتحمل أشد املشاق وأ

وضريبة  تُعَفى يف حياlا من تكاليف الكرامة، و ولو تبنا وَحَشفا هاو¾من معيشتُ ولو يف احلضيض، ها م حلظتُ سلَ مهها أن تَ 
ف األول وكانت مسرية حممد صلى هللا عليه وسلم زاخرة ±م ولئن قدم لنا القرآن مناذج من الصن احلرية واملقام احملمود،

َتِظرُ { فقال تعاىل: ُهْم َمْن يـَنـْ ُهْم َمْن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ ُلوا تـَْبِديًال  ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اLََّ َعَلْيِه َفِمنـْ  }َوَما َبدَّ
تَـُغوَن َفْضًال  ُحمَمٌَّد َرُسولُ  { ، وقال:23األحزاب نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَبـْ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ ِمَن اLَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

صرفات ، فإنه يواصل يف سورة البقرة تقدمي مناذج من ت29الفتح  } اLَِّ َوِرْضَواً¦ ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجود
الصنف الثاين، وقد حاز بنو إسرائيل عرب أجياهلم قصب السبق يف مضماره، و5ؤوا على تعاقب حقبهم ¹وخم ضروب 

ُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا وَ  { اهلوان واخلزي يف مساره، فيقول: َها َحْيُث ِشئـْ قُوُلوا َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ
َر الَِّذي ِقيَل هلَُ  َل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغيـْ ْم فَأَنـْزَْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزًا ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلُكْم َخطَاFَُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنَني فـََبدَّ

  .} ِمَن السََّماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ 
رت اآلية الكرمية إليه، مل يكن ِجيل أصحاب موسى الذين جتاوزوا البحر إىل سيناء، وإمنا هو إال أن هذا اجلِيل الذي أشا

من جاء بعدهم وخلفهم يف السعي إىل األرض املقدسة، وكان على رأسه نيب هللا يوشع، يف إشارة واضحة منه تعاىل إىل 
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ري، طبيعة غري قابلة للتطور والتحسن، يف عهد أن طبيعة بين إسرائيل تفلتا وعصيا¦ وشقاوة راسخة، ال تتبدل أو تتغ
  موسى وما بعده، ويف عهد البعثة النبوية وما بعدها.

ذلك أن األمر بدخول األرض املقدسة وجه إىل بين إسرائيل مرتني، أوالمها يف حياة نبيهم موسى عليه السالم، بعد جناlم 
َسَة الَِّيت َكَتَب اLَُّ َلُكْم َوَال تـَْرَتدُّوا َعَلى أَْد5َرُِكْم Fَ قـَْوِم اْدخُ  { من فرعون، إىل سيناء، كما قال تعاىل: ُلوا اْألَْرَض اْلُمَقدَّ

َقِلُبوا َخاِسرِينَ  ، وهو أمر هلم 5جلهاد مقرو¦ بوعد 5لنصر يف آن واحد، واألصل يف األوامر اإلهلية 21املائدة، } فـَتَـنـْ
َها  { :الوجوب، إال أÄم جبنوا ونكلوا عن القتال، قَاُلوا Fَ ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قـَْوًما َجبَّارِيَن َوِإ¦َّ َلْن َنْدُخَلَها َحىتَّ َخيْرُُجوا ِمنـْ

َها فَِإ¦َّ َداِخُلونَ  نصر بمث ملا اشتد اإلحلاح عليهم يف أن يدخلوا األرض املقدسة فاحتني واثقني  ،22املائدة } فَِإْن َخيْرُُجوا ِمنـْ
ُ  { ، وخاطبهم رجالن منهم خيافان هللا أمراهم بقتال اجلبارين:هللا متوكلني عليه َّLقَاَل َرُجَالِن ِمَن الَِّذيَن َخيَاُفوَن أَنـَْعَم ا

، ازداد بنو 23املائدة } نيَ ُتْم ُمْؤِمنِ َعَلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم َغالُِبوَن َوَعَلى اLَِّ فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكنْـ 
Fَ ُموَسى ِإ¦َّ َلْن َنْدُخَلَها أََبًدا َما َداُموا ِفيَها فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فـََقاِتَال ِإ¦َّ  { إسرائيل صلفا ووقاحة ومكابرة وعتوا وقالوا:

خول األرض املقدسة، وإساءة رفض د. فجمعوا ±ذه التصرفات الرعناء بني عصيان أمر اجلهاد، و 24 } َهاُهَنا قَاِعُدونَ 
صفاقَة وجٍه ووقاحَة خطاب وسخريَة ردود على أوامر هللا تعاىل وتوجيهات نبيه الكرمي، مما اقتضى معاقبتهم 5لتيه  األدب

أربعني سنة. تويف فيها موسى وهارون عليهما السالم، ومل يبق من بين إسرائيل إال ذرية نشأت بعيدة عن حياة الذل 
  ة اليت عرفها اآل5ء يف عهد فرعون.واملسكن

أي  -أما األمر الثاين الذي وجه إىل بين إسرائيل بدخول القرية، وهو أيضا للوجوب ألنه مقرون بعبادة هي السجوُد 
فقد   ،}َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا َوقُوُلوا ِحطَّةٌ  { غفرة وحطِّ الذنوب من الرب تعاىلوطلُب امل - الركوع واخلشوع والتواضع 

كان على أرجح األقوال بعد انقضاء أربعينية التيه، وفتح األرض املقدسة هلم بقيادة النيب الذي استخلف عليهم عقب 
َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة  { وهو يوشع عليه السالم، إذ خاطبهم بقول هللا هلم: وفاة موسى وهارون عليهما السالم،

َها حَ  ُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا َوقُوُلوا ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلُكْم َخطَاFَُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ َفُكُلوا ِمنـْ    .} ْيُث ِشئـْ
التويل عن  ولئن كانت األوامر اإلهلية يف العهد املوسوي ثالثة، أمرا 5جلهاد وأمرا 5لدخول وأمرا 5لثبات وعدم االرتداد أو

يف املرة الثانية وقد فتح هلم، علق  وكانت عاقبة النكول والعصيان تيها وشتات أمر يف الصحراء، فإن هللا تعاىلالزحف، 
شكرًا # تعاىل على ما  } ُسجًَّدا { دخوهلم بشرطني يسريين ال تعب فيهما وال مشقة، أن يدخلوا متواضعني خاشعني

، وإجناز الوعد الذي أعطاه آل5ئهم بدخول األرض املقدسة، ه والضاللأنعم به عليهم من الفتح والنصر واإلنقاذ من التي
  وأن يستغفروا لذنو±م حطا هلا وتطهرا منها، فيفوزوا 5ملغفرة ويفوز حمسنوهم ¹كثر منها.

ؤهم ودعتهم طبيعتهم اهلازلة اهلابطة إىل أن يبدل سفها ،إال أن مهم بين إسرائيل َقُصَرت حىت عن الوفاء ±ذين الشرطني
قوال غري الذي أمروا به وهو االستغفار، وعمال غري الذي طلب منهم وهو دخول التواضع واخلشوع والتذلل واخلضوع، 
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فأنزل هللا تعاىل على املستهزئني منهم والظاملني مبا فسقوا عن الطاعة، واستكربوا عن السجود واالستغفار، رجزا من 
)، وروى مالك  كل شيء يف كتاب هللا من الرجز يعين به العذاب عباس: (السماء، والرجز غضب هللا وعذابه، قال ابن 

الطَّاُعوُن رِْجٌز أُْرِسَل َعَلى طَائَِفٍة ِمْن  يف املوطأ أن أسامة بن زيد رضي هللا عنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:(
َلُكْم فَِإَذا مسَِ   ْعُتْم بِِه ¹َِْرٍض َفَال َتْدُخُلوا َعَلْيِه َوِإَذا َوَقَع ¹َِْرٍض َوأَنـُْتْم ِ±َا َفَال َختُْرُجوا ِفرَارًا ِمْنهُ َبِين ِإْسرَائِيَل أَْو َعَلى َمْن َكاَن قـَبـْ

َر الَِّذي ِقيَل َهلُْم فَأَنـْزَْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزًا ِمَن ا { قال تعاىل: )، َل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغيـْ  لسََّماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ فـََبدَّ
ُتْم َوُقولُوا ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ { وقال أيضا: .} َها َحْيُث ِشئـْ ًدا نـَْغِفْر َلُكْم َوِإْذ ِقيَل َهلُُم اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْريََة وَُكُلوا ِمنـْ

َل الَِّذينَ  َر الَِّذي ِقيَل َهلُْم فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْجزًا ِمَن السََّماِء ِمبَا َكانُوا  َخِطيَئاِتُكْم َسَنزِيُد اْلُمْحِسِنَني فـََبدَّ ُهْم قـَْوًال َغيـْ ظََلُموا ِمنـْ
   .161/162األعراف }َيْظِلُمونَ 

ولئن اختلف املؤرخون واملفسرون يف حتديد األرض اليت أمروا بدخوهلا جماهدين، والقرية اليت فتحت هلم وجعلت حتت 
فهم وأبيحت هلم سكنا وخريات، فقيل هي بيت املقدس، وقيل هي الشام وفلسطني، وقيل أرحيا، واشتط بعضهم تصر 

فقال هي مصر، فإن التحديد يف هذا األمر 5لقول إÄا أرض دون أرض وقرية دون قرية، ال يدرك إال 5خلرب الصحيح، 
د ضعيفا أو من اإلسرائيليات، غري أن ا¼مع عليه أن وال خرب لدينا بذلك، إمنا هو حدس املفسرين وختمينهم وما ور 

ومركزها بيت املقدس، وما األمر بدخول "القرية" إال أمرا  أرض كنعانداخل  اليت وعدها هللا بين إسرائيلاألرض املقدسة 
 { سورة البقرة . فيكون املراد واحدا 5لقرية يف قوله تعاىل يفمن قبيل ذكر البعض وإرادة الكلبدخول ما حوهلا أيضا، 

اْدُخُلوا  { بعد وفاة موسى وهارون وفتح بيت املقدس، و5ألرض املقدسة يف قوله يف سورة املائدة } اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريَةَ 
ُ َلُكمْ  َّLَسَة الَِّيت َكَتَب ا   يف حياة موسى وهارون قبيل التيه. } اْألَْرَض اْلُمَقدَّ

Fت الكرمية بين إسرائيل املعاصرين للبعثة النبوية ومعهم كافة املسلمني يف كل عصر 5حنرافات وإذ يُذَكِّر هللا تعاىل ±ذه اآل
يوشع، فإمنا ذلك حتذير من عاقبة كفران النعمة اإلهلية وجحود  جيلني إسرائيليني، من كان مع موسى ومن كان مع

  حة يف خماطبة رب العزة تعاىل. اإلحسان الر5ين، وعدم التأدب مع األنبياء والرسل، واجلراءة والوقا
فَوُقُحوا وسخروا ستغفار فأصروا، و5لشكر فجحدوا، و5خلشوع واإلخبات ولئن أُِمر بنو إسرائيل 5خلضوع فتمردوا، و5ال

ا استوعبوا جتربة بين إسرائيل، وسلكو قد واستهزؤوا وجترؤوا على القبائح فلم يبالوا ±ا، فإن حممدا صلى هللا عليه وأصحابه، 
 غري Äجهم وختلقوا بغري أخالقهم فاستحقوا اخلالفة يف األرض إىل أن يرثها هللا ومن عليها. وقد كان صلى هللا عليه وسلم

داخال إليها من الثنية العليا، وإنَّه خلاضع لربه حىت إن ُعْثنونه ليمس َمْورِك رحله، يشكر هللا على ذلك.  يوم فتح مكة
، فقال بعضهم: ى البخاري ومسلم ومالك وأصحاب السننرو كما وصلى مثاين ركعات  اغتسل ُضحًى لما دخل البلد ف

قد ورد يف القصة ما يدل على أÄا بسبب الفتح شكرا # و  هذه صالة الضحى، وقال آخرون: بل هي صالة الفتح،
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إذا فتح بلًدا أن يصلي فيه  اجليش فاستحبوا لإلمام وألمري ،"ما رأيته صالها قبلها وال بعدها" :عليه، ألن أم هانئ قالت
  .صلى فيه مثاين ركعاتو مثاين ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه ملا دخل إيوان كسرى 

ولئن اتسم سلوك بين إسرائيل على مر التاريخ بعصيان أنبيائهم وخذالÄم والتخلي عنهم يف ساعات العسرة حىت قالوا 
، فإن أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم كانوا 24املائدة } أَْنَت َورَبَُّك فـََقاِتَال ِإ¦َّ َهاُهَنا قَاِعُدونَ  فَاْذَهبْ  { لنبيهم:

أيب سعيد اخلدري، قال: سر¦ مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كان أشد وفاء لنبيهم وأعز نصرة وفداء، فعن 
ما مثل هذه الثنية الليلة  (، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ذات احلنظل" من آخر الليل، أَجْز¦ يف ثنية يقال هلا

فلما نزل )،  }اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا َوقُوُلوا ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلُكْم َخطَاFَُكْم  { إال كمثل الباب الذي قال هللا لبين إسرائيل:
أما بعد فإن قريشا قد مجعت لكم أحابيشها تطعمها  : (و أهله، مث قالىن عليه مبا ه وأثهللاخطب الناس فحمد  "الغميم"

، أم ترون أن - يعين أهل مكة - اخلزير، يريدون أن يصدو¦ عن البيت، فأشريوا علي مبا ترون؟ أن تعمدوا إىل الرأس 
، وإن طلبو¦ طلبو¦ تعمدوا إىل الذين أعانوهم فتخالفوهم إىل نسائهم وصبياÄم، فإن جلسوا جلسوا موتورين مهزومني

)، فقال أبو بكر: F رسول هللا! أن تعمد إىل الرأس فإن هللا معينك وإن هللا ¦صرك وإن  طلبا متدارF ضعيفا، فأخزاهم هللا
فَاْذَهْب أَْنَت  { :سود وهو يف رحله: إ¦ وهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيهاألقال املقداد بن او هللا مظهرك، 

  .ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إ¦ معكم مقاتلون ،24املائدة } رَبَُّك فـََقاِتَال ِإ¦َّ َهاُهَنا قَاِعُدونَ وَ 
وبعد أن عرَّج القرآن الكرمي على منوذج من تصرفات اجليل الثاين بعد موسى، ليوضح أن الكفر والعصيان راسخ يف 

ملؤسس ملثل هذا السلوك، جيل التيه الذي كان مع موسى عليه الطبيعة اليهودية جيال بعد جيل، رجع بنا إىل اجليل ا
السالم، لُيذَكِّر معاصري البعثة النبوية ومن بعدهم، مبا أنعم هللا به على األسالف، وما قابل به األسالف نعم هللا عليهم 

ًنا َقْد  َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه فـَُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاكَ  { من ظلم وجحود, فقال: احلََْجَر فَانـَْفَجَرْت ِمْنُه اثـْنَـَتا َعْشرََة َعيـْ
وهو نظري قوله تعاىل يف املرحلة املكية  } َعِلَم ُكلُّ أَُ¦ٍس َمْشرَبـَُهْم ُكُلوا َواْشرَبُوا ِمْن رِْزِق اLَِّ َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدين

َنا ِإَىل ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قـَْوُمُه أَِن اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجَر  { من سورة األعراف: 160من الدعوة يف اآلية  َوأَْوَحيـْ
ًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ أَُ¦ٍس َمْشرَبـَُهمْ    .} فَانـَْبَجَسْت ِمْنُه اثـْنَـَتا َعْشرََة َعيـْ

 هللا عزوجل: فقال له يستقي هلم أي أن احلق عز وجل يقول: اذكروا إذ اشتد العطش 5Þئكم يف التيه، فسألوا موسى أن
فانفجر احلجر عن اثين عشر منبعا للماء ( عينا) بعدد أسباط بين إسرائيل، لكل سبط منهم  } اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجرَ  {

من اهلالك ي 5لر منه تعاىل تذكري ¹ربع نعم يف أمر واحد، اإلنقاذ  ذاوه ،} َقْد َعِلَم ُكلُّ أَُ¦ٍس َمْشرَبـَُهمْ  { علوممشرب م
نيت عشرة ليستقل كل ثكرامة لنبيهم وإظهارا لقدرة ر±م، وكون العيون   املاء مظنة عدم وجودوقع يف عطشا، وكون السقي 

  سبط مبشربه فريتفع التنازع والتدافع من بينهم. وكون املاء سيق هلم من غري سعي منهم وال كد وال تعب.
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من املاء  } َواْشرَبُوا { من طيبات املن والسلوى، }ُكُلوا   {  إسرائيل بقوله:مث عقب عز وجل على هذه النعم املتاحة لبين
 وَعِثيَ  يعثو، َعثا والُعثـُّو لغًة أشدُّ الفساد، من ِفْعل" ،} َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ { الذي أخرج لكم من احلجر،

، أي ال تطغوا ±ذه النعم فتفتنكم عن دينكم وتستدرجكم إىل "، كل ذلك معناه أفسد أشد اإلفساد يعَثى، وَعَثى يعِثي
وََكْم أَْهَلْكَنا ِمْن قـَْريٍَة َبِطَرْت َمِعيَشتَـَها فَِتْلَك َمَساِكنُـُهْم ملَْ ُتْسَكْن ِمْن بـَْعِدِهْم { البطر والظلم واملعاصي واآلmم، قال تعاىل:

ْنَساَن لََيْطَغى َأْن رََآُه اْستَـْغَىن َكالَّ ِإنَّ ا  { ، وقال:58القصص  }ِإالَّ قَِليًال  نِّ عليهم يف هذه 6/7العلق } ْإلِ
َ
. َوَوْجُه امل

النصيحة تذكريُهم رمحة منه تعاىل ولطفا، ¹ن النعمة قد تنسي املرء حاجته إىل ربه فيخلع ربقة الشرائع يف سياسته أْمَر 
 نفسه وأْمَر عالقاته فيكون الفساد واإلفساد. 

م نبيهم وقد أشرفوا على اهلالك عطشا، فدعا ربه متوسال خاشعا متضرعا، واستجاب تعاىل الدعاء لقد استسقى هل
بقدرته تعاىل ورعايته للخلق،  فأمدهم حباجتهم إىل املاء، وهذه نعمة كفيلة بتثبيت قلو±م على اإلميان، وتقوية معرفتهم

واالعرتاف 5إلحسان والفضل، والنعم ال تدوم إال 5لشكر، ولئن كانت النفوس السوية أسرع إىل املبادرة 5حلمد والشكر 
فإن بين إسرائيل كانوا على عكس قاعدة السواء وأصل الفطرة، أسرع إىل استصغار نعمة هللا واحتقارها والتضجر منها، إذ 

َوِإْذ قـُْلُتْم Fَ  { :مبجرد زوال عطشهم وجوعهم عادوا إىل ما Äوا عنه كفرا وجحودا وسوء أدب مع نبيهم ور±م، قال تعاىل
  .} ثَّائَِها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَهاُموَسى َلْن َنْصِربَ َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا رَبََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوقِ 

فهم مل يكتفوا 5ستصغار نعمة هللا واحتقارها وقد  لقد كانوا مبوقفهم هذا يف منتهى الصفاقة والوقاحة وسوء األدب،
جاءlم طيبة بدون تعب أو مشقة، أو 5عتبارها طعاما واحدا وهي ثالثة قابلة للتعدد والتنوع إن تدخلت يد اإلنسان 

ّن والسلوى واملاء النمري، بل أضافوا إىل ذلك التهديَد Ä¹م لن يصربوا على هذا
َ
الطعام  بضروب الطهي واإلعداد، امل

مستقبال، مفضلني عليه البقل والثوم والقثاء والعدس والبصل، َمّنًا ودالًال على موسى 5إلميان واالتباع والتصديق، يف 
تعريض واضح 5حتمال ارتدادهم عنه ومفارقتهم إFه إن مل حيقق رغبتهم ويـَُلبِّ طلبهم. وبلغوا أقصى درجات سوء األدب 

كأمنا موسى جمرد موىل من مواليهم، وكأن هللا تعاىل رب له   ،} فَادُْع لََنا رَبَّكَ  {  بقوهلمواجلراءة عندما خاطبوا نيب هللا
  وحده وليس ر5 هلم وللعاملني. مما يكشف بوضوح طوية أنفسهم ومكنون قلو±م ومدى هشاشة إمياÄم.

ر البوار، و5ؤوا بغضب هللا، واستووا مع لقد بلغوا يف اجلحود أبعد املدى، إذ بدلوا نعمة هللا كفرا، وأحلوا أنفسهم دا
البهائم إذ استبدلوا ما تنبت األرض من بقول وقثاء وفول وعدس وثوم وبصل 5خلري الدائم الذي ال يزول، متكينا وعزا 

ُلوَن قَاَل أََتْستَـْبدِ  { ورفعة يف الدنيا، ونعيما دائما يف اآلخرة، لذلك كان جواب موسى هلم مبا أوحى إليه ربه عز وجل:
وقد ورد  ،}اْهِبطُوا ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتمْ  { ،أشرف وأفضل وأدوم } 5ِلَِّذي ُهَو َخيـْرٌ  { أخس وأردأ } الَِّذي ُهَو أَْدىنَ 

" منو¦ ومصروفا، وهو قراءة اجلمهور، للداللة على أنه ال يعين القطر املصري، وإمنا كل بلدة ذات خريات،  "مصراً  لفظ
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ملعىن أن موسى قال هلم: إن ما سألتموه موجود يف أي مصٍر من األمصار، ليس عزيزا أو ¦درا، وال يساوي يف د¦ءته وا
   أن أسأل هللا تعاىل فيه، ومن الغباء واجلهل والشقاوة أن تستبدلوه خبريي الدنيا واآلخرة.

بضد ما ُوِعدوا  ضوا عنهاوَّ عَ ويُـ  ،بوهالَ سْ ع منهم ويُ زَ تَـ نْـ أن تُـ حق قدرها النعمة ومل يقدروها  بنو إسرائيل ال جرم إذ مل يشكر
مقابل النصر والتمكني، وسخُط هللا وبغُضه بدل الرضى واحملبة والوالء، إذ كل من مل  واملسكنة العز، وهو الذلة مقابلبه، 

ْلَناُهْم ِجبَنـَّتَـْيِهْم َجنـَّتَـْنيِ َذَواَيتْ أُُكٍل فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم  { يشكر نعمة هللا جدير ¹ن يُسَلبها، قال تعاىل: َسْيَل اْلَعرِِم َوَبدَّ
، ولذلك أنزل ±م هللا 16/17سبأ } َمخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليٍل َذِلَك َجزَيـَْناُهْم ِمبَا َكَفُروا َوَهْل ُجنَازِي ِإالَّ اْلَكُفورَ 

أي  .} َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة َو5َُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اLَِّ  { ته وغضبه فقال:تعاىل جزاء كفراÄم وجحودهم نقم
َذِلَك  { فقال: فرض عليهم الذل والصغار، مث عقب على ذلك بذكر األسباب موجزة وخمتصرة ¹بلغ عبارة وأوضح بيان

 َِّLِت اFََِÞ َويـَْقتُـُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ احلَْقِّ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ  ¹َِنـَُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن {.   
ولئن كان جحود آFت هللا كفر صريح 5# ورسله واليوم اآلخر، فإن قتلهم األنبياء وهم أصفياء هللا ورسله إىل اخللق 

َا َجزَاُء الَِّذيَن  { ن له 5حملاربة وجتاوز لكل احلدود، قال تعاىل:)، إعال زكرFء وأشعياء وحيىي وغريهم ومبلغو رساالته ( ِإمنَّ
َفْوا ِمَن ُحيَارِبُوَن اLََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا أَْن يـَُقتـَُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو تـَُقطََّع أَْيِدي ِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف أَْو يـُنـْ

نـَْيا َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ اْألَ  ِإنَّ الَِّذيَن ُحيَادُّوَن اLََّ َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا   { ، وقال:33املائدة } ْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ
  .5ا¼ادلة } َعَذاٌب ُمِهنيٌ َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَقْد أَنـْزَْلَنا َآFٍَت بـَيَِّناٍت َولِْلَكاِفرِيَن 

فإنه إذ بني ما أنزله على  واملعىن شامال، يضاده ليكون الكالم �ماً أردفه مبا إذا ذكر وعداً أو وعيداً وكعادة القرآن الكرمي 
من  يف كل األدFن اليت أنزهلا هللا إىل عباده مبا للمؤمنني بين إسرائيل من عقوبة الغضب وضرب الذلة واملسكنة، أخرب

دفع به توهم  ، ¹سلوب يف غاية الروعة واللطف،إن هم مجعوا بني اإلميان والعمل الصاحلاألجر العظيم والثواب الكرمي 
هالك ما سوى مسلمي البعثة النبوية ومن اتبعهم، وكرس به أخوة ركب أولياء هللا على مدار التاريخ البشري من آدم عليه 

الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني َمْن َآَمَن L5َِِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَعِمَل  ِإنَّ  { السالم إىل قيام الساعة فقال:
واملصري املشرتك  فشملت رمحة هللا تعاىل وأخوة اإلميان ،} َصاِحلًا فـََلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َر±ِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُونَ 

السعيد يف اآلخرة، أربَع طوائف اتبعت أنبياء هللا الذين أرسلوا إليها، آمنت ±م وسارت على Äجهم يف العمل الصاحل، 
  وهي:

ممن مجعوا بني اإلميان والعمل الصاحل وفارقوا ما كانوا عليه من  الطائفة األوىل تشمل أتباع حممد صلى هللا عليه وسلم
  مشركني وأهل كتاب.أدFن آ5ئهم 

الثانية هم اليهود الذين اتبعوا موسى عليه السالم بصدق وإخالص نية، ومجعوا بني اإلميان والعمل الصاحل، قبل  والطائفة
Fتهم ببعثة عيسى عليه السالم.نأن تنسخ د  



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

صاحل، قبل نسخ دFنته ببعثة والطائفة الثالثة هم النصارى الذين اتبعوا عيسى عليه السالم ومجعوا بني اإلميان والعمل ال
  نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم،.

وقيل  ،والطائفة الرابعة هم الصابئون، ولئن اختلف املفسرون يف حتديد دينهم ونبيهم، فقيل هم من أتباع نوح عليه السالم
، فإن الراجح أÄم يف األصل  فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبورمن بقاF احلنيفية أتباع إبراهيم عليه السالم، وقيل هم 

كانوا من أتباع دFنة مساوية صحيحة ونيب مرسل قبل أن يضلوا وتضيع معامل هذه الدFنة وتنسخ، فالذين كانوا منهم على 
  اإلسالم الذي بـُلِّغوه صحيحا قبل نسخه ومجعوا بني اإلميان والعمل الصاحل هم املعنيون يف هذه اآلية.

يف أصحاب سلمان الفارسي، بينا هو حيدث النيب صلى هللا عليه وسلم إْذ ذكر أصحابه، ية هذه اآلقال السدي: نزلت 
فأخربه خربهم، فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك، ويشهدون أنك ستبعث نبًيا، فلما فرغ سلمان من ثنائه 

فاشتد ذلك على سلمان، فأنزل هللا هذه . ) F سلمان، هم من أهل النار( ه نيب هللا صلى هللا عليه وسلم: عليهم، قال ل
هالكا اآلية، فكان إميان اليهود أنه من متسك 5لتوراة وسنة موسى عليه السالم؛ حىت جاء عيسى. فلما جاء عيسى كان 

من متسك 5لتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ومل يتبع عيسى. وإميان النصارى أن من متسك 5إلجنيل منهم وشرائع 
ما   مؤمًنا مقبوال منه حىت جاء حممد صلى هللا عليه وسلم، فمن مل يتبْع حممًدا صلى هللا عليه وسلم منهم وَيدَعْ عيسى كان 

  كان هالكا. كان عليه من سنة عيسى واإلجنيل
 ابقة كلها ردت إىل شريعةوأن الشرائع السماوية الس وقوام األمر أن البعثة النبوية احملمدية قد نسخت األدFن قبلها،

ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلَِخرَِة ِمَن  { ناسخة هلا، قال تعاىل:الهيمنة عليها و امل اإلسالم َر اْإلِ َتِغ َغيـْ َوَمْن يـَبـْ
مل صلى هللا عليه وسلم ومجعوا بني اإلميان والعالرسول النيب األمي  وااتبعالذين ُكّل ، وأن  85آل عمران } اْخلَاِسرِينَ 
َأال ِإنَّ أَْولَِياَء اLَِّ ال َخْوٌف  { قال تعاىل: ،، وال ُهْم حيزنونيوم القيامةالسعادة األبدية، وال خوف عليهم  ملهالصاحل ف

ْيِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َختَاُفوا َوَال ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَبـَُّنا اLَُّ ُمثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعلَ  { ، وقال:62يونس }َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيْزَنُوَن 
نـَْيا َوِيف اْآلَ  ُتْم تُوَعُدوَن َحنُْن أَْولَِياؤُُكْم ِيف اْحلََياِة الدُّ ِخرَِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنـُْفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َحتْزَنُوا َوأَْبِشُروا 5ِْجلَنَِّة الَِّيت ُكنـْ

  .30/32 } ًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ َما َتدَُّعوَن نـُزُ 
بذلك انتظمت مسرية اإلميان واإلحسان من عهد آدم عليه السالم يف موكب النور، أخوة صادقة، وتعاو¦ على الرب 
والتقوى، وجسدا واحدا، وجنسية واحدة، هي جنسية العقيدة، ال فرق بني عريب أو أعجمي، أسود أو أبيض إال 

لقد رىب هللا تعاىل املؤمنني جبيل هو خري األجيال، جيل  ستغفر الالحق منهم للسابق.5لتقوى، جيال بعد جيل ي
ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا { املهاجرين واألنصار والذين جاؤوا من بعدهم ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ¦ 5ِْإلِ يـَُقوُلوَن رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

 . 10احلشر } َمُنوا رَبـََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ ِغال÷ لِلَِّذيَن آَ 
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 عوائق قيام األمة الشاهدة

  
َناُكْم ِبُقوٍَّة  { قال هللا تعاىل: َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما َآتـَيـْ

ُتْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك فـََلْوَال َفْضُل اLَِّ َعَلْيُكْم ) ُمثَّ تـَوَ 63َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن ( لَّيـْ
ُتْم ِمَن اْخلَاِسرِيَن ( ) َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِيف السَّْبِت فـَُقْلَنا 64َوَرْمحَُتُه َلُكنـْ

ا بـَْنيَ َيَديـَْها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعظًَة ) َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلمَ 65َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني (
) َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه ِإنَّ اLََّ َ�ُْمرُُكْم أَْن َتْذَحبُوا بـََقرًَة قَاُلوا أَتـَتَِّخُذَ¦ 66لِْلُمتَِّقَني (

ْ لََنا َما ِهَي  ) قَاُلوا ادْعُ 67ُهُزًوا قَاَل أَُعوُذ L5َِِّ أَْن َأُكوَن ِمَن اْجلَاِهِلَني ( لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ
) 68قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة َال فَاِرٌض َوَال ِبْكٌر َعَواٌن بـَْنيَ َذِلَك فَافْـَعُلوا َما تـُْؤَمُروَن (

ْ لََنا َما َلْونـَُها قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرَةٌ  َصْفرَاُء فَاِقٌع َلْونـَُها َتُسرُّ  قَاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ
َنا َوِإ¦َّ ِإْن َشاَء  )69النَّاِظرِيَن ( ْ لََنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ قَالُوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

ْرَض َوَال َتْسِقي اْحلَْرَث ) قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة َال َذلُوٌل تُِثُري اْألَ 70اLَُّ َلُمْهَتُدوَن (
) َوِإْذ 71ُمَسلََّمٌة َال ِشَيَة ِفيَها قَاُلوا اْآلََن ِجْئَت 5ِحلَْقِّ َفَذَحبُوَها َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلوَن (

ُتْم َتْكُتُموَن ( بِبَـْعِضَها   ) فـَُقْلَنا اْضرِبُوهُ 72قـَتَـْلُتْم نـَْفًسا فَادَّارَْأُمتْ ِفيَها َواLَُّ ُخمْرٌِج َما ُكنـْ
) ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن 73َكَذِلَك ُحيِْيي اLَُّ اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم َآFَتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن (

بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه اْألَنـَْهاُر 
ُ َوإِ  َّLَوَما ا َِّLَها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة ا َها َلَما َيشَّقَُّق فـََيْخرُُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإنَّ ِمنـْ نَّ ِمنـْ

   } )74ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن (
  

فيات تصرفاlا ليس كتحليل القرآن الكرمي لنفسية بين إسرائيل املوتورة وضوحا، وليس كتشخيصه ألدوائها ودوائها وخل
5خلاص،  ضح فيها العامُ تَّ 5ملفصل، ويَـ   فيها ا¼ملُ نيَّ بَـ ¹ختها، ويُـ  ح فيها اآليةُ رَ شْ ومراميها دقة، مبا فيه من موضوعية تُ 

  ترب فيها املقبلُ عْ عظ فيها احلاضر واآليت ¹خبار الغائب والذاهب، ويَـ تَّ بذكر اخلبيث، ويَـ  ز فيها الطيبُ يَّ وميَُ 
ُ
 والتقيُّ ض، رِ عْ 5مل

ْشِفقُ  والبصريُ  ،5لفاجر
ُ
ِصرِّ، والسعيد 5لشقيِّ  5ألعمى، وامل

ُ
   .5مل



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

ولئن اختذ القرآن من بين إسرائيل جماال واسعا مستفيضا يف محلته على lافت تصرفاlم، وغباء تفكريهم، وتوايل خيا¦lم 
للصف املسلم  ر األخرى، فإمنا ذلك منه تربيةٌ ومكايدهم ودسهم ألنبيائهم ولبعضهم، يف سورة البقرة ويف كثري من السو 

كرامة   وسلبهمللمسلمني من مكامن الفساد الذى أطاح مبن سبقهم  ومن التحق به من أهل الكتاب واملشركني، وحتذيرٌ 
االستخالف، وشرف محل األمانة، وعز قيادة اإلنسانية إىل سعادة الدنيا وحسن ثواب اآلخرة. ذلك أن األمر جد ال 

لوا كُ نْ وا ويَـ لُّ وَ ا، أو يُـ و وه مسؤوليٌة ثقيلة، ووmٌق ال ِفكاَك له، وليس هلم إال أن يوفوا فيفوز قُ وِّ ، والتكليف الذي طُ هفي هزل
  .فيكونوا من اخلاسرين يف الدنيا واآلخرة، وما يوم رفع الطور فوق رؤوس ¦كثي العهد ببعيد

ميا¦ ميتا رخوا هزيال ذليال، أو تكوين أمة عجفاء مستكينة، إن هللا تعاىل إذ يرسل رسله إىل عباده، ال يريد منهم إ
منه  ،ألولياءه عبادالعلى  فاألرض له تعاىل، واالستخالف منه عز وجل، والعزة له ولرسله وللمؤمنني، والوالية يف الدنيا

واجلدية واستشعار يستمدون القوة، وبنوره يستهدون إىل احلق، لذلك ال يرضى أن تؤخذ تعاليمه بغري احلزم والعزم 
Fَ أَيـَُّها اْلُمدَّثُِّر قُْم فَأَْنِذْر  { املسؤولية، وقد استنهض يف مستهل البعثة مهة حممد صلى هللا عليه وسلم لذلك، فقال له:

ْر َوالرُّْجَز فَاْهُجْر َوَال َمتُْنْن َتْسَتْكِثُر َولِرَبَِّك فَاْصِربْ  ْ َوثَِياَبَك َفَطهِّ ُل قُِم اللَّْيَل  { ، وقال:1/7املدثر } َورَبََّك َفَكربِّ Fَ أَيـَُّها اْلُمزَّمِّ
فكان نصيب  1/5 }َلْيَك قـَْوًال ثَِقيًال ِإالَّ قَِليًال ِنْصَفُه أَِو انـُْقْص ِمْنُه قَِليًال أَْو زِْد َعَلْيِه َورَتِِّل اْلُقْرَآَن تـَْرتِيًال ِإ¦َّ َسنُـْلِقي عَ 

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر  { :عز وجل أن مدحه ومدح أصحابه بقولهامتثاله وما أخذ به الكتاَب  ُحمَمٌَّد َرُسوُل اLَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
نَـُهْم.. . 12مرمي } Fَ َحيَْىي ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّة { ه حيىي عليه السالم فقال له:وخاطب من قبل نبيَّ  ،29الفتح  }ُرَمحَاُء بـَيـْ

بشعب خائر  يَ لِ تُ يه السالم مضاَء عزميٍة وجديَة التزام وقوَة حزِم وامتثاال ألوامر هللا تعاىل، إال أنه ابْـ وكذلك كان موسى عل
 من إساءة أدب أو َقذنْـ تَـ سْ يُ ألخطر منه، وال  عنه إال انزلق يَ فِ به أو عُ  ذَ خِ يكاد خيرج من ذنب أُ  هابط نفسا وسلوكا، ال

  .تصرف إال تورط يف أشد منها أو مثلها
ن املعايل ال يرتفع آلفاقها إال أحرار الرجال من ذوي القوة والعزم، وال معايل يف احلياة إال محل رسالة التوحيد ونيل حرث إ

اآلخرة 5لعمل هلا، لذلك واصل تعاىل يف هذه اآلFت الكرمية تذكري¦ ¹خطر مفاصل االحنراف العقدي لدى كل من 
 { والرخاوة يف أخذ املسؤولية وحتمل األمانة، ذلك أن تكاليف العقيدة ثقيلة ادعى اإلميان، وهي الضعف النفسي آمن أو

وما وقع لبين  ،وخيمةالعواقب لكول عن أدائها بعد محلها أو ادعاء محلها منذر 5والنُّ  ،} ِإ¦َّ َسنُـْلِقي َعَلْيَك قـَْوًال ثَِقيًال 
 تعاىل، لتقاعسهم عن محل األمانة وختاذهلم عن أداء رؤوسهم غضبا من هللا فوقإسرائيل خري مثال لذلك. إذ رفع اجلبل 

َناُكْم ِبُقوٍَّة َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَّ  { تكاليفها، قال تعاىل:   .} ُكْم تـَتـَُّقونَ َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما َآتـَيـْ
  !؟وارتفعجلبل فما املخالفة اجلديدة اليت حترك هلا ا 

  .) فمما يعرفونه ويفخرون به إسرائيل أما انتسا±م إىل نيب هللا يعقوب (
  .وأما الدFنة اليهودية فمما ينتحلونه
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  ..وأما اتباعهم موسى والتصديق به وبتعاليمه فمما يدعونه 
  فما املخالفة اليت أخذوا ±ا هذه املرة؟ 

ى هللا تعاىل طلبهم فأرسل إليهم التوراة عند ـحياlم يتحاكمون إليه، ولبلقد سألوا نبيهم أن يكون هلم مرجع عقدي يف 
مناجاته موسى يف امليقات، وملا رجع إليهم ¹لواح الكتاب وجدهم عبدوا العجل، مث بعد أن �بوا وطهروا صفهم من 

هم يشكرون. فما جريرlم هذه املرة املفسدين طلبوا أن يروا هللا جهرة فأخذlم الصاعقة فماتوا ±ا، مث بعثوا بعد موlم لعل
  حىت رفع اجلبل فوق رؤوسهم؟

lم راجعا إىل غبش يف تصورهم اإلمياين، تصورا # على غري حقيقته، أو للنبوة على غري القد كان اخللل يف كثري من خمالف
ثقهم، وخيانة بينة للعهد الذي طبيعتها، أما يف هذه احلالةاجلديدة، فاألمر خمتلف، إنه نقض صارخ مليثاقهم مع ر±م إذ وا

عاهدوه، وما التثاقل الذي أخذوا به أمرهم والتقاعس الذي بدا يف تصرفاlم وأقواهلم إال عرض من أعراض الداء الذي 
  .استقر يف نفوسهم

اق عقد مليثلغة من فعل "َوِثَق به يِثق" كوِرث يِرث أي ائتمنه وسكن إليه، والوثيق الشيء احملكم، مجع وmق، وا وامليثاق
َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِمَن النَِّبيَِّني  { ، وقال:81آل عمران } َوِإْذ َأَخَذ اLَُّ ِميثَاَق النَِّبيِّني { :هللا عز وجلقال  ،مؤكد بيمني وعهد

ُهْم ِمي   .7األحزاب } ثَاقًا َغِليظًاِميثَاقـَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوإِبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َوَأَخْذَ¦ ِمنـْ
والعبادة  توحيد األلوهية والربوبية،ولئن كان امليثاق الر5ين املأخوذ على بين آدم وهم يف ظهور آ5ئهم عاما مطلقا على 

َلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت ِبرَبُِّكْم قَالُوا َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِين َآَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم عَ  { والطاعة كما قال تعاىل:
َا َأْشَرَك َآ5َ  ُؤَ¦ ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة ِمْن بـَْعِدِهْم بـََلى َشِهْدَ¦ َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإ¦َّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني أَْو تـَُقولُوا ِإمنَّ

، فإن ميثاقه عز وجل لبين إسرائيل كان أكثر خصوصية وتفصيال، إذ 172/173األعراف } ُمْبِطُلونَ أَفـَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل الْ 
مشل جوهر العقيدة إميا¦ وتصورا يف القلب، وتفعيال للطاعة حتمال للتكاليف، وقوًة يف القيام ±ا وأدائها وتبليغها، فلما 

األمانة وكبُـَر  ارماته وأوامره ونواهيه، استثقلو ه، وتبيان واجباته وحمبلغهم التوراة وفيه تفصيل شروط امليثاق Þصاره وأثقال
وتقاعسوا عن االمتثال ألوامرها وتعليماlا والعمل ±ا، فرفع اجلبل على رؤوسهم  ،ا أن يقبلوا ¹حكامهاوْ عليهم محلها وأبَـ 

من سورة األعراف بقوله 171أيضا يف اآلية  وا مبا عاهدوا هللا عليه، و�خذوه بقوة وحزم ومهة عالية، وهو ما وردرُّ قِ ليُ 
َناُكْم ِبُقوٍَّة وَ  { تعاىل:    } اذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ َوِإْذ نـَتَـْقَنا اْجلََبَل فـَْوقـَُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع ِ±ِْم ُخُذوا َما آتـَيـْ

 { هللا هو الطور كما ذهب إليه أغلب املفسرين وكما يشري إليه قوله تعاىل:واجلبل الذي رفع فوقهم ختويفا من غضب 
ي÷ا َناُكْم ِمْن َعُدوُِّكْم َوَواَعْدَ¦ُكْم  { ، وقوله:52مرمي } وَ¦َديـَْناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اْألَْميَِن َوقـَرَّبـَْناُه جنَِ وFَ َبِين ِإْسرَائِيَل َقْد َأْجنَيـْ

ك بعض املذاهب يف تفسري اآلية، فأثريت قضية بَ . إال أن هذا التخويف منه تعاىل هلم أرْ 80طه  } اْألَْميَنَ  َجاِنَب الطُّورِ 
َال ِإْكرَاَه ِيف  { ، السيما وهللا تعاىل يقول:اءِ واإلجلَْ  رِ سْ عقدية متعلقة 5إلكراه على اإلميان ومدى صحة التكليف 5لقَ 
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َ الرُّْشُد مِ   } َوُقِل احلَْقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفر { ، ويقول:256البقرة  }َن اْلَغي الدِّيِن َقْد تـَبَـنيَّ
. إال أن رفع اجلبل فوق رؤوس بين إسرائيل مل يكن حلملهم على اإلميان، ألÄم منتسبون لفئة املؤمنني منذ 28الكهف 

ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر { :سرائيل) على ملة إبراهيم عليه السالم، قال تعاىل(إ تركهم جدهم يعقوب عليه السالم أَْم ُكنـْ
 َم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَهلًا َواِحًدايـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَالُوا نـَْعُبُد ِإَهلََك َوإِلََه َآ5َِئَك إِبـْرَاِهي

، وإمنا كان التخويف من أجل أن يستشعروا مسؤولية اختيارهم فيعملوا مبقتضاه، وما 133البقرة } َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ 
داموا يعلنون اإلميان حقا أو زعما، فعليهم أن يقبلوا بنتائج ما يعلنون، إذ الرضا 5لشيء رضا بنتائجه، وإال فاألمر هلو 

   .واستهزاء وتعابث
وعلى املرء أن خيتار بكل حرية، وأن يتحمل  ،ع بسببه اجلبل، فال إكراه يف الدين حقافِ فصل العقدي الذي رُ هذا هو امل

نتائج اختياره احلر، وما سوى ذلك لعب وسخرية 5ألمر واآلمر. وما األمر الذي تثاقل له بنو إسرائيل إال أن �خذوا 
تنفيذ، فيواظبوا على تالوlا ودراستها وتدبر توجيهاlا والعمل ¹حكامها عزمية يف المضاء و يف التطبيق، التوراة بقوة إرادة 

َناُكْم بُِقوٍَّة َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  { وعدم نسياÄا، ليكون هلم ذلك وقاية وجناة بني يدي هللا تعاىل:  .} ُخُذوا َما َآتـَيـْ
 
ُ
 ل امَ جْ وهي إشارة واضحة إىل أن اإلميان امل

َ
ب اهلوى ليس مبنج يوم القيامة، غَ الرؤية وغموض اهلدف وشَ  شبَ وب بغَ شُ مل

  .والعمل بتفاصيل ما ورد به امليثاق يف الكتاب  الواضحاإلمياينالتصور وإمنا املنجي هو 
 مع ،ليهمة النفسية اليت أحدثها رفع اجلبل واطلعوا ±ا على مدى غضب هللا عجَّ هم بفعل الرَّ ولئن عاد لبين إسرائيل رشدُ 

بدو من قصرية كما يفرتة  إال تثلوا أوامرها ونواهيهافإÄم مل ميعظيم قدرته وشديد سطوته، فقبلوا أخذ التوراة بشرطها، 
ُتْم ِمْن بـَْعِد َذِلكَ  { :سياق قوله تعاىل والتويل لغة هو اإلد5ر واإلعراض عن الشيء 5جلسم، مث استعمل جمازا  ،} ُمثَّ تـََولَّيـْ

فيقال:" توىل فالن عن طاعة  ،ض عن اآلراء واألفكار واملعتقدات والعهود واملواثيق، ويف العصيان وترك الطاعةيف اإلعرا
. وقد علم من 76التوبة } فـََلمَّا َآَ�ُهْم ِمْن َفْضِلِه خبَُِلوا بِِه َوتـََولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضونَ  { فالن أو عن مواالته"، ومنه قوله تعاىل

بين إسرائيل بعد قبوهلم التوراة عقب رفع الطور على رؤوسهم، امتثلوا األمر مدة وجيزة مث تركوه، كما علم  سياق اآلية أن
فعله أوائلهم  من أخبارهم يف سور من القرآن أخرى أÄم حرفوا التوراة وقتلوا األنبياء وكفروا ±م وعصوا أمرهم، من ذلك ما

فـََلْوَال َفْضُل اLَِّ  { :ركهم 5لتوبة عقب ما يرتكبون، لذلك عقب تعاىل بقولهوما ارتكبه متأخروهم، وكانت رمحة هللا تتدا
ُتْم ِمَن اْخلَاِسرِينَ  أي لوال حلم هللا وإمهاله لكم ترغيبا لكم يف التوبة وتذليال لطريقكم إليها لعاجلكم  ،}َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َلُكنـْ

  .بعقابه فخسرمت الدنيا واآلخرة
هم عز وجل بقصة املعتدين يف السبت إذ خالفوا عَ رَ بنعمة هذا العفو املتوايل الذي جناهم به من اخلسران، قَـ  ملا ذكرهممث 

أمرا واحدا من أوامر هللا استخفوها وحتايلوا عليها، فأنزل ±م عقوبة مل يسبق أن عوقب ±ا أحد من الناس، فقال عاطفاً 
م وما عوقبتم به ألجلها، وما أسبغ عليكم من نعمة الرمحة واللطف لقد علمتم ما سبق من خمالفاتك :على ما تقديره
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فتذكروا ما تعلمون أيضا من أمر قوم كانت عقوبتهم أشد وأنكى ملخالفتهم أمرا واحدا من أوامر  ،والتوبة واملغفرة والعفو
َنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما بـَْنيَ َيَديـَْها َوَما َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِيف السَّْبِت فـَُقلْ  { :تعاىل هللا

 وقد شرحت تفاصيل ما حدث هلؤالء القوم من بين إسرائيل، يف سورة األعراف بقوله تعاىل: .} َخْلَفَها َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقنيَ 
 َيْسِبُتوَن َكاَنْت َحاِضرََة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن ِيف السَّْبِت ِإْذ َ¾ْتِيِهْم ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا َويـَْوَم َال َواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّيت   {

ُهْم ِملَ َتِعظُوَن قـَْوًما ُلوُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن َوِإْذ قَاَلْت أُمٌَّة ِمنـْ اLَُّ ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمَعذِّبـُُهْم َعَذا5ً َشِديًدا قَاُلوا  َال َ¾ْتِيِهْم َكَذِلَك نـَبـْ
َهْوَن َعِن  َنا الَِّذيَن يـَنـْ السُّوِء َوَأَخْذَ¦ الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا  َمْعِذرًَة ِإَىل رَبُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه َأْجنَيـْ

   .163/166األعراف }َكانُوا يـَْفُسُقوَن فـََلمَّا َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا َعْنُه قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ 
إحالة هلم إىل ما يعلمونه عن طريق أحبارهم وعلمائهم  }َوَلَقْد َعِلْمُتُم  { :خياطب هللا اليهود املعاصرين للبعثة النبوية بقوله

زمن النيب داود على أرجح األقوال، ولذلك مل تذكر  " أيلة "أمر هؤالء املعتدين يف السبت، وقد كانوا يف  5لتواتر من
فأطلع هللا تعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم عليها يف معجزة غيبية أخرى من معجزاته عليه  ،القدميةقصتهم يف أسفارهم 

 { ها حقيقة، فقال يف سورة البقرةعدا األمر لعلمهم، ¾كيدا لوقو الصالة والسالم، وأمره أن يذكرهم بسؤاهلم عنها مسن
 ةً ظَ وعِ  قصتهم يف السورتني لتكون عربةً  تْ امَّ تَ وتَـ  ،}...َواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَةِ  { ويف سورة األعراف }...َوَلَقْد َعِلْمُتمُ 

   .البعثة النبوية من بين إسرائيل يللمسلمني ومعاصر 
 إىل يف الباطناملؤدية  ،تعاطوا من األسباب املباحة يف الظاهريوم حيتالون على انتهاك حمارم هللا، مبا لقد كان هؤالء الق

، ختاذهم املباَح ذريعًة إىل احلرام5ففاجأlم نقمته عز وجل على صنيعهم واعتدائهم  ،تعاطي احلرام، حتايال على الشريعة
ق فيه طة عن أمحد بن حممد بن مسلم عن أيب هريرة ëسناد جيد، وثَّ رواه ابن ب ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم يف ما

ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا حمارم هللا ¹دىن  مسلم و5قي رجاله مشهورون ثقات: ( اخلطيب يف �رخيه ابنَ 
  ). احليل

َا ُجِعَل السَّْبُت  { قوله تعاىل:من سورة النحل ب 124والقصة وردت مفصلة يف سورة األعراف، وأشري إليها يف اآلية  ِإمنَّ
ُهْم ِميثَاقًا  { من سورة النساء بقوله: 154واآلية  ،} َعَلى الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيه َوقـُْلَنا َهلُْم َال تـَْعُدوا ِيف السَّْبِت َوَأَخْذَ¦ ِمنـْ

ئيل وقد حرم عليهم االكتساب يوم السبت وفصل أحداثها املفسرون مبا ذكروه من أن أهل قرية من بين إسرا ،} َغِليظًا
 ،ليتفرغوا فيه للعبادة، وأراد هللا أن خيترب استعدادهم للوفاء بعهودهم، فابتالهم بتكاثر احليتان يوم السبت دون غريه

 :فقال بعضهم قريبة املأخذ سهلة االصطياد، -  دينوقد خال من الصيا - فكانت ترتاءى هلم على الساحل يف ذلك اليوم
حفر¦ هلا حياضًا وشرعنا إليها جداول يوم اجلمعة فتمسك احلياض احلوت إىل يوم األحد فنصطادها، وفعلوا ذلك  لو

فغضب هللا تعاىل عليهم لتحايلهم على األمر اإلهلي بتعظيم يوم السبت والتفرغ فيه للعبادة. وكانت منهم طائفة أخرى 
ُ  { تزلت وسكتت فلم تفعل وقالت للمنكرة:استنكرت املخالفة ونصحتهم 5لكف عنها، وطائفة اع َّLِملَ َتِعظُوَن قـَْوًما ا
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، أي مل تنهون هؤالء، وقد علمتم أÄم هلكوا واستحقوا العقوبة من هللا؟ فال فائدة ؟}ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمَعذِّبـُُهْم َعَذا5ً َشِديًدا 
إنكار¦ اعتذارا إىل هللا مما يفعل لقد كان  :أي } ُكْم َوَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ َمْعِذرًَة ِإَىل رَبِّ  { يف Äيكم إFهم. فقالت هلم املنكرة:

  يفعلون. فتكون منهم توبة ورجوع عما أمرهميف أن يتقي املخالفون غضب هللا وعاقبة  سفهاؤ¦، وأمال
ساÄا والطائفة املنكرة بقلبها، أجنى هللا الطائفة املنكرة بل ،فلما أصر الفاعلون على فعلهم ونسوا ما ذكروا به من حترمي 

َهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذَ¦  { وأهلك الطائفة الثالثة اليت وقعت يف احلرام، قال تعاىل: َنا الَِّذيَن يـَنـْ فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه َأْجنَيـْ
  . 165األعراف  } الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ 

ه، إذ صدر عن هللا تعاىل يف حقهم أمر تِ رَ دْ لقد كان هذا العذاب الذي حاق ±م نوعا مل تعرفه البشرية من قبل، لشدته ونُ 
قردة مبعدين مطرودين من الرمحة، من اخلسأ وهو مسخوا  ،} فـَُقْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ  { :تعاىل قال ،حتويل وتكوين
"، أي طردته فانطرد ذليال صاغرا. وكان هذا العقاب القاسي منه تعاىل  خسأته فخسأ واخنسأ ، يقال:"الطرد واإلبعاد

وعربة ملن �يت  ،}َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما بـَْنيَ َيَديـَْها  { ، وحتذيرا ملن عاصروا احلادثةةزاجر  ، وعقوبةً قيدًا مانعانكاال، أي 
  .} َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقنيَ  { للذين خيافون هللا ويتقون غضبه وعذابه ةً ظَ عِ وَ  ،}َخْلَفَها  َوَما { بعدهم من الشعوب واألقوام

، وهل مسخت نفوسهم ولئن أmر بعض املفسرين تساؤالت ال فائدة فيها وال عربة، عن كيفية مسخ هذه الطائفة قردةً 
 نويشربو  نانوا بعد مسخهم �كلو وبقيت أجسادهم على ما خلقت عليه، أم مسخت األجساد نفسها، وهل ك

هم أم عاشوا بعد املسخ زمنا قصريا، واعتمدوا فيما ذهبوا إليه على ¾ويالت وأخبار ال ر ويتناسلون أم ال، وهل طالت أعما
فيد إال إفادة جمملة مبسخهم قردة، وقدرة هللا تعاىل تسع كل ما يريد، وليس لنا أن يتصح، فإن ظاهر اآلية الكرمية ال 

  .ل ونتكلف ما ليس لنا به علم، وقد قيل هلم كونوا قردة خاسئني فكانوا، وهذا مبلغ علمنانتمح
كل تصرفات بين إسرائيل املنحرفة ¹ن أورد قصة حادثة البقرة وقد مسيت السورة ±ا، مما يشري إىل أمهية القرآن  مث أمجل 

واخلطاب موجه إىل  ،} ْوِمِه ِإنَّ اLََّ َ�ُْمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوا بـََقرَةً َوِإْذ قَاَل ُموَسى لِقَ  { :تعاىل فقال موقعها من سياقها العام،
"، وكان هذا األمر  واذكروا إذ قال موسى لقومكم السابقني إن هللا �مركم بذبح بقرة " يهود البعثة النبوية يقول هلم:

ل منهم يدفع التهمة عن نفسه ويرمي ±ا غريه، عقب العثور على قتيل من بين إسرائيل مل يعرف قاتله، فتنازعوا وأخذ ك
، فدعا موسى ربه فأوحى إليه أن احلقيقيَّ  وسألوه أن يدعو هللا ليبني هلم القاتلَ  ،فسأهلم موسى عليه السالم فجحدوا

أي  }أَتـَتَِّخُذَ¦ ُهُزواً  { :فاهة ومحاقةوا وقالوا بسشُ هِ فدَ  ،} ِإنَّ اLََّ َ�ُْمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوا بـََقرَةً  { يذحبوا بقرة، فقال هلم موسى:
قَاَل أَُعوُذ 5# أَْن  { :به همبا مل �مر  ربه خيرب عنيكون جاهال  فأجا±م مستعيذا 5# من أنأجتعلنا موضع سخريتك؟ 

 ثهم عنيف خماطبتهم إFه، ويف حديجواب موسى من تعريض بسوء أدب قومه يف خفي ما  وغري }َأُكوَن ِمَن اجلاهلني 
عقالء العامة فضال عن أن يصدر من ال يليق  بدا منهم ، وماهللامن اهلزء يف تبليغ أوامر  ، إذ هو بصفته نبيا معصومٌ مر±

   .وحكمائهم سراlم
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قَاُلوا ادُْع لََنا  { :عليه متادوا فيما جبلوابل ، عما Äوا عنه ادة حسهم مل يرتدعو وجهالة طبعهم وبال مخلواء عقوهل هملكن
ْ لََنا َما ِهَي   أي اسأل ربك يبني لنا صفات البقرة ومميزاlا، وسؤاهلم هذا يكشف مكنون قلو±م وقاحةً  ،}رَبََّك يـُبَـنيِّ

وحده، إال  هُ لَ  هٌ كأمنا هللا إلَ   ،} ادُْع لََنا رَبَّكَ { :على خماطبة نبيهم بقوهلم له ت هلم حاجةدَّ فاجرة وقد دأبوا كلما جَ  وجراءةً 
قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة َال فَاِرٌض َوَال ِبْكٌر َعَواٌن  { الكرمي تغاضى عما بدر منهم وأعرض عن سفاهتهم قائال:أن الرسول 

مل  ةً صغري  ار كْ وال بِ  ةً نَّ سِ ة مُ مَ رِ هَ  ليست بذحبها متمر أربكم يقول لكم: إن البقرة اليت  أي إن ،} بـَْنيَ َذِلَك فَافْـَعُلوا َما تـُْؤَمُرونَ 
  .متثالاال، وسارعوا إىل ر، فاتركوا اِإلحلاح يف األسئلةغَ  والصِّ َرب َنَصٌف، بني الكِ  انٌ وَ ها الفحل، بل عَ قْ حَ لْ يَـ 
ومع أن االعرتاض على من ثبتت نبوته 5ألدلة واملعجزات كفر، فإÄم مل ميتثلوا ومل يفعلوا، بل عادوا للسؤال متادF يف  

ْ لََنا َما َلْونـَُهاقَاُلو  { اجلفاء وسوء الظن قَاَل  { فأجا±م موسى مرة أخرى متغاضيا عن جهالتهم: ،} ا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ
أي أن لوÄا شديد الصفرة ¦صعها، وهو لصفائه وحسنه يسر  ،} إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة َصْفرَاُء فَاِقٌع َلْونـَُها َتُسرُّ النَّاِظرِينَ 

شغفهم إىل اجلدال واملماحكة فعادوا لسؤال نبيهم مرة أخرى  وِ رْ ال أن هذه األوصاف اليت ذكرت هلم مل تَـ الناظرين، إ
ُ َلُمْهتَ  { د فيهم من صفاقة:هِ بنفس ما عُ  َّLَنا َوِإ¦َّ ِإْن َشاَء ا ْ لََنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ  ،} نَ ُدو قَالُوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة َال َذُلوٌل تُِثُري اْألَْرَض َوَال َتْسِقي اْحلَْرَث ُمَسلََّمٌة َال  { فأجا±م موسى مبا عهد من أخالق األنبياء:
للحرث، ألن  ياً قْ لألرض أو سَ  ة 5لعمل إmرةً لَ ّلّ◌◌َ ذَ مة من العيوب مطلقا، وليست مُ لَ سَّ ن البقرة مُ إأي  } ِشَيَة ِفيَها

 ،} َال ِشَيَة ِفيَها { أو عالمة أو لون مغاير ةٌ ِمسَ  هُ بْ شُ عيب، كما أن لوÄا مل تَ النقص أو ال يف البهيمةيظهر  عادة االستعمال
التثاقل بنفس ولكن من الوشي وهو تطريز الثوب أو نسجه ¹كثر من لون واحد. وهنا فقط أبدوا تصديقهم ملوسى 

  .} قَالُوا اْآلََن ِجْئَت 5ِحلَْقِّ َفَذَحبُوَها َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلونَ  { :م لألنبياءيف خطا± املعهود
األمر ورد أجلها  نقضية قتيلهم الذي مل يعرف قاتله، وهي الغاية اليت م أخرى،تبدأ معهم قضية مث بعد تنفيذ األمر  

زيل املخاطبني من يهود عصر البعثة ـبتن ،آلFت السابقةعلى حنو اخلطاب يف افيها أيضا ق اخلطاب اسَ ، فيُ بذبح البقرة
َوِإْذ  { فقال تعاىل: ،تقريرا لقاعدة سرFن طباع السلف وأخالقهم إىل اخللف، ملا للبيئة والرتبية من ¾ثري ،أسالفهم منزلةَ 

ُتْم َتْكُتُموَن  ُ ُخمْرٌِج َما ُكنـْ َّLفـَُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَهاقـَتَـْلُتْم نـَْفًسا فَادَّارَْأُمتْ ِفيَها َوا {.  
ا إىل الصحة أنه كان يف بين إسرائيل رجل ±ُ رَ وقد ورد يف اآلmر رواFت خمتلفة عن ظروف هذه اجلرمية ومالبساlا، أقْـ  

ح فلما طال عليه موته قتله لريثه، ومحله إىل قرية أخرى فألقاه فيها، مث أصب ،وله ابن عم فقري ال وارث له سواه ،غين
يطلب �ره، فكان الوحي من هللا تعاىل ملوسى أن يذحبوا بقرة ويضربوا القتيل ¹ي جزء من أعضائها، ففعلوا فعادت إليه 

   .احلياة وأخرب عن قاتله
لينبه إىل  ،} ُلونَ َكَذِلَك ُحيِْيي اLَُّ اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم َآFَتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعقِ  { بقوله:هذه حياء اإلمث يعقب تعاىل على حادثة 

حقيقة عقدية هي مفتاح سر احلياة واملمات، والعالمة الفارقة بني السعادة والشقاء، إذ مبثل هذا اإلحياء الذي شاهدوه 
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عيا¦ حييي هللا تعاىل املوتى ليوم احلساب، ومبثله يبني خللقه آFته ودالئل قدرته وواسع علمه تنويرا للعقول وتوضيحا 
   .172األعراف } َأْن تـَُقولُوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإ¦َّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ  { وإقامة للحجةللحال واملآل، 

إال أن السياق القرآين قدم نبأ قوم موسى يف  ومجهور املفسرين على أن جرمية قتل النفس كانت قبل األمر بذبح البقرة،
 ى التعريض به والشك يف ما يبلغه هلم عن ربه، ألن جمرى الكالم تعديدُ عصياÄم أوامر نبيهم وجمادلتهم إFه وجراءlم عل

سوء طباعهم وضعف إمياÄم واضطراب مواقفهم، ولذلك أخر عرض حادثة القتيل ليبتدئ  جناFت بين إسرائيل وعرضُ 
سوقتان للتقريع، ¹شرف القصدين، إذ اجلانب العقدي أس بناء اجلانب التشريعي ومقدم عليه، وإن كانت القصتان معا م

واحد من أويل العزم من الرسل، وترك املسارعة بوء القصد والتأويل وضعف الثقة االستهزاء وسو  ضعف اإلميان تقريع على
إىل طاعته واالمتثال ألمره، وتقريع على العدوان وقتل النفس احملرمة وما تالها من تدارئهم وتكاذ±م وتقاذفهم الذنب 

  .على بعضهم
بوصف دقيق لنفسية بين إسرائيل اليت انكشفت ميدانيا، بعد معرفة القاتل، وجراءته على أن يقسم 5#  وختتم القصة

ُمثَّ َقَسْت قـُُلوبُُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك  { املرتكبة، كما ورد عن ابن مسعود رضي هللا عنه، فقال تعاىل: مدعيا الرباءة من اجلرمية
َها َلَما َيشَّقَُّق فـََيْخرُُج ِمْنُه ا َفِهَي َكاحلَِْجارَِة أَْو َأَشدُّ  َها َلَما َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه اْألَنـَْهاُر َوِإنَّ ِمنـْ ْلَماءُ َوِإنَّ ِمنـْ

ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلون َّLَوَما ا َِّLيـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة ا {.  
ملعاصي وتوايل التجرؤ على البارئ عز وجل حمجوبة عن احلق، كثيفة الطبع أشد قسوة من لقد صارت قلو±م بكثرة ا

احلجارة، ملا جبلوا عليه من اجلفاء والفظاظة، وجفاف األرواح واألفئدة واألعني من احلياء واألمانة والوفاء، وما طبعوا عليه 
حلق اوكتمان  ،وف من غري هللاخلنب عن اجلهاد و ، واجلمن سوء األدب والتمرد على الطاعة واملماطلة يف االنصياع

واالعتداء عليهم 5لقتل واملطاردة  ،واإلحلاف يف السؤال والتنطع يف جمادلة الرسل واألنبياء ،تاجرة فيهامللدين و اوحتريف 
   .} ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ  َوَما اLَُّ  { ومحالت التشويه واالفرتاء. وهم بعد كل هذه اآلmم املرتكبة الهون ويف الغفلة سادرون

ن إموانع قيام األمة الشاهدة، و مجيع و  ،لقد جسد سلوك بين إسرائيل يف حادثة البقرة كل عوائق اإلميان والعمل الصاحل
 ألبيت املدينة املنورة (حرتيها)، أن تنأى عن هذه املثالب واخلطاFو  املكرمةشعاب مكة  جديرا 5ألمة اجلديدة الناشئة بني

  .واآلmم اليت عصفت ¹مة سبقت إىل القوامة على دين هللا وقيادة البشرية يف األرض مث سلبتها
ملا هلا من مكانة حمورية  كما ورد يف األثر،  ،" السورة اليت تذكر فيه البقرة "" أو  سورة البقرة لذلك مسيت السورة كلها "

أمة حممد  -سادت مث 5دت، ولن تقوم لألمة البديلو  ،فخانتؤمتنت أ أخالق أطاحت ¹مةرذائل ا كشفته من ملفيها، و 
 مل جتتنب تلك املزالق املردية واملسالك املهلكة. ولذلك حرص القرآن على اإلطناب يف نقائمة إ -صلى هللا عليه وسلم

  ونتائجها وعواقب مرتكبيها.التنديد ±ا وكشف خلفياlا وأسبا±ا و  التحذير منها
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 لعدل يف الدنيا واآلخرةأصالن راسخان ل

 

ُهْم َيْسَمُعوَن َكَالَم اLَِّ  أَفـََتْطَمُعونَ  { قال هللا تعاىل: َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ
نَّا َوِإَذا ) َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن َآَمُنوا قَاُلوا َآمَ 75ُمثَّ ُحيَرِّفُونَُه ِمْن بـَْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم يـَْعَلُموَن (

 َخَال بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض قَالُوا َأُحتَدِّثُونـَُهْم ِمبَا فـََتَح اLَُّ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّوُكْم بِِه ِعْنَد رَبُِّكمْ 
ُهمْ 77أََوَال يـَْعَلُموَن َأنَّ اLََّ يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن ( )76أََفَال تـَْعِقُلوَن (  ) َوِمنـْ

يُّوَن َال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماِينَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّوَن ( ) فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتُـُبوَن 78أُمِّ
ْت َكتَـبَ   اْلِكَتاَب ¹َِْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اLَِّ لَِيْشتَـُروا بِِه َمثًَنا قَِليًال فـََوْيٌل َهلُْم ِممَّا

ًما َمْعُدوَدًة ُقْل 79أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبوَن ( َّFََوقَاُلوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ أ (
ُ َعْهَدُه أَْم تـَُقولُوَن َعَلى اLَِّ َما َال تـَْعَلُموَن ( َّLَعْهًدا فـََلْن ُخيِْلَف ا َِّL80َأختََّْذُمتْ ِعْنَد ا (

َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيئَـُتُه فَأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن بـََلى 
) َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُولَِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 81(
 البقرة } )82(

  
أسالفا وأخالفا يف �رخيهم  ،ما اتصفوا بهرسوخ بين إسرائيل على الصالح والتوبة، و من شدة استعصاء  عجبإن املرء لي

 ومعاداةِ  ،الفساد واخليانة واملكر كهوفِ   ومغادرةِ  ،الطويل، من صفات خبيثة وتصرفات دنيئة، ال تنحو للتحسن والتطهر
كالمه   والفسق والعتو عن أمر هللا، وتبديلِ ال خترج عن نطاق الظلم والعدوان صفاٍت اخلري والفضيلة واإلميان،  مِ يَ قِ 

، دنيويًة وأخرويًةً◌ً◌ً◌◌ً  5لعقوبة ، واالستخفافِ معاداِة َمحََلِته إليهم رسال ومالئكة5لوحي و  وأحكامه، واالستهزاءِ 
لم وتعلم على احلرام لريتكبوه حتت مظلة املباح، يتوارثون هذه األخالق عن ع بكرم العفو واملغفرة، والتحايلِ  واالستهانةِ 

   .جيل بعدجيال 
رفعا  ،العقاب الذي أنزله ±م ، وصواعقَ ة اليهوديةنفسيالالفساد يف  لذلك بعد أن بني رب العزة يف اآلFت السابقة كوامنَ 

خاسئني، التفت إىل الصف املسلم يف عهد البعثة النبوية،  لمعتدين منهم يف السبت قردةً ل اللطور فوق رؤوسهم، ومسخ
را كِّ ذَ سلم، مُ ويلتحقوا 5لصف امل بنو إسرائيل، هم من حرقة احلرص على أن يؤمننوختفيفا ع ،ينة على قلو±مزيال للسكـتن
على مدى �رخيهم الطويل من عهد موسى عليه السالم، منبها  ،ا سلف من تنطع أسالفهم وترديهم يف الكفر والعصيانمبَِ 

أَفـََتْطَمُعوَن  { :فقال تعاىل ومفاسد، رذائلو  خصال منعنهم ثوه رِ إىل أن يهود البعثة متمسكون ¹خالق أجدادهم، وما وَ 
ُهْم َيْسَمُعوَن َكَالَم اLَِّ ُمثَّ ُحيَرُِّفونَُه ِمْن بـَْعِد َما َعَقُلو    .} ُه َوُهْم يـَْعَلُمونَ َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ
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سلمون يف مسريlم اجلديدة، وعلى تعاقب احلقب واألجيال بعدها، هم لقد علم هللا تعاىل أن أخطر عدو سيواجهه امل
، كشفا ألساليبهم امللتوية، وlيئة نفسية لوعي املسلمني أوائل الفرتة املدنيةبنو إسرائيل، ولذلك أخذ الوحي ينـزل فيهم 

مال وحلفاء يف أكرب القبائل، األوس 5ملعركة العقدية اليت تنتظرهم يف هجرlم إىل املدينة، واليهود ±ا هلم شأن وقوة و 
واخلزرج، أو اليت سيخوضوÄا يف العصر احلديث، وإسرائيل هلا فيه قوة ومال وحلفاء ومصاحل مشرتكة مع مجيع قوى الشر 

ْدَىن َويـَُقوُلوَن َسيُـْغَفُر َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب َ�ُْخُذوَن َعَرَض َهَذا اْألَ  { املعاصرة، فقال تعاىل يف حقهم:
اُر لََنا َوِإْن lِْ�َِْم َعَرٌض ِمثْـُلُه َ�ُْخُذوُه أَملَْ يـُْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميثَاُق اْلِكَتاِب َأْن َال يـَُقولُوا َعَلى ا Lَِّ ِإالَّ احلَْقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوالدَّ

ٌر لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن أََفَال  وهو ما يتجدد يف كل جيل، إذ تتواىل أخالفهم فتسري بسرية  .169األعراف  }  تـَْعِقُلونَ اْآلَِخرَُة َخيـْ
  اآل5ء واألجداد، يرثون ما حرف من التوراة وحياولون حتريف ما لدى عدوهم التارخيي من القرآن.

ملتزما يف نفس الوقت 5لعدل  ،بداية الفرتة املدنيةوأساليبهم امللتوية منذ يبدأ القرآن الكرمي محلة التوعية مبكرهم 
عبد هللا بن سالم، وثعلبة بن أسعد، حق الصاحلني منهم وقد كانوا قلة يعدون على رؤوس األصابع، منهم  واإلنصاف يف

: ما آمن حملمد إال شرار¦، ولو كانوا من أخيار¦ ملا تركوا عنهم قالت أحبار اليهودآمنوا فوأسيد بن سعية، وأسد بن عبيد، 
ُلوَن َآFَِت اLَِّ َآَ¦َء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدونَ  { :فأنزل هللا تعاىل ئهم،دين آ5 آل  } لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَائَِمٌة يـَتـْ
أُْنزَِل إِلَْيِهْم َخاِشِعَني Lَِِّ َال َيْشتَـُروَن FََِÞِت  َوِإنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن يـُْؤِمُن L5َِِّ َوَما أُْنزَِل إِلَْيُكْم َوَما { ، و:113 عمران

  .199 آل عمران } اLَِّ َمثًَنا قَِليًال أُولَِئَك َهلُْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َر±ِِّْم ِإنَّ اLََّ َسرِيُع احلَِْسابِ 
ة مركَّزًة قوية يف مواجهة اهلجوم اليهودي وتستمر خالل الفرتة املدنية عامة، ويف سورة البقرة بوجه خاص، محلُة التوعي

الشرس الظامل على الدعوة الناشئة، وقد استعملوا فيه أخس األساليب والوسائل واألسلحة، افرتاء وتلفيقا وحماولة اغتيال 
موسى وتسميم، وسحرا وشيطنة، وبلغ ±م احلقد والضغينة أن نصروا أصنام قريش على عقيدة التوحيد اليت أتى ±ا نبيهم 

: أنتم اجاء حيي بن أخطب وكعب بن األشرف إىل أهل مكة، فقالوا هلموبشر ±ا حممد عليهما الصالة والسالم، إذ 
 اءمَ وْ فقالوا: حنن نصل األرحام، وننحر الكَ  ؟: ما أنتم وما حممدأهل الكتاب وأهل العلم، فأخربو¦ عنا وعن حممد، فقاال

( أي أبرت ال ولد له وال  وحممد صنبور ،، ونسقي احلجيجاةَ نَ ء على اللنب، ونفك العُ ونسقي املا ،السمينة العظيمة)الناقة (
أََملْ  { :فأنزل هللا، احلجيج بنو غفار، فنحن خري أم هو؟ فقالوا: أنتم خري وأهدى سبيال اقُ رَّ ، قطع أرحامنا، واتبعه سُ ) أخ

 ِمُنوَن 5ِْجلِْبِت َوالطَّاُغوِت َويـَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكَفُروا َهُؤَالِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َسِبيًال تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يـُؤْ 
، وماكانت شهادة الزور هذه من يهود ألصنام قريش إال ليستنصروا 5ملشركني ويستميلوهم إىل حماربة 51النساء }

يوم األحزاب إذ حفر الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه اخلندق حول املسلمني معهم، فأجابوهم وجاؤوا معهم 
ُ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم ملَْ يـََنالُوا َخيـْرًا وََكَفى اLَُّ اْلُمْؤِمِنَني اْلِقَتاَل وََكاَن اLَُّ  { املدينة، وكفاه هللا شرهم كما قال تعاىل: َّLَوَردَّ ا 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

 َوَ¾ِْسُروَن َفرِيًقا نـَْزَل الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف ِيف قـُُلوِ±ُِم الرُّْعَب َفرِيًقا تـَْقتُـُلونَ َقِوF÷ َعزِيزًا َوأَ 
ُ َعَلى كُ  َّLَرُهْم َوأَْمَواَهلُْم َوأَْرًضا َملْ َتطَُئوَها وََكاَن اFَ25/27 } لِّ َشْيٍء َقِديرًاَوأَْورََثُكْم أَْرَضُهْم َوِد.  

ِطّباً ¦ وتشريعا وعظة ونظاما للحياة و وال يزال سالح الدعوة الذي ال يفل، ومعجزة الدهر بياالقرآن الكرمي لقد كان 
للقلوب، تعجز عن اإلتيان مبثله اجلن واإلنس ولو كان بعضهم لبعض ظهريا، وكان ديدن اليهود على مدار التاريخ أن 

هللا تعاىل، تنصال من تعاليمه، ومتاجرة فيه، فبخسوا التوراة قدرها وحرفوها نقصا وزFدة و¾ويال، وحاربوا  حيرفوا كالم
 ُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا { ا قتله، مث ملا ظهر القرآن الكرمياإلجنيل ودسوا فيه وكذبوا على نبيه وحاولو 

يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اLَِّ  { كما هي عادlم  ، شحذوا أسلحة التزوير والتحريف واالفرتاء والتشكيك48دة املائ } َعَلْيهِ 
تخلَص . وما زالت مستمرة يف عصر¦ هذا حماوالlُم ال32التوبة } ¹َِفْـَواِهِهْم َوَ�َْىب اLَُّ ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

من القرآن بنشر طبعات حمرفة له، والضغط على بعض حكومات املسلمني اخلانعة كي حتذف من مناهج التعليم يف 
مدارسها آFت تتعلق بعبادة اجلهاد أو بصفات بين إسرائيل يف القرآن، وهدفهم دائما هو حتريف الوحي عما جاء به من 

سلمني إىل الغاية القصوى جلهود بين إسرائيل على مدار التاريخ وهي العقيدة والشريعة. من أجل ذلك نبه رب العزة امل
َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا  { حمو اإلسالم من الوجود والقرآن من القلوب، فقال:

َ َهلُُم احلَْقَحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـ  َما يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َوَال  { ، وقال:109البقرة  } نيَّ
ُ ذُ  َّLَخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاءُ َوا ُ َّL105بقرةال } و اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ اْلُمْشرِِكَني َأْن يـُنَـزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْريٍ ِمْن رَبُِّكْم َوا.  

ُهْم َيْسَمُعوَن َكَالَم اLَِّ ُمثَّ ُحيَّرُِفونَُه ِمْن بـَْعِد َما  أَفـََتْطَمُعونَ  { ولذلك أنزل هللا تعاىل قوله:  َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ
غالب يهود عصر البعثة  سا هلم من إميانلطفا 5ملسلمني وختفيفا عنهم، وطمأنًة لقلو±م، وتيئي } َعَقُلوُه َوُهْم يـَْعَلُمونَ 

إن ارتقابكم إسالمهم وقد علمتم قسوة قلو±م على ما شاهدوه من البينات، يثري التعجب، وكذلك :أيومجهرlم، 
سبقت طمعكم أن ُيْسِلُسوا لكم القياد واالتباع وَيْصُدقوكم القوَل وُيَصدِّقوا مبا أُْنزِل إليكم من الوحي، ألن املشيئة اإلهلية 

َ  { هلم 5خلذالن، واحلكمة الر5نية اختارت هلم احلرمان، وللجنة أهلها وللنار أهلها َّLإِنََّك َال تـَْهِدي َمْن َأْحبَـْبَت َوَلِكنَّ ا
قامة ، وما تبليغ رسالة اإلسالم إىل من علم هللا إصرارهم إال إ56القصص } يـَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعَلُم 5ِْلُمْهَتِدينَ 

   للحجة عليهم يف الدنيا عند إجراء أحكام الكفر عليهم، ويف اآلخرة عند الشهادة عليهم.
 التوراة إن انتظاركم إسالم هؤالء وأمثاهلم ينبغي أن يثري عجبكم واستغرابكم أنتم أنفسكم إذا ما تذكرمت ما فعلوه بكتا±م "

ُهْم َيْسَمُعوَن َكَالَم اLَِّ ُمثَّ  { ه وفهموه وعقلوه"، وقد كانوا حيرفونه عمدا وبسبق إصرار بعد أن استوعبو  َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ
دونه من عنادهم وإعراضهم وكيدهم جتم الكرمي ما كنبييكم وعلى فليَـُهْن عل .} ُحيَرُِّفونَُه ِمْن بـَْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم يـَْعَلُمونَ 

فكيف ال يتجرؤون على ما سوى ذلك؟!، وإذا كانت هذه م خباصة، لقد جترؤوا على حتريف ما نزل عليه وحتريفهم،
 ال ±امِ عَ أفعاهلم فيما بينهم ومعامالlم مع نبيهم الذي أعزهم هللا به وأنقذهم من الرق بسببه، فمن 5ب أوىل ما يُـ 
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بقون منهم إال آ5ء وأجدادا وما السا ،يف إمياÄم عُ مَ طْ ، وإن قومًا توارثوا هذه الصفات ال يُ اجلديدةَ  هم الرسالةَ أخالفُ 
َوَال  { :كما قال نوح عليه السالم  ،هم متقاربةهم واحدًا وطباعُ قُ لُ والغالب أن يكون خُ  وإخوا¦ وبين عمومة لالحقني،

   .27نوح } يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجرًا َكفَّارًا
  لقد كان اليهود يف مواجهة البعثة النبوية ثالثة أفراق:

د أن يسمعه ويعقله ويفهمه ويعرف أنه احلق من هللا، وهم علماء بين إسرائيل وأحبارهم الذين فريق حيرف الكالم بع 
  أشارت إليهم هذه اآلية الكرمية.

والفريق الثاين هو فريق املنافقني من اليهود الذين أعلنوا اإلسالم واحتفظوا 5لكفر، وهؤالء كان هدفهم ختريب الدعوة 
كوك والتفرقة والنزاع وتسقط أخبار النيب صلى هللا عليه وسلم وتبليغها إىل قومهم، وكانوا اإلسالمية من داخلها، ببث الش

قالوا هلم: آمنا 5لذي آمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق وجنده بنعته وصفته يف كتابنا، إذا لقوا املؤمنني 
من نعته وصفته  } ِمبَا فـََتَح اLَُّ َعَلْيُكمْ  { يف التوراةعلمتم إذا خال بعضهم إىل بعض قال الرؤساء هلم: أحتدثوÄم مبا و 

َوِإَذا َلُقوا  { قال تعاىل: ،صاحبهمبشهادة التوراة على نبوة  وال حجة أقوى من اعرتافكم هلم ،؟ليحاجوكم به عند ربكم
ُ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّوُكْم بِِه ِعْنَد رَبُِّكْم أََفَال تـَْعِقُلونَ الَِّذيَن َآَمُنوا قَاُلوا َآَمنَّا َوِإَذا َخَال بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض قَاُلوا أَ  َّLُحتَدِّثُونـَُهْم ِمبَا فـََتَح ا 

{.  
 يوم القيامة مبا فتح هللا عليهم يف التوراة من صفات النيب صلى هللا عليه وسلم، حماججة املسلمني هلمإن خشيتهم من  

منه تعاىل، نزلت صفات املذكورة يف التوراة هذه المن غبش وفساد، ألن  واليوم اآلخرعن هللا  تشي مبا يف تصورهم اإلمياين
وما قوهلم ذاك إال  ،} أََوَال يـَْعَلُموَن َأنَّ اLََّ يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنونَ  { هو عامل ±ا ومبا يف نفوس اخللق أمجعني،

  عزم على املراوغة حىت بني يدي عالم الغيوب يوم الدين.، و انعكاسا ملا جبلوا عليه من ميل للتحايل
ل، ومنها ما رواه ابن أما عن حماوالت هذا الفريق ختريب وحدة املسلمني ومتزيق صفهم، فأكثر من أن حتصى يف هذه ا¼ا

ْغِن َعَلى اْلُمْسِلِمَني َشِديَد احلََْسِد َهلُْم َمّر َشْأُس ْبُن قـَْيٍس، وََكاَن َشْيًخا َقْد َعَسا، َعِظيَم اْلُكْفِر َشِديَد الضّ ( إسحاق قال:
فـََغاظَُه َما  ،ِيف َجمِْلٍس َقْد َمجََعُهْم يـََتَحّدثُوَن ِفيهِ  ،َعَلى نـََفٍر ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلَم ِمْن اْألَْوِس َواْخلَْزرَجِ 

نَـُهْم ِمْن اْلَعَداَوِة ِيف اْجلَاِهِلّيةِ رََأى ِمْن أُْلَفِتِهْم َوَمجَاَعِتهِ  ْسَالِم بـَْعَد اّلِذي َكاَن بـَيـْ َقْد  :فـََقالَ  ،ْم َوَصَالِح َذاِت بـَْيِنِهْم َعَلى اْإلِ
َلَة ِ±َِذِه اْلِبَالدِ  رَاٍر. فََأَمَر فـًَىت َشا5ّ ِمْن يـَُهوَد َكاَن َمَعُهْم َال َوَاLِّ َما لََنا َمَعُهْم إَذا اْجَتَمَع َمَلُؤُهْم ِ±َا ِمْن قَـ  ،اْجَتَمَع َمَألُ َبِين قـَيـْ

َلُه َوأَْنِشْدُهْم بـَْعَض َما َكا قَاَل  نُوا تـََقاَوُلوا ِفيِه ِمْن اْألَْشَعاِر.فـََقاَل اْعِمْد إلَْيِهْم فَاْجِلْس َمَعُهْم، ُمثّ اُذُْكْر يـَْوَم بـَُعاٍث َوَما َكاَن قـَبـْ
ُس ْبُن قـَْيِظّي فـََتَكّلَم اْلَقْوُم ِعْنَد َذِلَك َوتـََناَزُعوا َوتـََفاَخُروا َحّىت تـََواَثَب َرُجَالِن ِمْن اْحلَيّـْنيِ َعَلى الرّْكِب أَوْ  ،فـََفَعلَ  :اْبُن إْسَحاقَ 

ِج، فـَتَـَقاَوَال ُمثّ قَاَل َأَحُدُمهَا ِلَصاِحِبِه إْن َأَحُد َبِين َحارِثََة ْبِن اْحلَاِرِث ِمْن اْألَْوِس، َوَجّباُر ْبُن َصْخٍر، َأَحُد َبِين َسِلَمَة ِمْن اْخلَْزرَ 
ُتْم َرَدْدَ¦َها اْآلَن َجَذَعةً  يًعا، َوقَاُلوا: َقْد فـََعْلَنا، َمْوِعدُُكْم الظّاِهرََة  ،ِشئـْ الّسَالَح  - َوالظّاِهرَُة اْحلَرُّة  - فـََغِضَب اْلَفرِيَقاِن مجَِ
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َها، فـَبَـلَ  ّىت َغ َذِلَك َرُسوَل اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلَم َفَخرََج إلَْيِهْم ِفيَمْن َمَعُه ِمْن َأْصَحابِِه اْلُمَهاِجرِيَن حَ الّسَالَح. َفَخَرُجوا إلَيـْ
َوَأْكَرَمُكْم  ،أَْن َهَداُكْم اLُّ ِلْإلِْسَالمِ أَِبَدْعَوى اْجلَاِهِلّيِة َوأََ¦ بـَْنيَ َأْظُهرُِكْم بـَْعَد  ،Fَ َمْعَشَر اْلُمْسِلِمَني اLَّ اLَّ (  :َجاَءُهْم فـََقالَ 

َقذَُكْم بِِه ِمْن اْلُكْفرِ  ،َوَقَطَع بِِه َعْنُكْم أَْمَر اْجلَاِهِلّيةِ  ،بِهِ  ، فـََعَرَف اْلَقْوُم أَنـَّها نـَْزَغٌة ِمْن ) ؟َوأَّلَف بِِه بـَْنيَ قـُُلوِبُكمْ  ،َواْستَـنـْ
 فـََبَكْوا َوَعاَنَق الّرَجاُل ِمْن اْألَْوِس َواْخلَْزرَِج بـَْعُضُهْم بـَْعًضا، ُمثّ اْنَصَرُفوا َمَع َرُسوِل اLِّ َصّلى اLُّ  ،الّشْيطَاِن وََكْيٌد ِمْن َعُدّوِهمْ 

ُهْم َكْيَد َعُدّو اLِّ َشْأِس ْبِن قـَْيٍس. فَأَنـَْزَل ا ،َعَلْيِه َوَسّلَم َساِمِعَني ُمِطيِعنيَ  Lُّ تـََعاَىل ِيف َشْأِس ْبِن قـَْيٍس َوَما َقْد َأْطَفَأ اLُّ َعنـْ
ِملَ َتُصّدوَن َعْن َسِبيِل  ُقْل Fَ أَْهَل اْلِكَتاِب ِملَ َتْكُفُروَن FَÞِِت اLِّ َواLُّ َشِهيٌد َعَلى َما تـَْعَمُلوَن ُقْل Fَ أَْهَل اْلِكَتابِ  { :َصَنعَ 

ُغونـََها ِعَوًجا َوأَنـُْتمْ  َوأَنـَْزَل اLُّ ِيف أَْوِس ْبِن قـَْيِظّي َوَجّباِر ْبِن َصْخٍر  ،}ُشَهَداُء َوَما اLُّ ِبَغاِفٍل َعّما تـَْعَمُلوَن  اLِّ َمْن آَمَن تـَبـْ
 أَيـَّها اّلِذيَن آَمُنوا ِإْن Fَ  { :ّيةِ َوَمْن َكاَن َمَعُهَما ِمْن قـَْوِمِهَما اّلِذيَن َصنَـُعوا َما َصنَـُعوا َعّما أَْدَخَل َعَلْيِهْم َشْأُس ِمْن أَْمِر اْجلَاِهلِ 

َلى َعَلْيُكْم آFَُت اLِّ َوِفيُكْم َرُسولُُه ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن اّلِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب يـَُرّدوُكْم بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِيَن وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنـُْتمْ   تـُتـْ
إَىل  }َن َىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم Fَ أَيـَّها اّلِذيَن آَمُنوا اتـُّقوا اLَّ َحّق تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتّن ِإّال َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمو َوَمْن يـَْعَتِصْم L5ِِّ فـََقْد ُهِدَي إِ 

  .} َوأُولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  { قـَْولِِه تـََعاَىل 
ُهْم  { أما الفريق الثالث فهو املعين بقوله تعاىل بعد ذلك: يُّوَن َال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماِينَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ َوِمنـْ  ،} أُمِّ

ْفلة من بين إسرائيل، اهلَ  مل يستضيئوا بنور العلم، ومل يلجأوا إىل ركن  الذين أتباع كل ¦عق، ،َعاعرَّ الَمج وهم العوام والسِّ
، وليس قراءة وكتابةوغري الكتبة، األميون عقال واألميون  ةِ بَ تَـ بياء من الكَ األغكرم هللا وجهه،   ، كما يقول اإلمام عليوثيق

أشد  العوام قراءة إال احلدس والظن والتقول وادعاء العلم وهو منهم براء، وهذا الصنف من  هلم مما يطلعون عليه مساعا أو
يتجارى ±م اجلهل كما يتجارى 5لكلب  ، وهؤالءالعامل يرجى من احلوار معه إقناع أو اقتناعن كفرا وأعىت تسلطا، أل

  ه.املسعور سعارُ 
يُّوَن  { إÄم فريق ميزة أفراده أÄم ال يعلمون التوراة إال علماً  } َال يـَْعَلُموَن اْلِكَتابَ  { جهلة مل يشحد أذهاÄم العلم، ،}أُمِّ

متنياٌت وخترُّصات وأكاذيٌب وتقديرات، أي أن مدى علمهم 5لكتاب  }ِإالَّ أََماِينَّ  { ،خمتلطًا حاصًال مما يسمعونه
ويف حديث عثمان رضي هللا ، مشتقة من َمَىن مبعىن قدَّر األمرَ  ،مجع أُْمِنيَّة كُأضحية، أفْـُعولة ،واألماينُّ على وزن أفاعيل

ولذلك  .احلديث مث يقولهَألن الكاذب يُقدِّر يف نفسه  ،والتَّمينِّ الَكِذب ،َأي ما َكَذْبت " ما َمتَنـَّْيُت منذ َأسلمت "عنه 
  حيصل، ما حيصل وما ال ر، ومنَّاه أي جعله َمانيًا أي مقّدراً سِّ عَ تَـ أو مُ  متعذرٍ  شيءٍ  حصولِ  تقديرَ  فَ لَّ كَ قيل: متىن مبعىن تَ 

وأماين هذا الفريق ال  كناية عن الوعد الكاذب ألنه ينقل املوعود من تقدير حصول الشيء اليوَم إىل تقدير حصوله غداً،
أو  ،مسعوه من رهباÄمما وه من أخبار ملفقة وأكاذيب عن الصف املسلم ونبيه صلى هللا عليه وسلم، أو نُ قِّ ما لُ تجاوز ت

 { .ظنوه ظنا من أن هللا يعفو عنهم ويرمحهم وال يؤاخذهم خبطاFهم، وأن آ5ءهم األنبياء يشفعون هلمأو  ،قرؤوه دون فهم
ن كل ما لديهم من الكتاب جمرد ختيالت ومعان خمتلطة ال ترقى إىل اجلزم واليقني. وقوام ما أي أ }َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ 
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تشري إليه هذه اآلية الكرمية أن يهود عصر البعثة النبوية قد بلغوا من العتو واإلعراض مبلغا ال مطمع معه يف هدايتهم، 
5ألكاذيب واألساطري واألوهام، وكل أمة كان شأن  ألن علماءهم حمرفون لكتاب هللا، وعوامهم حشيت عقوهلم وأفئدlم

  ُودَِّع منها.ها وعوامها على هذا النحو فقد تُـ علمائ
مث عقب تعاىل على موقف علماء بين إسرائيل من عوامهم تضليال وجتهيال، وعالقتهم 5لوحي املنزل حتريفا وتزويرا 

ِذيَن َيْكتُـُبوَن اْلِكَتاَب ¹َِْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اLَِّ فـََوْيٌل لِلَّ  { وتبديال، حبكم صارم مطلق توعدهم به فقال:
 { وكان تعبري اآلية الكرمية 5لفعل املضارع .} لَِيْشتَـُروا بِِه َمثًَنا قَِليًال فـََوْيٌل َهلُْم ِممَّا َكتَـَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبونَ 

ولقد دأبوا على كتابة الكتب  إشارة إىل وقوع هذا الفعل منهم بصفة مستمرة، ماضيا وحاضرا ومستقبال، } َيْكتُـُبونَ 
والفتاوى حسب هوى مستفتيهم من العامة، نظري رشى من أموال وهداF، واستمر هذا حاهلم على مدى التاريخ، وبلغ 

"، وزعموا أنه صنو للتوراة املكتوبة، أوحى به هللا  التلمود دعوه "±م التزوير واالفرتاء حدا كتبوا به يف عصورهم املتأخرة ما 
.Fملوسى شفو  

 { من أراجيف وأ5طيلا كتبوا ¹يديهم مَ وهو العذاب واخلزي مطلقا، لِ  ،5لويل يف هذه اآلية الكرمية يتوعدهم هللا سبحانه
منهم  متاجرةً  ،} ُمثَّ يـَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اLَِّ  { إىل هللا زورا و±تا¦ نهنسبو يمث  ،}فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتُـُبوَن اْلِكَتاَب ¹َِْيِديِهْم...

من األنبياء واملرسلني وأتباعهم الصادقني، ليحصلوا على عرض دنيوي قليل مهما تكاثر  هللايف الدين وحماربة ألولياء 
وكل ذلك ال يساوي جناح  ،} لَِيْشتَـُروا بِِه َمثًَنا قَِليًال  { وتعاظم، ماال أو رüسة أو جاها أو لفتا للوجوه ورFء ومسعة

فـََوْيٌل َهلُْم ِممَّا َكتَـَبْت أَْيِديِهْم  { ينتظرهم من العذاب ملا اكتسبوه من اإلمث موه من نعيم اآلخرة، ومارِ قياسا مبا حُ  ،بعوضة
   } َوَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبونَ 

Fَ َمْعَشَر اْلُمْسِلِمَني َكْيَف َتْسأَُلوَن أَْهَل اْلِكَتاِب وَِكَتاُبُكْم الَِّذي أُْنزَِل َعَلى نَِبيِِّه  ن عباس قال: (روى البخاري عن عبد هللا ب
َثُكْم اLَُّ َأنَّ أَهْ  ،َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحَدُث اْألَْخَباِر L5َِِّ تـَْقَرُءونَُه ملَْ ُيَشبْ  ُلوا َما َكَتَب اLَُّ َوَغيـَُّروا َوَقْد َحدَّ َل اْلِكَتاِب َبدَّ

 َِّLَهاُكْم َما َجاءَُكْم ِمْن اْلِعْلِم َعْن ُمَساَءلَِتِهمْ  }لَِيْشتَـُروا بِِه َمثًَنا قَِليًال  { ¹َِْيِديِهْم اْلِكَتاَب فـََقاُلوا ُهَو ِمْن ِعْنِد ا َوَال  ؟أََفَال يـَنـْ
ُهْم َرُجًال َقطُّ َيْسأَُلُكْم َعْن الَِّذي أُْنزَِل َعَلْيُكمْ َواLَِّ َما رَأَيـَْنا مِ    ) نـْ

5ليهود الذين كتموا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم وكتموا نعته، وكفروا به، الكرمية متعلقة هذه اآلFت لئن كانت و 
م الذين انتسبوا للعلم ظاهرا، وعدموا تعم علماء املسلمني أيضا، خاصة منه، فإÄا و�جروا بدينهم واشرتوا به مثنا قليال

هواتف احلق والصدق والرجولة تناديهم و يبون، ستجفيهم نزوات الشهوة للمال واجلاه واللذة و دعممن تاإلخالص 5طنا، 
إذ  األحكام الشرعية السالطني بتزلفهم وإعانتهم للباطل على احلق، وعلماءُ  علماءُ : ، وهم ثالثة أصنافنوْ لَّ وَ تَـ يَـ و  نلو نكُ في

إذا كيفوا أحكامهم مبا جياري  ، والقضاةُ أو معنويةٍ  ماديةٍ  شىً يتورطون يف جماراة أهواء املستفتني من العامة واخلاصة نظري رُ 
ا بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنزَْلَنا ِمَن اْلبَـيَِّناِت َواْهلَُدى ِمن بـَْعِد مَ  { تعاىل: هللا قال أهواء املتقاضني خوفا أوطمعا.
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ِعُنوَن، ِإالَّ الَِّذيَن َ�بُوْا َوَأْصَلُحوْا َوبـَيـَُّنو  ْا فَأُْولَـِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َوأََ¦ التـَّوَّاُب الرَِّحيُم ِيف اْلِكَتاِب أُولَـِئَك يَلَعنُـُهُم اLُّ َويـَْلَعنُـُهُم الالَّ
  البقرة 159/160 :}

ل العلماء الذين يكتمون احلق أو حيرفونه، وكل فرد مسلم يعرف آية أو حديثا أو حكما ويدخل حتت هذه اللعنة ك
) كل ساكت عن احلق، أو حمرف له، أو كامت له بسبب اخلوف من حصول مضرة أو  اللعنة ويكتمه، كما ينال احلكم (

ْكُتُموَن َما أَنَزَل اLُّ ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن بِِه َمثًَنا ِإنَّ الَِّذيَن يَ  { :وهذا املعىن أكده قوله تعاىل .ضياع منفعة أو رغبة أو رهبة
تَـَرُواْ كِّيِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم، أُولَـِئَك الَِّذيَن اشْ قَِليًال أُولَـِئَك َما َ�ُْكُلوَن ِيف بُطُوÄِِْم ِإالَّ النَّاَر َوَال ُيَكلُِّمُهُم اLُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـَُز 

َوِإَذ َأَخَذ اLُّ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُواْ  { . وقوله:174 البقرة } الضَّالََلَة 5ِْهلَُدى َواْلَعَذاَب 5ِْلَمْغِفرَِة َفَمآ َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّارِ 
  .187آل عمران  }َواْشتَـَرْواْ بِِه َمثَناً قَِليالً فَِبْئَس َما َيْشتَـُروَن  اْلِكَتاَب لَتُـبَـيِّنُـنَُّه لِلنَّاِس َوَال َتْكُتُمونَُه فـَنَـَبُذوُه َورَاء ظُُهورِِهمْ 

قال احلسن وقتادة: هي يف كل من أويت علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلمه، وإFكم وكتمان العلم، فإنه  
قال القرطيب:  .على جهله قال حممد بن كعب: ال حيل للعامل أن يسكت على علمه وال للجاهل أن يسكتو  .هلكة

وهذه اآلية وإن كانت خاصة ببين إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رشوة على تغيري احلق أو إبطاله أو 
  .امتنع عن تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعني عليه حىت �خذ عليه أجرا دخل يف مقتضى اآلية

إلمياين عن هللا تعاىل سرائيل على هذه املواقف، إال ما َوقـََر يف عقيدlم من فساد تصورهم اَق من بين إلفر وما َجرََّأ هذه ا 
خر. لقد التبس عليهم أمرهم ونسوا أن هللا يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأن احلساب يوم القيامة 5لقسطاس واليوم اآل

ئه أمُل جناة، ولذلك عقب تعاىل على هذه التصرفات املستقيم عدال وتناصفا، وأن التقول على هللا دون علم ليس من ورا
 ،} قَاُلوا َلْن َمتَسََّنا النَّارُ وَ  { املنحرفة بتشخيص الداء الذي ينخر قلو±م وعقوهلم وهو فساد التصور اإلمياين لديهم، بقوله:

 
َ
ًما َمْعُدوَدًة  { ر اآلخرة،، واملراد من النار ¦إحساس أحدمها 5آلخرعلى وجه جسمني اتصال  ، وهوسمْ كاللَّ   سُّ وامل َّFَِإالَّ أ

إن اختذمت  أي: قل F حممد هلم: }فـََلن ُخيِْلَف هللا َعْهَدُه  ُقْل َأختََّْذُمتْ ِعنَد هللا َعْهًدا { العدد، حمصورةقليلة  أي } َمْعُدوَدةً 
جناة بني يدي هللا من النار، وعده، وهو استفهام ينكر عليهم ما يدعونه من  فلن خيلف عند هللا وعدا مبا تزعمون

 ،} أَْم تـَُقوُلوَن َعَلى اLَِّ َما َال تـَْعَلُمونَ  { ليلجئهم إىل االعرتاف بضالهلم، أردفه بتقرير جهلهم مبا عند هللا من الغيب
ًما َمْعُدوَدًة  { إبطال لقوهلم: } بـََلى { وقوله تعاىل بعدها: َّFَم على خالف ما كُ نَّ سَّ مَ تَ أي لَ  ،}َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ أ

   .زعمتموه
َمْن  ومناسبة اآلية من احلديث النبوي ما رواه البخاري أن الرسول صلى هللا عليه وسلم سأل يهودا حاولوا تسميمه: (

اْخَسُئوا ِفيَها َواLَِّ َال َخنُْلُفُكْم ِفيَها  : َعَلْيِه َوَسلَّمَ فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ  ،َنُكوُن ِفيَها َيِسريًا ُمثَّ َختُْلُفوَ¦ ِفيَها :قَاُلوا ؟أَْهُل النَّارِ 
  ). أََبًدا
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مها ميزان العدل املطلق بني  مث عقب تعاىل على مزاعمهم ومزاعم كل ضال يف كل زمان ومكان، بقاعدتني كليتني،
يَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيئَـُتُه فَأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر َمْن َكَسَب سَ  {: }بـََلى{ الناس، أوالمها قوله تعاىل سندا وتفصيال لقوله

 }َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيئَـُتُه  { يف تصوره اإلمياين أو عمله، ،قلبه أو جوارحهيف  السوءمن كسب ف ،} ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم  { ا للهداية والتوبةفلم ترتك له منفذ آmمه يف االعتقاد والعمل، أحدقت به، و حاصرته خطيئاته

فال حتيط به خطيئاته،  ،خيلو من عمل صاحل وهذا منه تعاىل تقرير ¹ن املسلم ال خيلد يف النار، ألنه ال ،}ِفيَها َخاِلُدوَن 
  وحسبه من ذلك سالمة قلبه من الكفر وسالمة لسانه من النطق به.

د فاشرتط للخلو  }َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُولَِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  { عاىل:والقاعدة الثانية قوله ت
  عتربة شرعا، 5لعمل الصاحل حتت حاكمية الكتاب والسنة.امل يف اجلنة اقرتاَن اإلميان بصفاته وشروطه

اة الدنيا سعيا وكسبا ونشاطا، ويف اآلخرة حسا5 شديدا ودعوة ثبور وخسران، وها�ن القاعد�ن أصالن راسخان، يف احلي
ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاَنْت َهلُْم َجنَّاُت  { أو حسا5 يسريا وانقال5 إىل اجلنة سرورا ال تشوبه األحزان

َها ِحَوًال  اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال َخاِلِديَن ِفيَها َال يـَبـُْغونَ    . 107/108الكهف } َعنـْ
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َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل َال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اLََّ َو5ِْلَواِلَدْيِن  { قال هللا تعاىل:
قُوُلوا لِلنَّاِس ُحْسًنا َوأَِقيُموا الصََّالَة َوَآتُوا ِإْحَساً¦ َوِذي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكِني وَ 

ُتْم ِإالَّ قَِليًال ِمْنُكْم َوأَنـُْتْم ُمْعِرُضوَن ( َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِميثَاَقُكْم َال  )83الزََّكاَة ُمثَّ تـََولَّيـْ
) 84قْـَرْرُمتْ َوأَنـُْتْم َتْشَهُدوَن (َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َوَال ُختْرُِجوَن أَنـُْفَسُكْم ِمْن ِدFَرُِكْم ُمثَّ أَ 

ُمثَّ أَنـُْتْم َهُؤَالِء تـَْقتُـُلوَن أَنـُْفَسُكْم َوُختْرُِجوَن َفرِيًقا ِمْنُكْم ِمْن ِدFَرِِهْم َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم 
مثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإْن َ�ْتُوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُحمَرٌَّم َعَلْيُكمْ  ِإْخرَاُجُهْم أَفـَتُـْؤِمُنوَن  5ِْإلِ

بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف اْحلََياِة 
نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإَىل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اLَُّ بَِغاِفٍل َعمَّا تـَْعَملُ  ) 85وَن (الدُّ

ُهُم اْلَعَذاُب َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ  نـَْيا 5ِْآلَِخرَِة َفَال ُخيَفَُّف َعنـْ  أُولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا اْحلََياَة الدُّ
 /البقرة })86(

  
 أو عهد واحد أخذه هللا تعاىل على مجيع األمم اخلالية، وإمنا يعرض علينا يف القرآن الكرمي مواقفها من عهودها وفاء

لرشد، فنثبت على احلق ونويف مبا يف ذمتنا من عهود، وال جنحد كما العتبار واستلهام اعظة واوال خيانة، للتذكري والتحذير
  فنهلك كما هلكوا. جحدوا

تصرحيا جممال مبثالب  ولئن تواىل فيما سبق من سورة البقرة تذكري بين إسرائيل املعاصرين للبعثة النبوية تلميحا موجزا أو
فيما يشبه العتاب واللوم واالستدراج للخري  هم عليهم السالم، ترغيبا وترهيبارفات آ5ئهم وهم يتلقون الوحي من أنبيائتص

وصدق اإلميان وااللتزام، فإن الوحي يف هذه اآلFت الكرمية يتخذ منحى جديدا، تفصيال للتكاليف والواجبات املهدرة، 
العقو5ت املقدرة، املبنية على حيثيات ال يرقى إليها اخللل ¹سلوب توبيخي  وكشفا خلطورة املخالفات املرتكبة، وشدة

ُ َوَلِكْن  { قوي شديد، ينم عن بلوغهم غاية التمرد والعصيان، واستحقاقهم ما قرره العدل اإلهلي يف حقهم َّLَوَما ظََلَمُهُم ا
  .117آل عمران } أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

بكرمه وعفوه على مدى ال يعلمه إال هو، لكنهم اشتطوا يف االستهانة وأوغلوا يف التطاول، ولئن  لقد عاملهم هللا تعاىل 
ئ برسله ورسالته غضب، وإذا غضب هزِ هني بتعاليمه واستُ جلوا من لؤمهم يف عتو ونفور، فإن الكرمي عز وجل إذا استُ 

ِْم َعَذاُب  { اخلزي والعذابأخذ، وإذا أخذ فال حد لسطوته، وال راد ملا أعد للمغضوب عليهم من  َولِلَِّذيَن َكَفُروا ِبَر±ِّ
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ُعوا َهلَا َشِهيًقا َوِهَي تـَُفوُر َتَكاُد َمتَيـَُّز ِمَن اْلَغْيِظ كُ  لََّما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخزَنـَتُـَها أََملْ َجَهنََّم َوبِْئَس اْلَمِصُري ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها مسَِ
  .6/8امللك } ِذيرٌ َ�ِْتُكْم نَ 

 وسهم محما وصواعق ترميهم 5لشرر،وينصب فوق رؤ  ،ينهال التقريع على بين إسرائيل يف هذه اآلFت مرعدا متوعدا
لنكثهم عهد هللا تعاىل، ونقضهم ميثاقه الغليظ، وما أُِخذ عليهم بشهادة نبيني كرميني، والطوُر يكاد يطحنهم من فوق 

مل ترتكبه األمم قبلهم، فأنعم هللا عليهم بعفو قوبل بكفران، ومغفرة أعقبها إصرار، وتوبة  رؤوسهم، وبعد أن ارتكبوا ما
  تبعها تـََردٍّ واحندار.

وكما هو شأن اخلطاب احلازم احلاسم من عِليٍّ مقتدر، لسافٍل وقح متالعب، يبدأ أوال بذكر أم التكاليف ورأس 
 ستهان ±ا، وما أعقبها من عصيان وإنكار، وما تالها من توعد ووعيداملخالفات، لتتواىل بعد ذلك األوامر الفرعية امل

بـََلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيئَـُتُه  { وتقريع وتوبيخ، تبيا¦ لقاعدة العدل اإلهلي اليت سبق ذكرها بقوله تعاىل:
 أن بين إسرائيل قد أحاطت ±م سيئاlم، ملا أمجلته حيثيات احلكم إشارة إىل ،} فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدون

عليهم 5لبوار واخلسران يف هذه اآلFت الكرمية، فقال تعاىل متوعدا عصاة السابقني، مذكرا من سار على Äجهم من 
  .}َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل َال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اLََّ  { الالحقني:

ال خترج عن معىن واحد هو  الكتاب والسنة، سياقات كثرية منلقد ورد التذكري 5مليثاق الذي واثق هللا تعاىل به عباده يف 
 العهد احملكم املوثق الذي ال بد له من وفاء. قال تعاىل:

يثَاقًا َغِليظًا َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِمَن النَِّبيَِّني ِميثَاقـَُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوإِبـْرَاِهيمَ  { •  } َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َوَأَخْذَ¦ ِمنـُْهم مِّ
  .7األحزاب 

  .8احلديد  } م مُّْؤِمِننيَ َوَما َلُكْم َال تـُْؤِمُنوَن L5َِِّ َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم لِتُـْؤِمُنوا ِبرَبُِّكْم َوَقْد َأَخَذ ِميثَاَقُكْم ِإن ُكنتُ  { •
ْعَنا َوَأَطْعَناَواذُْكرُ  { •   .7املائدة  } واْ نِْعَمَة اLِّ َعَلْيُكْم َوِميثَاَقُه الَِّذي َواثـََقُكم بِِه ِإْذ قـُْلُتْم مسَِ
 .34اإلسراء  } َوأَْوفُواْ 5ِْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوالً  { •

وَسَكن إليه  ائْـَتَمَنه أي ِوmَقة كوِراثَة ُوثُوقاً:و َقًة وَمْوثِقًا يَِثق كَوِرث يِرُث ثِ  "َوِثق به" واألصل اللغوي هلذا اللفظ من فعل
ْحَكم واعتمد عليه،

ُ
ْوِثُق كَمْجِلس: . والَوثيُق: الشيُء امل

َ
ؤَكَّد بيمني، ومنهوامليثاُق وامل

ُ
وإْذ أخَذ هللاُ  { تعاَىل:قوله  الَعْقد امل

واثقة املعاهدة ،َمواثيُق وَمياثِيقُ  :أي: ميثاقًا ج }ًا مَن هللا حّىت تْؤتوِن َمْوثِق { :وقوله ،}ميثاَق الّنبّيني 
ُ
وأوثقته:  ،وامل

  .} فُشدُّوا الَوmق { :قال تعاىل ،، والوmق قيد يشد به األسري أو الدابةشددته
اجلزاء على أساسها يكون و آصرة متينة عليها بين التكليف، ومن أجلها أنزل اإلنسان واستخلف يف األرض،  امليثاقإن 

َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِين َآَدَم  { :يوم العرض، ولقد ُأِخَذ علينا وحنن يف ظهور أبينا آدم هذا امليثاق فأقرر¦ه والتزمنا مقتضاه
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 ُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإ¦َّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت ِبرَبُِّكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْدَ¦ َأْن تَـ 
  وتتابع التذكري به واستنهاض اهلمم للوفاء به بواسطة األنبياء واملرسلني. ،172األعراف }

وصية هللا ا، ألنه خلطورة شأنه يستوعب مجيع تكاليف الدنيا بالء واختبارا، وينتظم كل جزاءات اآلخرة جنة و¦ر إنه 
َي فَاْرَهُبونِ { للبشرية وصفقة املبايعة بينه وبينها َّFوحمتوى األمانة اليت محلها ، 40 البقرة } َوأَْوُفوْا ِبَعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم َوِإ

ْرِض َواْجلَِباِل ِإ¦َّ َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْألَ  { اإلنسان مبحض اختياره وال سبيل للتحرر من تبعاlا إال 5لوفاء
ْنَساُن إِنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًال  َها َوَمحََلَها اْإلِ . ولقد جعله هللا تعاىل مقياس 72األحزاب } فَأَبـَْنيَ أَْن َحيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

الَِّذيَن يُوُفوَن بَِعْهِد اLِّ  { وأحكامه العدل املطلق يوم احلساب، وما الرضا منه تعاىل إال للمتمسكني به العاملني بنصوصه
  . وما النقمة واجلحيم والعذاب املقيم إال للذين يتولون عنه ويعرضون.20الرعد  } َوال ينُقُضوَن اْلِميثَاقَ 

إن امليثاق مع هللا تعاىل إذا عقد لزمت صيانته ورعايته، وتنفيذ مقتضياته كاملة، والوفاء بشروطه غري منقوصة، وإكمال ما 
ه �ما غري مبتور، لذلك اقرتن ورود لفظ امليثاق وما يفيد معناه عهدا وعقدا، يف أغلب سياقات القرآن الكرمي بلفظ فرض

  "، قال تعاىل: الوفاء " آخر يفيد اإلمتام واإلكمال هو لفظ
  .20الرعد } الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اLَِّ َوَال يـَنـُْقُضوَن اْلِميثَاقَ  { •
  .152األنعام } ِد اLَِّ أَْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ َوِبَعهْ  { •
   .34اإلسراء } َوأَْوفُوا 5ِْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًال  { •
  .1املائدة  } Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَْوُفوا 5ِْلُعُقود { •
 .40البقرة } وِف ِبَعْهدُِكمْ َوأَْوفُواْ ِبَعْهِدي أُ  { •

: ذلك أن احلروف اليت ركب منها لفظ الوفاء ( الواو والفاء وحرف العلة) تدل جمتمعة على معىن اإلكمال واإلمتام، يقال
أوفيتك أو وفيتك الشيء إذا قضيته وافيا، كما يف قوله و  .وىف بعهده يفي وفاء، وأوىف: إذا متم العهد ومل ينقض حفظه

وتوفيت الشيء  ،57 آل عمران } َوأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوْا الصَّاِحلَاِت فـَيُـَوفِّيِهْم أُُجوَرُهْم َواLُّ َال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ  { :تعاىل
ايف ، والو توفاه هللا، وأوىف الكيل إذا أمته، وكل شيء بلغ متام الكمال فقد وىف :واستوفيته إذا أخذته كله، ومنه يقال للميت

َا يـَُوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم بَِغْريِ ِحَسابٍ  { الذي بلغ التمام. ومنه قوله تعاىل ، إشارة منه عز وجل إىل الصرب 10 الزمر } ِإمنَّ
ُفَسُهْم ِإنَّ اLََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنْـ  { الذي هو أشد تكاليف امليثاق وصفقة املبايعة لر±م شراء ¦جزا بشراء ¦جز

يِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه َوأَْمَواَهلُْم ¹َِنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اLَِّ فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحق÷  جنِْ ا ِيف التـَّْورَاِة َواْإلِ
  ، 111التوبة } ي 5َيـَْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ِمَن اLَِّ فَاْستَـْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَّذِ 

األرضية متهد لقه، إذ البد من توفر خصال وسجاF خللوفاء # تعاىل أو لال أن النفوس البشرية ليست كلها مؤهلة إ
إذ ال مشقة يف  ،تسخو به النفسالوعد 5لتحمل والوفاء قد جمرد الصلبة اليت تتحمل تكاليف امليثاق وأثقاله، ولئن كان 
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البالء والفنت، وتتزين شهوات  ضروبُ  وتتخطف املرءَ  ،العزائم بتلىة خفيفة، فإنه حني جيد اجلد وتُ ذلك ما دامت املؤون
األمن والركون للسالمة، تظهر معادن الرجال وتبلو كل نفس قدرlا ومدى صدقها وثباlا. ذلك أن الوفاء مركب من 

ال ترضى  عمل، وشهامةٌ القول و النية و يف الصدق  قوامها ر للرفيق والصديق، خصالٍ كَّ نَ تَـ ويُـ  ،املواثيق ضقَ نْـ خصال بدوÄا تُـ 
ملا يتوقعه من  املرء ذلة التويل وخسة النكول، وعدل يقي املرء خزي الظلم والعدوان. وفهم mقب ملآالت احلياة، فيتجلد

  اآلخرة.عاقبة الوفاء يف الدنيا، 5لشوق إىل مثاره يف 
وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على مصعب بن عمري وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيداً وكان من أجل ذلك 

َ  { :قوله تعاىل عليه السالم رأيه وسلم فقصاحب لواء رسول هللا صلى هللا عل َّLِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا ا
ُهْم مَ  ُلوا تـَْبِديًال َعَلْيِه َفِمنـْ َتِظُر َوَما َبدَّ ُهْم َمْن يـَنـْ روي عن أنس أن عمه أنس بن . كما 23األحزاب } ْن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ

النضر مل يشهد بدرًا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فشق ذلك على قلبه وقال: أول مشهد شهده رسول هللا صلى 
قال:  ،ما أصنع! هللاُ  نَّ يَ رَ يَـ أراين هللا مشهدًا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لَ أما وهللا لئن  ،هللا عليه وسلم غبت عنه

فشهد أحدًا يف العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال: F أ5 عمرو إىل أين؟ فقال: واها لريح اجلنة! إين أجد رحيها 
فقالت أخته بنت النضر: ما  ،وضربة وطعنةفوجد يف جسده بضع ومثانون ما بني رمية  ،دون أحد. فقاتل حىت قتل

   } ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اLََّ َعَلْيهِ  { زلت هذه اآليةـعرفت أخي إال بثيابه، فن
مت األمة مبثل هذه النفوس القوية الصادقة الوmبة السخية، الواعية املتأهبة ملشاق املسري، وحالوة مثار الصرب واملصري، قا

الشاهدة، وفاًء من رسوهلا صلى هللا عليه وسلم وصحابته األبرار، وطائفتهم املنصورة على تعاقب الليل والنهار، كما قال 
ْم َحىتَّ َال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّيت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَْقِّ َال َيُضرُُّهْم َمْن َخَذهلَُ عليه الصالة والسالم فيما رواه مسلم والبخاري:( 

). وإذ خلت نفوس بين إسرائيل من هذه الصفات احنل ما عقدوا وانفك ما أبرموا وخاب ما  َ�ِْيتَ أَْمُر اLَِّ َوُهْم َكَذِلكَ 
فـََباُءوا بَِغَضٍب َعَلى َغَضٍب  { أملوا، وأُْقُصوا من إمامة البشرية اليت مل يصربوا لتكاليفها وجبنت أنفسهم عن أداء ضريبتها

  .90البقرة } لِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهنيٌ وَ 
ولئن كان لكل ميثاق مضمون الزم هو مبناه، ومقتضى هو الوفاء به، فإن مضمون ميثاق هللا هو العبادة اخلالصة له 

َق َبِين َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِميثَا { وحده ال شريك له، العبادة جوهر وموضوع، والوفاء حتمل ونتيجة، وهو ما أوجزه قوله تعاىل:
 ََّLِإْسرَائِيَل َال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ ا {. 

لقد بدأت هذه اآلية الكرمية 5لركن الركني من امليثاق وهو العبادة، ألÄا تشمل كل نشاط لإلنسان، نواF وأعماال 
ياة وا¼تمع، وعالقات وأهدافا، مث ثنت ¹هم ما تشتمل عليه العبادة تفصيال وتبيا¦ وتوضيحا، على أرضية واقع احل

   .التطبيق على اجلزئي بتفاصيله ومتماثله ومتعارضه ¹سلوب تربوي دقيق يبدأ بتقرير الكلي لينتهي إىل
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إن العبادة بصفتها كلية الكليات يف امليثاق معناها غاية الطاعة والتذلل املقرونني 5لرضا مبا يفعل الرب تعاىل، عرفها ابن 
لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة، وهي لغًة من فعل: َعَبَد  تيمية رمحه هللا Ä¹ا اسم جامع

تسخري  يعُبد ِعبادًة، وتعبَّد يتعّبد تعّبداً. واملتعبِّد هو املتفّرِد 5لعبادة، وال يقال إّال ملن يعُبد َهللا تعاىل. وهي ضر5ن عبادة
ُه السََّمَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال ُتَسبُِّح لَ  { 5لفطرة كما قال تعاىل:

  :، وعبادة 5لتكليف امتثاال من العبد واختيارا وقرىب، قال تعاىل44اإلسراء  }تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم 
   25األنبياء }إَِلَه ِإال أََ¦ فَاْعُبُدونِ  ُسوٍل ِإال نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه الَوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن رَ  {  •
•  }  ََّL36النحل } َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوال َأِن اُْعُبُدوا ا.   
•  }  ََّL2الزمر  }  ُخمِْلًصا لَُّه الدِّينَ إ¦َّ أَنزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب 5ِحلَْقِّ فَاْعُبِد ا  
  .11الزمر  } ُقْل ِإّينِ أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد اLََّ ُخمِْلًصا لَُّه الدِّينَ  {  •
َ أَْعُبُد ُخمِْلًصا لَُّه ِديِين  {  • َّL14الزمر  } ُقِل ا.  
 اَلِمَني َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأََ¦َْ وَُّل اْلُمْسِلِمنيَ ُقْل ِإنَّ َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت Lِِّ َربِّ اْلعَ  {  •
 .163- 160األنعام  }

  .لعبادة شقان متكامالن ال يقوم أحدمها إال بقيام الثاين، ومها التوحيد االعتقادي والتوحيد العمليويف كل األحوال ل
   :ثالثة هادة ال شريك له، وأركاناالعتقادي هو إفراد هللا عز وجل وحده 5لعبالتوحيد  

توحيد الربوبية أي اإلقرار ¹ن ال رب جلميع اخللق إال هللا تعاىل، وأنه سبحانه اخلالق الرازق املالك املدبر احمليي  - 1
   ..املميت، وحده ال شريك له

وفا ورجاء وتوكال ورهبة ورغبة أي إفراد هللا عز وجل جبميع أنواع العبادة اليت أمر ±ا، دعاء وخ توحيد األلوهية، -  2
   .وخشوعا وخشية، وإ¦بة واستعانة واستغاثة ونسكا ونذرا

توحيد األمساء والصفات، وهو اإلميان ¹ن هللا تعاىل ليس كمثله شيء، وأنه ال يوصف إال مبا وصف به نفسه أو  -  3 
   .بتةm وصفه به نبيه صلى هللا عليه وسلم، وطريق معرفة ذلك الوحي قرآ¦ وسنة

أما التوحيد العملى فهو كل ما حيبه هللا تعاىل ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة كالصالة والزكاة وصدق 
اليت احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام والوفاء 5لعهود وشكر النعم والرضاء 5لقضاء والقدر، وهو العبادة 

نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِين َومَ  { أوجزها قوله تعاىل: ًئا  { وقوله: ،56الذارFت  }ا َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ َواْعُبُدوا اLََّ َوال ُتْشرُِكوا بِِه َشيـْ
صَّاِحِب 5ِْجلَْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َوال َو5ِْلَواِلَدْيِن ِإْحَساً¦ َوِبِذي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْجلَاِر ِذي اْلُقْرَىب َواْجلَاِر اْجلُُنبِ 

َ ال حيُِبُّ َمْن َكاَن ُخمَْتاال َفُخورًا  َّL36النساء }َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِإنَّ ا.  



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

وحقه على بين تعاىل عليهم،  ¹على احلقوق وأعظمها وهو حق هللا } َال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اLََّ  { اآلية الكرميةابتدأت لقد 
يؤخذ مثله على األمة  يهم وعلى األمم قبلهم 5لتوحيد والعبادةكل عهد أخذ علو  أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا،سرائيل إ

  فينالنا ما ¦هلم. الوقوع فيما وقعوا فيه،لنحذر  ،ئهم عليناو حكمة ذكر قصصهم لنا وسرد مسا هوهذ ،احملمدية
 قال تعاىل: ن ومها الوالدان ملا هلما من فضل الوالدة والعطف والرتبيةمث ثنت ببيان حقوق الناس فبدأت ¹حقهم 5ِإلحسا

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِيف َعاَمْنيِ َأِن اْشُكْر ِيل  { وقال: ،} َو5ِْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا¦ً  { َنا اْإلِ َوَوصَّيـْ
نْـ  َوِلَواِلَدْيَك ِإَيلَّ  ُهَما ِيف الدُّ  } َيا َمْعُروفًااْلَمِصُري َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ

لُ  { ، وقال:14/15 لقمان ُه َو5ِْلَواِلَدْيِن ِإْحَساً¦ ِإمَّا يـَبـْ َّFَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُمهَا أَْو ِكَالُمهَا َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ
َهْرُمهَا َوُقْل َهلَُما قـَْوًال َكرِميًا َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّمحَْ   ِة َوُقْل َربِّ اْرَمحُْهَما َكَما رَبـََّياِين َصِغريًاَفَال تـَُقْل َهلَُما ُأفٍّ َوَال تـَنـْ

، )أو احفظه ذلك البابَ  عْ ضِ فإن شئت فأَ  الوالد أوسط أبواب اجلنة( صلى هللا عليه وسلم:  ولالرس . وقال23/24 }
  .) أبوك(  قال: مث من؟ قال: ،مرتني ) أمك (وسأله رجل: من أوىل الناس حبسن الصحبة مين؟ قال:

يهما 5لقول والعمل واإلشارة واإلحسان إىل الوالدين هو رعايتهما واإلنفاق عليهما وتلبية حاجاlما وعدم اإلساءة إل
والتعريض، والدعاء هلما حيني وميتني، ودعوlما إىل اإلميان والعمل الصاحل 5لرفق والتؤدة إن كا¦ فاسقني، ومعاشرlما 

  5ملعروف إن كا¦ كافرين.
واألصهار من جهة الذكور فهم القرابة من األب واألم أصوال وفروعا،  } َوِذي اْلُقْرَىب  { أما ذوو القرىب يف قوله تعاىل

عبد  ، وعن54الفرقان } َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهرًا وََكاَن رَبَُّك َقِديرًا { واإل¦ث، قال تعاىل:
ُهَما ( امللك بن ميسرة قال: ُ َعنـْ َّLفـََقاَل  } ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرَىب  { ُسِئَل َعْن قـَْولِهِ  أَنَّهُ  مسَِْعُت طَاُوًسا َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي ا

ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ملَْ َيُكْن  ،َعِجْلتَ  :فـََقاَل اْبُن َعبَّاسٍ  ،قـُْرَىب آِل ُحمَمٍَّد َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َسِعيُد ْبُن ُجبَـْريٍ 
َنُكْم ِمْن اْلَقرَابَةِ  :فـََقالَ  ،قـُرَْيٍش ِإالَّ َكاَن َلُه ِفيِهْم قـَرَابَةٌ  َبْطٌن ِمنْ   (عمرو بن عبسة قال: )، وعن ِإالَّ َأْن َتِصُلوا َما بـَْيِين َوبـَيـْ

 ،أ¦ نيب: قال ؟فقلت: ما أنت ،أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أول ما بعث وهو مبكة وهو حينئذ مستخف
  ). قال: ¹ن يعبد هللا وتكسر األوmن وتوصل األرحام 5لرب والصلة ؟قلت: مبا أرسلك ،قال: رسول هللا ؟ا النيبقلت: وم

واإلحسان إىل ذوي القرىب يكون بوصلهم وعدم قطيعتهم، وإعانة حمتاجهم وعيادة مريضهم والفرح لفرحهم واحلزن حلزÄم، 
  وlم إىل مكارم الدين واألخالق 5حلسىن.ودع ،واملسارعة إىل قضاء حوائجهم وتفريج كر±م

َواْليَـَتاَمى  { مث �يت بعد ذلك أو معه حق اليتامى واملساكني والفقراء واملستضعفني يف اإلحسان والرب والرعاية واإلرشاد
  .} َواْلَمَساِكنيِ 

إذ القول احلسن مثرة للمعاملة احلسنة،  ،} َوقُوُلوا لِلنَّاِس ُحْسًنا { مث حق الناس كلهم يف القول احلسن واملعاملة احلسنة
  .2الصف } Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلونَ  { وإال كان القول نفاقا ورFء، قال تعاىل:
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ي ـتة الـ±ذه التوجيهات الر5نية يعم إحسان املؤمن مجيع مناشط حياته، على دوائر تتسع 5تساع التكاليف الشرعي
  :تضمنها امليثاق

ْحَساُن أَْن  (وسلم إذ قال:دائرة العبادة # وحده ال شريك له، وهو ما قرره رسول هللا صلى هللا عليه  • اْإلِ
َ َكأَنََّك تـَرَاُه فَِإْن َملْ َتُكْن تـَرَاُه فَِإنَُّه يـَرَاك َّLتـَْعُبَد ا .(  

  .} َو5ِْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانً  { ودائرة الوالدين •
  .} َوِذي اْلُقْرَىب  { دائرة القرىبو  •
   } َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنيِ  { ودائرة اليتامى واملساكني •
 .} َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا { ودائرة الناس مجيعا •

 َصلَّى َأنَّ َرُسوَل اLَِّ  كما َوسََّعت النصوُص الشرعية دائرة اإلحسان لتشمل كل ذي كبد رطبة فيما رواه مالك يف املوطأ (
رًا فـَنَـَزَل ِفيَها َفَشِرَب َوَخرََج فَِإذَ  :اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َنَما َرُجٌل َميِْشي ِبَطرِيٍق ِإْذ اْشَتدَّ َعَلْيِه اْلَعَطُش فـََوَجَد بِئـْ ا َكْلٌب يـَْلَهُث بـَيـْ

َر َفَمَألَ ُخفَُّه ُمثَّ الرَُّجُل َلَقْد بـََلَغ هَ  :َ�ُْكُل الثـََّرى ِمْن اْلَعَطِش فـََقالَ  َذا اْلَكْلَب ِمْن اْلَعَطِش ِمْثُل الَِّذي بـََلَغ ِمينِّ فـَنَـَزَل اْلِبئـْ
ُ لَُه فـََغَفَر لَهُ  َّLَوِإنَّ لََنا ِيف اْلبَـَهائِِم َألَجْ  :فـََقاُلوا ،أَْمَسَكُه ِبِفيِه َحىتَّ َرِقَي َفَسَقى اْلَكْلَب َفَشَكَر ا َِّLَرُسوَل ا Fَِيف ُكلِّ  :فـََقالَ  ؟رًا

)، ليكون اإلحسان يف Äاية املطاف هو القاعدة الراسخة اليت بنيت عليها العبادة يف كل دين أرسل  ِذي َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجرٌ 
َوْجَهُه ِإَىل اLَِّ َوُهَو  َوَمْن ُيْسِلمْ  { ، وقال:195البقرة } وَأْحِسُنوا ِإنَّ اLََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ  { به أنبياء هللا، قال تعاىل:

ْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيء وقال صلى هللا عليه وسلم: ( ،} ُحمِْسٌن فـََقِد اْسَتْمَسَك 5ِْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى   ). ِإنَّ اLََّ َكَتَب اْإلِ
 االنتهاء عن الفحشاء مث أردف مراتب اإلحسان هذه ¹مر إقامة الصالة وفيها بعد َحّق هللا يف العبادة حقٌّ للخلق يف

  .}َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة  { واملنكر، وإيتاء الزكاة وهي حق ذوي احلاجات من الفقراء واملساكني، قال تعاىل:
  هذا فصل من بنود ميثاق بين إسرائيل الذي واثقهم به هللا تعاىل، فكيف كان وفاؤهم به؟

  ل شاهد على شركهم الصريح.أما إحسان التوحيد والعبادة فالعج
وأما اإلحسان إىل الوالدين فينبئك عنه ما وصموا به آ5ءهم األنبياء إبراهيم ويعقوب وداود وغريهم من lم 5لفواحش اليت 

  يندى هلا اجلبني، مما حشوا به زورا و±تا¦ كتبهم بدءا من التوراة احملرفة، وانتهاء بتلمودهم املنتحل املزور.
ى والفقراء واملساكني فقد ضيعوهم وسخروهم يف حماربة الدعوات الصادقة والتشهري ¹هل احلق نظري رشى مسوها وأما اليتام
  صدقات.

يَِّني َسِبيٌل َويـَُقولُوَن َعَلى اLَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُمونَ  { وأما القول احلسن للناس فقد عربوا عنه بقوهلم: َنا ِيف اْألُمِّ  } لَْيَس َعَليـْ
  .75آل عمران

  وأما الصالة والزكاة فقد وظفومها الستغفال العامة وابتزازهم.
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لقد كان ميثاق بين إسرائيل هلم إرشادا قيما يعينهم على أن حيسنوا صلتهم 5خلالق واملخلوق، عبادة خالصة # تعاىل، 
تنشر احملبة واملودة والتعاون على الرب، أداء للصالة والزكاة يفعم حياlم بشذا األمن وعبق اإلميان، ومعاملة بني الناس 

وتكافال اجتماعيا حيقق الكفاية والرخاء، وكان عليهم أن ينتفعوا ±ذه التشريعات الر5نية، لكنهم عموا وصموا وعصوا، 
عا ملا شركا وعقوقا وإساءة لألقارب وخذال¦ لليتامى واملساكني، وفحشا يف معاملة اخللق، وتركا للصالة ومنعا للزكاة، وقط

أمر هللا به أن يوصل، فكان البد من صدور احلكم اإلهلي العادل عليهم مستثنيا من أسلم منهم صادقا يف زمين موسى 
ُتْم ِإالَّ قَِليًال ِمْنُكْم َوأَنـُْتْم ُمْعرُِضونَ  { وحممد عليهما الصالة والسالم، وهم قلة قليلة، قال تعاىل: يف إشارة  ،} ُمثَّ تـََولَّيـْ

عدد قليل من املخلصني يف ىل أن إعراضهم عن احلق عادة متأصلة فيهم ال يرجى هلم منها شفاء، وأن وجود واضحة إ
أوحى هللا عز وجل إىل جربيل قال صلى هللا عليه وسلم: (  األمة ال مينع نزول العقاب ±ا مىت فشا املنكر يف األكثرين.

قال: اقلبها عليه  ،رب إن فيهم عبدك فال¦ مل يعصك طرفة عنيقال: F ،عليه السالم: أن اقلب مدينة كذا وكذا ¹هلها
  .# َغَضبا هَوْجهُ  َتلّونْ ) أي مل ي قطّ  ر يف ساعةً عَّ مَ تَ وعليهم فإن وجهه مل يَـ 

هذه بعض بنود امليثاق املأخوذ على بين إسرائيل، توحيدا اعتقادF وعمليا، يف القلب والبدن واملال، بصفتهم أفرادا يف 
حدة، إال أنه كان البد من بنود أخرى حتفظ وحدlم وتقي صفهم شر التمزق والتخاذل، و¾خذ بيدهم إىل أسرة وا

اهلدف األمسى الذي ابتعثوا له، بصفتهم أمة الرسالة واالستخالف وقيادة البشرية، لذلك حرم هللا تعاىل عليهم يف التوراة 
م أو طردهم من بني أهلهم وتشريدهم بغري احلق. وهو ما سفك دماء بعضهم ظلما وعدوا¦، وإخراج بعضهم من دFره

َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِميثَاَقُكْم َال َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َوَال ُختْرُِجوَن  { يذكرهم به رب العزة تعاىل، تعدادا جلرائمهم وكبائر آmمهم بقوله:
أن يقتل بعضكم بعضا، أو أن يريق بعضكم دماء بعض، أو أي اذكروا إذ حرم عليكم ميثاقكم  ،}أَنـُْفَسُكْم ِمْن ِدFَرُِكْم 

عبادة هللا ونشر  يطرد بعضكم بعضا من دFرهم، بصفتكم أهل ملة واحدة ومبثابة نفس واحدة، تسريون هلدف واحد هو
 ْرُمتْ َوأَنـُْتْم َتْشَهُدونَ ُمثَّ أَقْـرَ  { اعرتفتم ±ذا امليثاق وتلومت نصوصه يف التوراة يوم رفع الطور فوق رؤوسكم ، وإذدينه بني عباده

الواحدة  كالكتيبة  ىل قيام الساعة، كلهاإمن يوم هبوط آدم عليه السالم أمم الرسالة  ورثتهاوورثتم تشريعاته كما  ،}
تـََوادِِّهْم َمَثُل اْلُمْؤِمِنَني ِيف ( قال عليه الصالة والسالم: تعاو¦ على الرب والتقوى،و وترامحا تكافال املتماسكة سوقا وتعبئة، 

ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد 5ِلسََّهِر َوا وبدال من أن حتفظوا  ). ْحلُمَّىَوتـَرَامحُِ
ما نيط بكم من تكاليف وحدتكم وحتقنوا دماءكم وتوفروا األمن ألمتكم يف األنفس والدFر واألموال واألعراض، وتؤدوا 

العبادة والدعوة إىل التوحيد، وتكونوا يدا واحدة على من سواكم من املشركني وعبدة األوmن، ها أنتم تعينون عدوكم 
5إلمث والعدوان واملعصية والظلم على أهل ملتكم، وتسامهون معه يف سفك دماء إخوانكم، وتشريدهم وهتك أعراضهم 

ُمثَّ أَنـُْتْم َهُؤَالِء تـَْقتـُُلوَن أَنـُْفَسُكْم َوُختْرُِجوَن َفرِيًقا ِمْنُكْم ِمْن ِدFَرِِهْم  { جاlم وإخراجهم من بيوlموسيب أبنائهم وبناlم وزو 
مثِْ َواْلُعْدَوانِ  ون مث تبالغون يف السخرية 5مليثاق واالستهانة بتعاليمه والتالعب بتوجيهاته فتتصنع ،} َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم 5ِْإلِ
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متغافلني  ،} َوِإْن َ�ْتُوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهمْ  { االمتثال للدين بتذكر أسرى عدوانكم وظلمكم لتفدوهم من آسريهم 5ملال
  .} َوُهَو ُحمَرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهمْ  { عن أن قتلهم وإخراجهم من بيوlم حمرم عليكم ابتداء

ة موجها إىل عموم بين إسرائيل وقد سقطوا يف هذه املوبقات عرب مسريlم ولئن كان اخلطاب يف هذه اآلFت الكرمي
كان الطويلة، فإÄا تعين مباشرة يهود املدينة يف عالقتهم مع بعضهم وعالقتهم مع حلفائهم الوثنيني من األوس واخلزج، و 

مت يف اجلاهلية حرب" ُمسَْري" فلما قالخزرج، لحلفاء وبين قينقاع النضري يهود بين ألوس، و لقريظة حلفاء بين يهود 
وكانت بني األوس واخلزرج أعان بنو قريظة حلفاءهم من األوس، وبنو قينقاع وبنو النضري حلفاءهم من اخلزرج، وقتل 
بذلك اليهود من الطرفني، وخربت دFرهم وشردوا من بيوlم، وأسر لدى األوس منهم فريق ولدى اخلزرج منهم فريق، مث 

: تقاتلوÄم هلم قالواو  فعريlم العربمجع اليهود األموال لفداء األسرى لدى الطرفني املتحاربني،  ملا انتهت احلرب،
: قد أمر¦ أن نفديهم وُحرم علينا قتاهلم، قالوا: فلم تقاتلوÄم؟ قالوا: إ¦ نْستحي أن يَُذل ، فقال اليهودوتفدوÄم؟!

  .حلفاؤ¦
م الذليلة اخلائرة اليت متسك دائما العصا من وسطها فيكونون مع الشيء وهذا القول منهم جمرد تربير وغطاء لسياسته 

جماال للمناورة  املعسكرات املتطاحنةمتخذين من الطرفني املتعاديني و  م وخصمه، مندسني يف هؤالء وأولئكوضده واخلص
خطة من ال يثق  دائما، قمزاجية اليهود يف التعامل مع احل واملكر والكسب احلرام واحلفاظ على املصاحل اخلاصة، وهي

  وال يعتمد على نصره، وال يركن إال إىل الدهاء واملكر واملناورة. #5،
َوَتْكُفُروَن  { األسرى، فداءوجوب وهو  }أَفـَتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاب  { لذلك وخبهم رب العزة تعاىل على ذلك فقال:

 أي: ذل وهوان }َفَما َجزَاُء َمن يـَْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم إالَّ ِخْزٌي  { يوlم،حترمي قتل إخوانكم وإخراجهم من بوهو  }بِبَـْعٍض 
نـَْيا  {   .وجالء وجزيةوهزمية سيب وقتل ما أوقعه املسلمون بيهود املدينة قاطبة من وهو  ،}ِيف اْحلََياِة الدُّ
َ عز وجل أن ما ودفعا ملا قد يتومهونه من أن عذا±م يف الدنيا كفارة لذنو±م أو سبب للتخف  يف عنهم يف اآلخرة بـَنيَّ

وهو عز وجل هلم 5ملرصاد فيما  ،}َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن إَىل َأَشدِّ اْلَعَذاِب  { ينتظرهم يوم القيامة أشدُّ وأنكى فقال:
ُ ِبَغافٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن  { يستقبل من أعماهلم يف احلياة الدنيا َّLَوَما ا{.  

يف التفات واضح لألمة اإلسالمية تقريرا وحتذيرا، أصل الداء يف النفسية اليهودية  Äاية املطاف يكشف رب العزةمث يف 
اليت تنقض العهود واملواثيق، وتتاجر بدماء أبنائها وأمنهم وأعراضهم واستقرارهم يف سوق النخاسة السياسية بتحالفاlا مع 

نـَْيا 5ِْآلَِخرَةِ  { :لأعداء ملتها من الوثنيني واملشركني فيقو  إنه حب الدنيا وإيثارها على  ،} أُولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا اْحلََياَة الدُّ
ُهُم اْلَعَذابُ  { اآلخرة، بيعهم اآلخرة وشراؤهم الدنيا، إعراضهم عن اخلري الدائم، وإقباهلم على الزخرف الزائل  َفَال ُخيَفَُّف َعنـْ

يصب فوق رؤوسهم يوم  ينقذهم مماأو شفيع وليس هلم ¦صر  } َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ  { آلخرةيف الدنيا وااملوعودون به  }
  القيامة من العذاب.
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ليس لنا أن نطيل فنقارن ما اقرتفه اليهود يف حق دينهم وأمتهم وميثاقهم، مبا تقرتفه األمة اإلسالمية يف هذا العصر، وقد 
وتذابح مسلمون من أعوان الصليب مع  ،رين يقاتلون حتت راية شيوعيةقاتل مسلمون حتت راية صهيونية مسلمني آخ

مسلمني موالني للمعسكر الشيوعي، وَسلََّم مسلمون من الطرفني ِخياَر أبنائهم ألعدائهم بدل أن يُفادوهم، أما بنود 
  امليثاق مع هللا فما املسلمون يف هذا العصر ¹قل استهانة ±ا من اليهود !.

ملطروح... هل يسري املسلمون يف عصرهم هذا على Äج بين إسرائيل شربا بشرب وذراعا بذراع حذو الُقذَِّة ويبقى السؤال ا
ِة؟، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لََيْحِمَلنَّ ِشرَاُر َهِذِه اْألُمَِّة َعَلى َسَنِن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلِهْم أَْهِل  ( :5لُقذَّ

ِة 5ِْلُقذَّةاْلِكَتاِب حَ  اع حىت لو أن أحدهم بَ بِ  5عاً رب وذراعا بذراع وَ شِ ربا بِ م شِ كُ بلَ ن قَ اَ ن كَ مَ  نَ نَ سَ  ُنبَّ كَ رتَ لَ  )، وقال: ( ْذَو اْلُقذَّ
 ،يَر َواْخلَْمَر َواْلَمَعاِزفَ َواْحلَرِ  (أي الز¦) لََيُكوَننَّ ِمْن أُمَِّيت أَقْـَواٌم َيْسَتِحلُّوَن اْحلِرَ أيضا:(  )، وقال ملتُ خَ دَ  بٍّ ضَ  حرَ دخل جُ 

 :فـَيَـُقوُلونَ  ،ِحلَاَجةٍ  )يـَْعِين اْلَفِقري(َ�ْتِيِهْم  ( ماشية ترعى)، يـَُروُح َعَلْيِهْم ِبَسارَِحٍة َهلُمْ  (جبل) َولَيَـْنزَِلنَّ أَقْـَواٌم ِإَىل َجْنِب َعَلمٍ 
َنا َغًدا   ).  َوَميَْسُخ آَخرِيَن ِقَرَدًة َوَخَنازِيَر ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ  (اجلبل عليهم) َيَضُع اْلَعَلمَ وَ  (أي يهلكهم) فـَيُـبَـيِّتُـُهم اLَُّ  ،اْرِجْع إِلَيـْ

أم أن املسلمني سبقوا بين إسرائيل إىل مصري َبَدْت معاِلُمه يف العراق وفلسطني وأفغانستان والسودان...وغِري ذلك من 
االستضعاف والفساد؟ هل حنن على ُخَطى بين إسرائيل أم ¦فسناهم على بلدان املسلمني الراتعِة يف الذل واملهانة و 

  الضالل وسبقناهم إليه؟! 
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 احلسد مرض يهودي 

  ورثه املنافقون يف كل عصر 
  

َنا ِعيَسى  { قال هللا تعاىل: َنا ِمْن بـَْعِدِه 5ِلرُُّسِل َوَآتـَيـْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـْ َوَلَقْد َآتـَيـْ
َمْرَميَ اْلبَـيَِّناِت َوأَيَّْدَ¦ُه ِبُروِح اْلُقُدِس أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمبَا َال تـَْهَوى أَنـُْفُسُكُم  اْبنَ 

بـُْتْم َوَفرِيًقا تـَْقتُـُلوَن ( ُ 87اْسَتْكبَـْرُمتْ فـََفرِيًقا َكذَّ َّLَوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل َلَعنَـُهُم ا (
َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اLَِّ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم  )88ِليًال َما يـُْؤِمُنوَن (ِبُكْفرِِهْم فـَقَ 

وََكانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه فـََلْعَنُة 
َسَما اْشتَـَرْوا بِِه أَنـُْفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا ِمبَا أَنـَْزَل اLَُّ بـَْغًيا أَْن ) بِئْ 89اLَِّ َعَلى اْلَكاِفرِيَن (

يـُنَـّزَِل اLَُّ ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فـََباُءوا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب َولِْلَكاِفرِيَن 
َنا ) َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َآِمُنوا مبَِ 90َعَذاٌب ُمِهٌني ( ا أَنـَْزَل اLَُّ قَاُلوا نـُْؤِمُن ِمبَا أُْنزَِل َعَليـْ

ُل ِإْن  َوَيْكُفُروَن ِمبَا َورَاَءُه َوُهَو احلَْقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُهْم ُقْل فَِلَم تـَْقتـُُلوَن أَنِْبَياَء اLَِّ ِمْن قـَبْ 
ُتْم ُمْؤِمِنَني ( َناِت ُمثَّ اختََّْذُمتُ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـُْتْم ) َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى 5ِْلبَـيِّ 91ُكنـْ

َناُكْم ِبُقوٍَّة 92ظَاِلُموَن ( ) َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما َآتـَيـْ
َنا َوُأْشرِبُوا ِيف قـُُلوِ±ُِم اْلِعْجَل  ْعَنا َوَعَصيـْ ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئَسَما َ�ُْمرُُكْم بِِه َواْمسَُعوا قَاُلوا مسَِ

ُتْم ُمْؤِمِنَني (   البقرةسورة  } )93ِإميَاُنُكْم ِإْن ُكنـْ
  

يستمر السياق القرآين يف تعداد آmم بين إسرائيل اليت استحقوا ±ا احلكم الصارم خبلودهم يف النار كما ورد يف اآلFت 
ُهُم اْلَعَذاُب َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ أُولَِئَك الَّ  { السابقة يف قوله تعاىل: نـَْيا 5ِْآلَِخرَِة َفَال ُخيَفَُّف َعنـْ يخرب ف ،} ِذيَن اْشتَـَرُوا اْحلََياَة الدُّ

احنرافا طارü أو جهال غالبا، أو مل تكن  وقد أحاطت ±م خطيئتهم واستحقوا اخللود يف النار،تصرفاlم  هللا تعاىل ¹ن
د متأصل يف نفوسهم منعهم االستقامة وحرمهم الصدق يف اإلميان والوفاء للميثاق الذي يف الفسعنادا مزاجيا عابرا، بل 

lم وسبقتهم شقوlم، فكانت رمحة هللا تعاىل وعفوه ومغفرته بلسما آلmمهم، ا، ولطاملا كبا ±م السري وتعثرت خطو مذمته
وحيل بينها  عصية برهان على أن قلو±م قد ختم عليها،وامل ما بلغه احندارهم يف دركات الكفر إال أنوعالجا ألخطائهم، 

مه هللا هلم من معامل اهلداية والرشد، ونفحات العناية دلذلك أخذ الوحي يعدد يف هذه اآلFت الكرمية ما ق وبني اهلداية،
، ويرد على أ5طيل سل، ëنزال الكتب وإرسال الر يف كل عصر ، تثبيتا هلم على احلق، وجتديدا إلمياÄمجيل الر5نية يف كل
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أقواهلم وحججهم، ليتضح للعقالء منهم ومن غريهم أن ما حاق ±م من لعنة ووعيد 5خللود يف النار عدل صرف ال ظلم 
  فيه.

اَّ كانوا َيدَّعون أÄم متمسكون بكتا±م عاملون به وهو حسبهم، فقد أكذ±م القرآن الكرمي وأخذ يبني
َ
آخر من  ابعض ومل

، موضحا أن التوراة اليت قد أمروا ¹شياء وÄوا عن أشياء، فخالفوا أمر هللا وÄيهو  رى به سابق عاداlم،وما ججناlFم 
َنا ُموَسى اْلِكَتابَ  { :معقبا على هذه الدعوى قاليزعمون العمل ±ا مل ¾مرهم بعصيان الرسل وقتل األنبياء، و   َوَلَقْد َآتـَيـْ

ان عليهم أن ، وك44املائدة  } ِإ¦َّ أَنـْزَْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُور { :تعاىلوهو التوراة فيه هدى ونور كما قال  ،}
، ألنه نعمة هلم فيه أحكامهم وشرائعهم، ومعامل طريق هدايتهم، مث مل َيَدْعُهم عز وجل َمهًَال بعد يتدارسوه ويعملوا به

َنا ِمْن  { هم، و¾كيدا للميثاق الذي يف أعناقهم، فقال:وجتديدا ألمر دين موسى، بل قـَفَّى من بعده 5لرسل متابعة َوقـَفَّيـْ
واألصل أن جييء اإلنسان  قفينا أي أَتْـبَـْعنا، من قفوت األثر إذا اتبعته، وقفوت الرجل إذا سرت يف أثره، } بـَْعِدِه 5ِلرُُّسلِ 

، واملعىن زمان املتبوع من زمان التابع دَ باع وإن بعُ ق االتِّ حىت صار ملطل استعمال اللفظ يف عَ سِّ وُ بعه، مث تُـ ا الذي اتَّ فَ قَ �بعاً لِ 
وداود،  يوشعأنه تعاىل أردف هلم من بعد موسى على سبيل التواتر والتتابع برسل مرشدين وهادين ومعلمني، منهم 

 ةَ يَ رْ اليت ال مِ  واضحةاآلFت المث جاءكم عيسى 5ملعجزات الباهرة و  وسليمان، وإلياس، ويونس، وزكرF، وحيىي، وغريهم.
، داللة على صدقه وصحة نبوته، كاإلجنيل وإبراء األمراض املستعصية وإحياء املوتى، واإلخبار ببعض فيها لذي عقل

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيَِّناتِ  { وخلقه من الطني كهيئة الطري مث ينفخ فيه فيكون طائرا ëذن هللاملغيبات،  مؤيدا من  ،}َوَآتـَيـْ
والتأييد التقوية والنصر، ëظهار حجته ومعجزاته، ودفع أذى بين إسرائيل عنه إذ أرادوا  ،} َوأَيَّْدَ¦ُه ِبُروِح اْلُقُدسِ  { هللا

أمحد من قوله صلى هللا عليه وسلم  " كما ورد يف مسند حظرية القدس قتله، والقدس لغة هو الطهر، ومنه قيل للجنة "
ُه ِمْن َحِظريَِة اْلُقُدسِ ....:(عن ربه عز وجل يف حترمي اخلمر َّFتُـَها ِإ  ،) َوَال َيَدُعَها َعْبٌد ِمْن َعِبيِدي ِمْن َخمَاَفِيت ِإالَّ َسَقيـْ

البقرة  }َوَحنُْن نَُسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك  { والتقديس اصطالحا هو تنـزيه هللا تعاىل، ومنه ما ورد يف القرآن الكرمي:
30 .  

بعض املفسرين إىل القول ¹ن روح القدس يف هذه اآلية تعين اإلجنيل، وهو روح من أمر هللا مثل القرآن الكرمي ولئن ذهب 
َنا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمرَِ¦  { يف قوله تعاىل: فإن أرجح األقوال أنه جربيل عليه السالم لقوله  .52الشورى }وََكَذِلَك أَْوَحيـْ

ُتَكلُِّم  ِإْذ قَاَل اFَ َُّL ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اذُْكْر نِْعَمِيت َعَلْيَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدسِ  { تعاىل قبل نزول اإلجنيل:
ما يطهر ±قرآ¦ وحكمة من هللا 5لقدس زل ـين، وجربيل عليه السالم طاهر و 110 املائدة } النَّاَس ِيف اْلَمْهِد وََكْهال

ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك 5ِحلَْقِّ لِيُـثـَبَِّت الَِّذيَن َآَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَني  { :كما يف قوله تعاىل  ،س واألفئدةالنفو 
، ويف حديث 193/194شعراء ال } نـََزَل بِِه الرُّوُح اْألَِمُني َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِينَ  { ، وقوله:102 النحل }
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( قال:  ،قالوا: فأخرب¦ عن الروحأن اليهود سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الروح،  عن شهر بن حوشبمرسل 
  .قالوا: نعم، ولكنه لنا عدو ) أنشدكم 5# وFÞته عند بين إسرائيل، هل تعلمون أنه جربيل، وهو الذي �تيين؟

آين إىل يهود عصر البعثة النبوية توبيخا وتقريعا ملا يتمسكون به من أخالق آ5ئهم تعنتا واستكبارا مث التفت اخلطاب القر 
وتكذيبا وعدوا¦، إشارة إىل أÄم استكربوا عن تلقي القرآن واإلميان به، وكذبوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وحاولوا 

أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمبَا َال تـَْهَوى  { تعاىل:سبحانه و ، فقال خرىأ قتله 5لسم مرة و5حلجارة من فوق بعض السطوح مرة
بـُْتْم َوَفرِيًقا تـَْقتُـُلونَ  وقد وردت هذه اآلية الكرمية ¹سلوب استفهام تعجيب من ضالل  ،} أَنـُْفُسُكُم اْسَتْكبَـْرُمتْ فـََفرِيًقا َكذَّ

مشول تكذيبهم جلميع الرسل وعدواÄم عليهم، عام يف مجيع األزمنة مواقفهم، إنكاري لسوء تصرفاlم، للداللة على أن 
وما تكذيبهم إال عن هوى طائش مينيهم ¹ن يكون الوحي تبعا لرغباlم وحتت  واألمكنة ومع مجيع الرساالت السماوية.

زائٍف بتفضيل سابق  وغرورٍ  ،يكونوا أتباعًا هلم وأ أÄم أعلى من أن يطيعوا الرسل أومههم نفسل5 إعجابٍ و حاكميتهم، 
وكلما جاء األمر على خالف ما يهوون ويرجون وانكشف زيف ما يؤملون، انطلقت مزاجيتهم استبدلوا به لعنة وطردا. 

الرعناء عدوا¦ آمثا على األنبياء والرسل، بدءا 5لتكذيب والسخرية واالستهزاء ومحالت التشويه واالفرتاء، وانتهاء 5ملطاردة 
  والقتل. 

أن بـَنيَّ القرآن وجهني الستكبارهم، مها التكذيب والتقتيل، التفت ¹سلوب الغياب يبني وجها mلثا الستكبارهم، وبعد 
، فقال خماطبا املؤمنني مسؤولية رسالة القرآن الذى بلغهم بنوع من االزدراء لتهافت عقوهلم وأقواهلم وحماولتهم التنصل من

إذا جعل  " الشيء َغلَّف فعل"مشتق من  ،فلَ والغُْلف مجع أغْ  ،} لُوا قـُُلوبـَُنا ُغْلفٌ َوقَا { جمرF على اليهود ضمري الغيبة:
والقلب األغلف ما كان عليه  جعلت هلا غالفا،إذا القارورة:  والكتب أغلفت له، ومنه وهو الوعاء احلافظ  ،له ِغالفاً 

تكبارهم املشار إليه سابقا، وهو أن قلو±م أوعية قوهلم هذا معنيني: األول يؤكد اساء عن مساع احلق وقبوله، وحيتمل غش
امتألت علما حبيث مل تعد يف حاجة إىل مزيد تعلم من الرسول صلى هللا عليه وسلم أو من غريه، واملعىن الثاين تعريض 

 اري: (على وصفه قلب الكافر 5ألغلف، إذ قال فيما رواه البخ دٌّ 5لرسول عليه الصالة والسالم وحتد له وإغاظة، ورَ 
رَاِج يـُْزِهرُ  :اْلُقُلوُب أَْربـََعةٌ  فََأمَّا  .َوقـَْلٌب ُمْصَفحٌ  ،َوقـَْلٌب َمْنُكوسٌ  ،َوقـَْلٌب أَْغَلُف َمْربُوٌط َعَلى ِغَالِفهِ  ،قـَْلٌب َأْجَرُد ِفيِه ِمْثُل السِّ

َوأَمَّا اْلَقْلُب اْلَمْنُكوُس فـََقْلُب اْلُمَناِفِق  ،ُب اْألَْغَلُف فـََقْلُب اْلَكاِفرِ َوأَمَّا اْلَقلْ  ،ُ اْلَقْلُب اْألَْجَرُد فـََقْلُب اْلُمْؤِمِن ِسرَاُجُه ِفيِه نُورُه
َها اْلَماُء الطَّيِّ  ،َوأَمَّا اْلَقْلُب اْلُمْصَفُح فـََقْلٌب ِفيِه ِإميَاٌن َونَِفاقٌ  ،َعَرَف ُمثَّ أَْنَكرَ  ميَاِن ِفيِه َكَمَثِل اْلبَـْقَلِة َميُدُّ َوَمَثُل  ،بُ َفَمَثُل اْإلِ

)، وكأÄم يردون عليه بقوهلم:  فََأيُّ اْلَمدَّتـَْنيِ َغَلَبْت َعَلى اْألُْخَرى َغَلَبْت َعَلْيهِ  ،النَِّفاِق ِفيِه َكَمَثِل اْلُقْرَحِة َميُدَُّها اْلَقْيُح َوالدَّمُ 
5ملسلمني وتيئيسهم التهكم  ذلك إالقصدوا بإننا كما وصفت، قلوبنا غلف، فانصرف عنا وال حاجة لنا بدعوتك. وما 

 } َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ِيف َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَ¦ إِلَْيِه َوِيف َآَذانَِنا َوقْـٌر َوِمْن بـَْيِنَنا َوبـَْيِنَك ِحَجابٌ  { إسالمهم كقول املشركني:من 
أي أن ما حيول  ،} اLَُّ ِبُكْفرِِهمْ َبْل َلَعنَـُهُم  { ، ولذلك عقب تعاىل بنفي ادعائهم وتسفيه استكبارهم فقال:5فصلت
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بينهم وبني اإلميان ليس إال لعنة هللا اليت حلت ±م وأبعدlم عن الرمحة واخلري، عقا5 على متسكهم 5لكفر وإصرارهم على 
lم عن اجلحود، وجراءlم على العدوان وقتل األنبياء والرسل ونقض املواثيق. اللعنة اليت أفقدlم التبصر والفهم وأبعد

على لغة قوم من العرب، إذ القلة لغًة ُتستعَمل يف معىن النفي  } فـََقِليًال َما يـُْؤِمُنونَ  { التوفيق والسداد، ومنعتهم اإلميان
" أي عدميه، وإىل ذلك  فالن قليل احلياء ، وكما تقول"يقولون: قلما رأيت مثل هذا الرجل، وهم يريدون: ما رأيت مثله

، وقد تكون اآلية إشارة إىل قول املنافقني من 62النمل } قَِليًال َما َتذَكَُّرونَ  { :سري قوله تعاىلذهب الزخمشري يف تف
َعلَُّهْم َآِخرَُه لَ  َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َآِمُنوا 5ِلَِّذي أُْنزَِل َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوْجَه النـََّهاِر َواْكُفُروا { يهود يف قوله تعاىل:

أَفـَتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب  { ، أو إىل إمياÄم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض كما يف قوله تعاىل:72آل عمران } يـَْرِجُعونَ 
واجلحود والعصيان والعدوان، فكان جزاؤهم الطرد  وجممل املعىن أÄم 5دؤوا هللا 5إلصرار على الكفر .} َوَتْكُفُروَن بِبَـْعضٍ 

  يلولة بينهم وبني االنتفاع 5هلدى.واحل
ولئن آتى عز وجل بين إسرائيل الكتاب وبعث فيهم موسى وقفى على إثره 5لرسل فعموا وصموا مث زاغوا وطغوا فلعنوا، 
فإن فهم غري املنطوق من املنطوق بسياق الكالم ومقصوده، يقتضي أال ننسى أن كل أمة تعمل بعمل بين إسرائيل يناهلا 

وأنه تعاىل حتت طائلة نفس التذكري والتحذير، بعث أيضا يف املسلمني حممدا صلى هللا عليه وسلم، وآ�هم  ما ¦هلم،
لدعاة إىل هللا ال ينقطعون ما دون ±ديه، واتالقرآن، وقفى عليه 5لعلماء الصادقني يف كل عصر، يتدارسونه ويـُثـَّوِرونه ويه

ُهْم طَائَِفٌة لِيَـتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّيِن َولِيُـْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم فـََلْوَال نَـ  { ، قال تعاىل:دام الدين قائماً  َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ
 فون عنه حتريفَ نْ ه يَـ ولُ دُ عُ  فٍ لَ من كل خَ  حيمل هذا العلمَ  ، وقال عليه الصالة والسالم:(122التوبة } َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ 

  وانتحالَ ني الغالِ 
ُ
  ). دينها جيدد هلذه األمة أمرَ  نْ مَ  يبعث هللا على رأس كل مائةٍ )، وقال:(  اجلاهلني طلني و¾ويلَ بْ امل

"، أخذ يشرح صنفا آخر من أمراضهم النفسية واخللقية، أ¦نية  التوراة وبعد أن بني الوحى Äجهم يف التعامل مع كتا±م "
وا نعمة اإلمامة وكرامة النبوة تساق لغريهم من بين إمساعيل عليه السالم، وحسدا جعالهم يتميزون من الغيظ إذ رأ

عرفة ويعرضون عن اإلميان 5حلق الذي جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم، وبشرlم به التوراة من قبل فعرفوه حق امل
¹نه من عند التأكيد ويف وهو القرآن الكرمي،  } Lَِّ َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد ا { تعاىل:وتنكروا له أميا تنكر، قال هللا 

موافق ومؤيد ملا  } ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهمْ  { ،5لقبول وحسن الطاعة ألنه صادر من احلكيم اخلبريحث على وجوب تلقيه هللا 
ة 5لنيب حممد صلى هللا يف التوراة من أصول الدين توحيدا خالصا وإن كان خمالفا ألحكامه الشرعية العملية، ومن البشار 

  عليه وسلم. وما كفرهم 5لقرآن الكرمي إال كفر بكتا±م نفسه لو كانوا يعقلون.
 ،} رِينَ  َعَلى اْلَكافِ وََكانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا بِِه فـََلْعَنُة اLَِّ  { أما قوله تعاىل:

نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا 5حلق { كما يف قوله تعاىل:وفصل القضاء   االستفتاح معناه طلب الفتحفإن  كما يفيد   ،} رَبـََّنا افتح بـَيـْ
وذلك أن بين  أي: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، } ِإن َتْستَـْفِتُحوْا فـََقْد َجآءَُكُم الفتح { تعاىل:معىن النصر يف قوله 
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ة يستنصرون على مشركي العرب إذا ¦زعوهم، بنبـي يبعث قريبا، جيدون نعته وصفته يف يئيل كانوا قبل البعثة النبو إسرا
جاءهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنفس النعوت والصفات املذكورة يف  } فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِهِ  { التوراة،

، إال أن ما جبلوا عليه من احلسد والغيظ وما مأل قلو±م من اخلوف على الرüسة واألموال واملنـزلة التوراة فعرفوه حق املعرفة
فـََلْعَنةُ  { بني العامة، حال بينهم وبني اإلميان وأركسهم يف احملاربة والعصيان، فطردوا من رمحة هللا ولعنوا بقوله تعاىل فيهم:

  .}هللا َعَلى الكافرين 
آmرا متعددة، من ذلك ما جاء عن عاصم بن عمرو بن قتادة األنصاري عن هذه اآلية يف سبب نزول  نو روى املفسر وقد 

مما دعا¦ إىل اِإلسالم مع رمحة هللا وهداه، أ¦ كنا نسمع من رجال يهود حني كنا أهل شرك وكانوا  :رجال من قومه قالوا
شرور، فكنا إذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد  أهل كتاب عندهم علم ليس عند¦، وكانت ال تزال بيننا وبينهم

تقارب زمان نيب يبعث اآلن، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث هللا حممداً صلى هللا عليه وسلم رسوال من عند 
 :به، ففينا وفيهم نزل قوله تعاىلهللا أجبنا حني دعا¦ إىل هللا وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادر¦هم إليه، فآمنا به وكفروا 

ْن ِعنِد هللا {    } ...اآليةَوَلمَّا َجآَءُهْم ِكَتاٌب مِّ
عن ابن عباس أن يَهود كانوا يستفتحون على األوس واخلزرج برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل مبعثه. فلما بعثه هللا و 

F  :معاذ بن جبل، وبشر بن الرباء بن َمْعُرور، أخو بين سلمةمن العرب كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال هلم 
معشر يهود، اتقوا هللا وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا مبحمد صلى هللا عليه وسلم وحنن أهل شرك، وختربوننا ¹نه 

هو 5لذي كنا نذكر مبعوث، وتصُفونه لنا بصفته. فقال َسالم بن ِمْشكم أخو بين النضري: ما جاء¦ بشيء نعرفه، وما 
َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اLَِّ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى  { فأنزل هللا يف ذلك من قوهلم: ،لكم

  .}ى اْلَكاِفرِيَن الَِّذيَن َكَفُروا فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه فـََلْعَنُة اLَِّ َعلَ 
فخرج علينا يوًما من  ،عن سلمة بن سالمة بن وقش، وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار يهودي يف بين عبد األشهلو 

بيته قبل مبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيسري، حىت وقف على جملس بين عبد األشهل. قال سلمة: وأ¦ يومئذ 
ذلك ألهل  :قال ،فذكر البعث والقيامة واحلسنات وامليزان واجلنة والنار ،مضطجًعا فيهاعلى بردة  أحدث من فيهم سن÷ا

أن الناس يبعثون بعد  ،أصحاب أوmن ال يرون بعثًا كائًنا بعد املوت، فقالوا له: وحيك F فالن، ترى هذا كائنا ،شرك
أن له حبظه من تلك النار أعظم  دَّ وَ حيلف به، لَ  موlم إىل دار فيها جنة و¦ر، جيزون فيها ¹عماهلم؟ فقال: نعم، والذي

تنور يف الدنيا حيمونه مث يدخلونه إFه فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غًدا. قالوا له: وحيك وما آية ذلك؟ قال: 
أحدثهم سن÷ا،  يبعث من حنو هذه البالد، وأشار بيده حنو مكة واليمن. قالوا: ومىت نراه؟ قال: فنظر إّيل وأ¦ من نيب

فقال: إن يستنفذ هذا الغالم عمره يدركه. قال سلمة: فوهللا ما ذهب الليل والنهار حىت بعث هللا رسوله صلى هللا عليه 
  فقلنا: ويلك F فالن، ألست 5لذي قلت لنا؟ قال: بلى وليس به.، وسلم وهو بني أظهر¦، فآمنا به وكفر به بغًيا وحسًدا
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ولفظ شرى واشرتى من  } بِْئَسَما اْشتَـَرْوا بِِه أَنـُْفَسُهمْ  { لى موقفهم من الرسالة اجلديدة فقال:مث عقب تعاىل حبكمه ع
نـَْيا  { أفعال األضداد تفيد حسب السياق معىن البيع كما يف قوله تعاىل: فـَْليُـَقاِتْل ِيف َسِبيِل اLَِّ الَِّذيَن َيْشُروَن اْحلََياَة الدُّ

ِإنَّ اLََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواَهلُْم ¹َِنَّ َهلُُم  { ، كما تفيد معىن الشراء كما يف قوله تعاىل:74 النساء } 5ِْآلَِخرَة
ّزَِل اLَُّ ِمْن َفْضِلِه َأْن َيْكُفُروا ِمبَا أَنـَْزَل اLَُّ بـَْغًيا َأْن يـُنَـ  { مث فصل طبيعة صفقة البيع هذه بقوله تعاىل:.111التوبة  } اْجلَنَّة

أي أÄم 5عوا أنفسهم للكفر و5لكفر يف صفقة خاسرة بئيسة، كان الكفر فيها هو املشرتي  } َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ 
 وهو القيمة املعادلة هلم، وصفقة هذه مواصفاlا لعمري أخبس الصفقات ,وهو الثمن، هو التاجر الذي َمتَلََّكهم 5لشراء

. لقد 5ع بنو إسرائيل أنفسهم للضالل، واستساغوا الركون إىل الكفر على علم 5حلق وأهله قرآ¦ ونبوة وأكثرها خسارا
خامتة، فبئست الصفقة مبناها على احلسد، وخاب البيع مرتكزه على البغي، ودافعه كراهة أن ينـزل هللا فضل النبوة على 

  غريهم من ولد إمساعيل عليه السالم.
احلسد، عقيدة بين إسرائيل على مر الدهور، عبادة النفس املقنعة بعبادة هللا، وخلق األثرة اليت تضيق بكل خري يناله  إنه

غريها، وأخالق مرضى القلوب من املنافقني وضعاف اإلميان والواهلني حبب املنصب واملال واجلاه والقرب من الظاملني، 
ى صمودهم، والثابتني على احلق على ثباlم، والشهداء على شهادlم، حيسدون الصادقني على صدقهم والصامدين عل

فيفعلون ±م ما فعل بنو إسرائيل 5ألنبياء والرسل والشهداء والصديقني، وشايًة عند احلكام، وتشويها للسمعة لدى 
يظ حقن أفئدlم، العامة، ووصما 5لتهور واالندفاع وحب الظهور والرFء، وما ذلك منهم إال حلسد مأل صدورهم وغ

وخوف من أن يفضح صمود أولئك lاوي هوالء، وشجاعة أولئك جنب هؤالء، وحرص أولئك على اآلخرة حرص هؤالء 
  على الدنيا.

ا َحَسًدا ِمْن َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارً  { :وكما هو شأن اليهود إذ قال عنهم رب العزة
َ َهلُُم احلَْقّ  ، يود املنافقون يف كل عصر أن يردوا املؤمنني الصادقني عن صدق 109البقرة  } ِعْنِد أَنـُْفِسِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

ساحة إمياÄم، فينهار الصامدون مثل اÄيارهم، وخيونوا مثل خيانتهم، ويتملقوا طلبا للدنيا مثل متلقهم، فال تبقى يف ال
وقلوب قوية واثقة بر±ا وحده متجهة إليه 5لعبادة خوفا ورجاء وتوكال تفضح حاهلم ونفاقهم، أو رجال شم مناذج حية 

وخشية وحمبة، غري مبالية مبا تلقى يف الدنيا من فنت وبالء ألن حبها # مأل املهج منها نورا، فأقام خطوها على الطريق 
  وأفئدlا على الصراط. 

فـََباُءوا ِبَغَضٍب  { تعاىل بذكر مصري املتصفني ±ذه األخالق الذميمة الدنيئة يف كل زمان ومكان بقوله: لذلك عقب 
أي رجعوا متلبسني بغضب هللا املضاعف، واحتملوا عقوبتهم املستحقة املقدرة  ،} َعَلى َغَضٍب َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهنيٌ 

جهنم، من فعل"5ء يبوء" أي رجع، واحتمل، وعادل، إذ ليس لكفرهم معادل إال املعادلة لكفرهم، عذا5 مهينا مذال يف 
  اخللود يف النار، كما يقال: 5َء دُم فالن بدم فالن، إذا َعَدله وقُِتل به وصار دُمه بدِمه.
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ا لديهم من اإلمث وكعادة املنافقني يف كل عصر إذ ينكرون احلق الذي عند احملقني، ويتظاهرون 5ملعرفة والدين، ويعتزون مب
إذا خوطبوا 5لقرآن وقد أنزل من هللا للبشر كافة، مصدقا ومؤيدا ملا يف  والباطل عن علم وهم شاهدون، كان بنو إسرائيل

دعاء أن دينهم أمرهم أال يؤمنوا إال بكتا±م التوراة، وأن يكتفوا به وحده، رعوا مبعاذير كاذبة، وترتسوا 5التوراة واإلجنيل، تذ
َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َآِمُنوا ِمبَا أَنـَْزَل اLَُّ قَالُوا نـُْؤِمُن  { ا مبا جاء بعده ولو كان مصدقا للتوراة شاهدا بصحتها، قال تعاىل:ويكفرو 

َنا َوَيْكُفُروَن ِمبَا َورَاَءُه َوُهَو احلَْقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُهمْ  جتهم املزيفة بفضح ادعائهم لذلك رد القرآن عليهم ح ،} ِمبَا أُْنزَِل َعَليـْ
أÄم مؤمنون به، وأحصى عليهم ثالث نقائض صارخة تنفي يزعمون اإلميان 5لتوراة ونعى عليهم تناقض عملهم وما 

  إمياÄم 5لتوراة:
ُتْم ُمْؤِمِننيَ  { أوهلا قوله تعاىل: F حممد هلم إن التوراة اليت تزعمون أي قل  ،} ُقْل فَِلَم تـَْقتُـُلوَن أَنِْبَياَء اLَِّ ِمْن قـَْبُل ِإْن ُكنـْ

اإلميان ±ا واالكتفاء ±ا حترم عليكم قتل النفس البشرية مطلقا وقد خاطبكم التوراة مبا أخرب¦ به القرآن الكرمي من قوله 
َنا َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ نـَْفسٍ  { تعاىل: يًعا  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَـبـْ َا قـََتَل النَّاَس مجَِ أَْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ

يًعا َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ وأنتم اجرتأمت على قتل أشرف النفوس وأكرمها عند هللا، نفوس األنبياء  ،} َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
  واملرسلني، فمن أين لكم استباحة الدماء عامة ودماء الرسل خباصة؟

مبا سلف من كفر آ5ئهم وعودlم إىل الوثنية مبجرد غياب  تذكريه تعاىل ةmنية نقائض بين إسرائيل وتناقضاlم الفاضحو 
َوَلَقْد َجاءَُكْم  { :أو رسوخه يف أفئدlم، قال تعاىل نبيهم موسى مليقات ربه، وهو تصرف ال يشي بثبات اإلميان يف قلو±م

فهل التوراة اليت تزعمون اإلميان ±ا هي اليت أمرتكم بعبادة  ،} ْذُمتُ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـُْتْم ظَاِلُمونَ ُموَسى 5ِْلبَـيَِّناِت ُمثَّ اختََّ 
  العجل؟

وmلثة األmيف عندما سألوا موسى أن �تيهم بكتاب من ر±م يكون هلم مرجعا يف أمر دينهم ودنياهم، مث جاءهم به 
ْعَنا { :عنه، مث عادوا لقبوله بقوهلمفاستثقلوا تكاليفه وأعرضوا  خوفا من الطور املرفوع فوق رؤوسهم، فلما خلصوا  } مسَِ

َنا { :إىل األمن عصوا فلم يطبقوا تعاليم التوراة وأحكامه، وقالوا ¹عماهلم وتصرفاlم وهو احلجة الثالثة على عدم  ،}َعَصيـْ
 { :اجهة احلق الذي أ�هم به النيب صلى هللا عليه وسلم، قال تعاىلإمياÄم إميا¦ صحيحا بكتا±م الذي يترتسون به، يف مو 

ْعنَ  َناُكْم ِبُقوٍَّة َواْمسَُعوا قَاُلوا مسَِ َناَوِإْذ َأَخْذَ¦ ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما َآتـَيـْ وما كفرهم وجحودهم  } ا َوَعَصيـْ
َوأُْشرِبُوا ِيف  { اعهم من حب للدنيا أشربته قلو±م وكفر 5آلخرة أعمى أبصارهمورفضهم دعوة احلق إال ملا ركب يف طب

) مأل قلو±م وأغلق منافذها، فال تنفذ إليها دعوة  املال والدنيا أي أن حب عجل الذهب ( ،} قـُُلوِ±ُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهمْ 
ط يف مصر وصنعوا منها عجلهم، إىل عصر¦ اقبحلي األاحلق، وال تتسلل إليها، وهذا ديدن يهود يف كل عصر منذ سرقوا 

هذا وهم ميارسون كل أنواع الغش التجاري معامالت مغشوشة، وربوFت مالية هابطة، وفنو¦ من السرقة ألموال األمم 
َما ُقْل بِْئسَ  { :والشعوب ال ختطر إال على األ5لسة والشياطني. لذلك عقب تعاىل على هذه التصرفات الدنيئة بقوله
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ُتْم ُمْؤِمِننيَ  "، وبني  بئس " ذمهم مبا وضع لغًة ¼امع الذم وهو لفظ وهوخطاب مجع بني ،} َ�ُْمرُُكْم بِِه ِإميَاُنُكْم ِإْن ُكنـْ
التهكم ±م لتناقض أعماهلم مع ما جاءت به توراlم، وبني التشكيك يف ما يزعمون من إميان، وهم لذلك إما كاذبون يف 

هللا عليه  د جهال إذ يعملون ما يتعارض مع تعاليم الدين وال يشعرون. خطاب يؤمر فيه الرسول صلىدعواهم، وإما أش
إن كان إميانكم هو الذي أمركم مبا ترتكبون من آmم فبئس اإلميان إميانكم، ألنه ال عالقة له  :وسلم ¹ن يقول لليهود

ين تلبستم به وترتستهم به يف مواجهة احلق الذي جاء به موسى بشريعة التوراة وأوامرها ونواهيها، ولكنه إميان دنيوي شيطا
5لدعوة اإلسالمية على  فعصيتموه وجاء به حممد فكذبتموه. وهو ما يقال أيضا يف كل عصر ملن يتاجرون 5لعلم أو

ياء هللا أبواب أصحاب النفوذ واجلاه والسلطة، أو يف أسواق النخاسة السياسية، جتسسا على الصادقني، ووشاية ¹ول
املخلصني، من الذين نذروا أنفسهم لتبليغ الرسالة غري مبتورة أو حمرفة: بئس ما �مركم به علمكم ودعوتكم إن كنتم دعاة 

  أو علماء.

  الوالء احلق حمبة واتباع ونصرة
  

اُر اْآلَِخرَُة ِعْنَد اLَِّ َخاِلَصًة ِمنْ  { قال هللا تعاىل: ُدوِن النَّاِس  ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
ُتْم َصاِدِقَني ( ) َوَلْن يـََتَمنـَّْوُه أََبًدا ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم َواLَُّ َعِليٌم 94فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنـْ

) َولََتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا يـََودُّ 5ِ95لظَّاِلِمَني (
ُهْم َلْو يـَُعمَُّر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِمبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أَْن يـَُعمََّر َواLَُّ َبِصٌري ِمبَا َأَحدُ 

) ُقْل َمْن َكاَن َعُدو÷ا ِجلِْربِيَل فَِإنَُّه نـَزَّلَُه َعَلى قـَْلِبَك ëِِْذِن اLَِّ ُمَصدِّقًا ِلَما 96يـَْعَمُلوَن (
) َمْن َكاَن َعُدو÷ا Lَِِّ َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل 97ُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنَني (بـَْنيَ َيَدْيِه وَ 

) َوَلَقْد أَنـْزَْلَنا إِلَْيَك َآFٍَت بـَيَِّناٍت َوَما َيْكُفُر ِ±َا 98َوِميَكاَل فَِإنَّ اLََّ َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِيَن (
ُهْم َبْل َأْكثـَرُُهْم َال يـُْؤِمُنوَن ) 99ِإالَّ اْلَفاِسُقوَن ( أَوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ

 البقرة سورة })100(

  
ومتسك  بعد أن كشف القرآن الكرمي تعارض أعمال بين إسرائيل الظاهرة وتصرفاlم املعلنة مع ما َيدَّعون من إميان 5لتوراة

َنا { :وهلم±ا وتشدد يف تطبيق تعاليمها بق ومع ما يعلنون من اطمئنان لآلخرة واستئثارهم وحدهم  ،} نـُْؤِمُن ِمبَا أُْنزَِل َعَليـْ
ًما َمْعُدوَدةً  { 5جلنة إذ قالوا: َّFََوَأِحبَّاُؤه { :، وقالوا80البقرة  } َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ أ َِّL18املائدة  } َحنُْن أَبـَْناُء ا ،

مث، وزعزعة لثقة املسلمني بوعود القرآن هلم 5جلنة، وزعما أÄا لليهود وحدهم ألÄم شعب هللا املختار، انتقل استكبارا 5إل
إىل استدراجهم لكشف ما يف قلو±م من معرفة ¹نفسهم، وفضح حقيقة اطمئناÄم مبآهلم عند ر±م، ومدى اقتناعهم 
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تقال من كشف املنظور إىل كشف املستور، ومن بيان احنراف وهو ان بتطابق تصرفاlم مع مقتضيات اإلميان وشرائعه،
، ومن إبطال دعواهم اإلميان يف جمال أعمال اجلوارح إىل إبطال لِ الَّ األقوال إىل تعرية ما أكنت قلوب اجلهلة منهم والضُّ 

 { اخلري، فقال تعاىل:دعواهم اإلميان يف ما أضمرت األفئدة واجلوانح، وما جتيش به النفوس من حمفزات للشر وكوابح عن 
تُ  اُر اْآلَِخرَُة ِعْنَد اLَِّ َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنـْ ذلك أن املوقف  ،} ْم َصاِدِقَني◌ْ ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ

ا واضطرا5 وإحلادا وشركا من املوت مسبار للقلوب ال خيطئ، ومعيار لقياس التصور اإلمياين صحة ووضوحا، أو غبش
وكفرا، إذ اإلميان علم وعمل يهدFن لآلخرة، علم وقر يف القلب وصدقه العمل به فأخذ بيد صاحبه إىل النجاة، وشرف 
العلم والعامل سلوك ينري طريق اآلخرة ويشوق إىل لقاء هللا، وكلما اشتاق املرء إىل ربه وأحب لقاءه تيسرت له األسباب، 

َها قَاَلتْ  وز العوائق واألتعاب، وقد أخرج الشيخان (وأعني على جتا ُ  :َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اLَُّ َعنـْ َّLَصلَّى ا َِّLقَاَل َرُسوُل ا
فـَُقْلت Fَ َنِيبَّ اLَِّ أَمَّا َكرَاَهُة اْلَمْوِت اَءُه، َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َأَحبَّ لَِقاَء اLَِّ َأَحبَّ اLَُّ لَِقاَءُه، َوَمْن َكرَِه لَِقاَء اLَِّ َكرَِه اLَُّ لِقَ 

َر ِبَرْمحَِة اLَِّ َوِرْضَوانِِه َوجَ  نَِّتِه َأَحبَّ لَِقاَء اLَِّ فََأَحبَّ اLَُّ لَِقاَءُه، َفُكلَُّنا َنْكرَُه اْلَمْوَت، فـََقاَل لَْيَس َذِلَك َوَلِكنَّ اْلُمْؤِمَن إَذا ُبشِّ
َر ِبَعَذاِب اLَِّ َوَسَخِطِه َكرَِه لَِقاَء اLَِّ وََكرَِه اLَُّ لَِقاَءهَوِإنَّ اْلَكافِ  )، وال بشرى للمؤمن مبا ينتظره عند ربه من رضا  َر إَذا ُبشِّ

ونعيم، أشد وضوحا من صدق إميان وصاحل عمل، وعالمة ذلك ما ميأل صدره من صدق يف املعاملة مع الغيب والشهود، 
والعالنية، ورضا مبا خيتاره هللا ويقدره، وخوف منه عز وجل ورجاء فيه، ووالء ملن يواليه وبراء ممن  وإخالص يف السر

ليس من " قال سفيان الثوري: يعاديه، فإذا َطُهرت القلوب واستقامت األعمال كان حب لقاء هللا أقرب إىل النوال، 
". لذلك دأب رسول هللا صلى ء هللا فقد تناهى يف الربعالمات اهلدى شيء أبني من حب لقاء هللا فإذا أحب العبد لقا

هللا عليه وسلم وصحابته على حب لقاء هللا والعمل مبا يبلغهم إFه، فلم تقبض روحه عليه السالم إال وقد ُخريِّ فاختار 
ْعُت َرُسوَل اLَِّ مسَِ  ( :الرفيق األعلى وأوصى ¹ن حيسن الظن 5#، فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد هللا األنصاري قال

ٍم يـَُقولُ  َّFََعَلْيِه َوَسلََّم قـَْبَل َمْوتِِه بَِثَالثَِة أ َُّLَعزَّ َوَجلَّ  :َصلَّى ا َِّL5ِ َّوكان صحابته  َال َميُوَتنَّ َأَحدُُكْم ِإالَّ َوُهَو ُحيِْسُن الظَّن .(
لى االستشهاد، كما هو حال الصحايب الذي أعطاه رسول رضي هللا عنهم مناذج حتتذى يف االستهانة 5ملوت واإلقبال ع

َوَأَشاَر ِإَىل َحْلِقِه  ،َوَلِكينِّ اتـَّبَـْعُتَك َعَلى أَْن أُْرَمى ِإَىل َهاُهَنا ،َما َعَلى َهَذا اتـَّبَـْعُتكَ هللا نصيبه من الغنيمة فرفضها وقال له:( 
َصلَّى  فَُأِيتَ بِِه النَِّيبَّ  ،فـََلِبثُوا قَِليًال ُمثَّ نـََهُضوا ِيف ِقَتاِل اْلَعُدوِّ  ،ْن َتْصُدق اLََّ َيْصُدْقكَ إِ  :فـََقالَ  ،فََأُموَت فََأْدُخَل اْجلَنَّةَ  ،ِبَسْهمٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُحيَْمُل َقْد َأَصابَُه َسْهٌم َحْيُث َأَشارَ  َّLَعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ا ُ َّLقَالَ  ،نـََعمْ  :قَاُلوا ؟ُهوَ  أَُهوَ  :فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا:  َ َّLَصَدَق ا
َمُه َفَصلَّى َعَلْيهِ ل ُمثَّ َكفََّنُه النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف ُجبَّةٍ  ،َفَصَدَقهُ  َفَكاَن ِفيَما َظَهَر ِمْن  ،لنَِّيبِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمثَّ َقدَّ
). وكما فعل اإلمام علي كرم هللا  أََ¦ َشِهيٌد َعَلى َذِلكَ  ،مَّ َهَذا َعْبُدَك َخرََج ُمَهاِجرًا ِيف َسِبيِلَك فـَُقِتَل َشِهيًدااللَّهُ  :َصَالتِهِ 

اللة، فقال له ابنه احلسن: ما هذا بزّي احملاربني، فقال: F بّين ال يبايل أبوك أعلى كان يطوف بني الصفني بغِ وجهه إذ  
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: قال املوت ، وهو أيضا حال حذيفة رضي هللا عنه إذ كان يتمنَّـى الشهادة، فلما حضرهليه سقط املوتاملوت سقط أم ع
" أي ال ربح من ندم على متين املوت.  حبيب جاء على فاقة ال أفلح من ندم "  

و مل تكن موت ذلك أن من كان متحققا من حسن حاله مع هللا علم أن املوت 5ب من أبواب اجلنة، به يتوصل إليها، ول
َكْيَف   { فقال: لها هلم طريقا إىل النعيم األبديمل تكن جنة، وقد عدها عز وجل نعمة امنت ±ا على املؤمنني وجع
ُتْم أَْمَواً� فََأْحَياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ُمثَّ إِلَْيِه تـُْرَجُعونَ  جعلها لعصاته من الكفرة 55 ، كما 28 البقرة } َتْكُفُروَن L5َِِّ وَُكنـْ

من أبواب جهنم وطريقا يساقون منه إليها، وهو ما فهمه كفرة بين إسرائيل إذ حتداهم القرآن الكرمي ¹ن يسألوا هللا املوت 
إن كانوا متحققني من حسن حاهلم مع ر±م، عقيدة وأعماال، إال أÄم سارعوا إىل الشهادة على أنفسم بسوء حاهلم، فلم 

ا جزعا وخيفة، ومل يستجيبوا للتحدي املرفوع يف وجههم، ولو كانوا موقنني ¹ن الدار اآلخرة ( اجلنة) هلم وحدهم ميتثلو 
 ُقلْ  { خمتصة ±م وساملة هلم، ال يدخلها إال من كان هودا، لسألوا هللا املوت، ألن من أحب شيئا اشتاق إليه، قال تعاىل:

اُر اْآلَِخرَ  مرضيا عند هللا يدخلكم  أي إن كان حالكم إميا¦ وعمال، } ُة ِعْنَد اLَِّ َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاسِ ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
ُتْم َصاِدِقنيَ  { به اجلنة   .} فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنـْ

  ولقد ذهب املفسرون فريقني يف معىن متين املوت دعاء ±ا أو مباهلة: 
يس فيها تصريح 5ملباهلة، وقصر املعىن على أن يسألوا هللا املوت إن كانوا صادقني يف دعواهم، التزم بظاهر اآلية ول فريق 

َها اْلَعَذاَب أَْن  { وهو أسلوب قرآين مستعمل يف جماالت التناكر وتعارض املزاعم، كما يف آية اللعان بقوله تعاىل: َوَيْدرَأُ َعنـْ
َها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقنيَ َتْشَهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت L5َِِّ إِنَّ    .8/9النور  } ُه َلِمَن اْلَكاِذِبَني َواْخلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اLَِّ َعَليـْ

ا الرسول دع ، كما وقع عندما¹ن يدعو الفريقان 5ملوت على الكاذب منهماوفريق رأى أن التمين يفيد معىن املباهلة، 
َفَمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن بـَْعِد َما َجآَءَك ِمَن العلم فـَُقْل  { :بقولهتعاىل إذ أمره هللا ران إليها نصارى جن صلى هللا عليه وسلم

َتِهْل فـََنجْ  وقد روي  ،}َعل لَّْعَنَت هللا َعَلى الكاذبني تـََعاَلْوْا نَدُْع أَبـَْناَءَ¦ َوأَبـَْنآءَُكْم َوِنَسآَءَ¦ َوِنَسآءَُكْم َوأَنـُْفَسَنا وأَنـُْفَسُكْم ُمثَّ نـَبـْ
¹ن حيضروا مع املؤمنني يف صعيد واحد، مث يدعو الفريقان 5ملوت على الكاذب عن ابن عباس أن املباهلة تكون ( 

إنصاف  يف هذا التحدي الذي رفع يف وجههم)، و  أبوا ذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأن اليهود منهما
اء معصومون من الكذب مطلقا، واملباهلة إن كانت مع نيب استؤصل الطرف للطرفني وعدالة يف الفصل بينهما، إذ األنبي

لو أن اليهود متنوا املوت  ( وبلغنا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "قال ابن جرير يف تفسريه: املعادي للنبوة دائما، 
 ه وسلم لرجعوا ال جيدون أهال وال ماالولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول هللا صلى هللا علي ملاتوا

)". واحتجوا لدفع معىن متين املوت بسؤاهلا من هللا دون مباهلة، بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما أخرجه 
رًا ِيل  َال يـََتَمنـََّنيَّ َأَحدُُكْم اْلَمْوَت ِمْن ُضرٍّ َأَصابَُه فَِإْن َكاَن َال بُدَّ فَاِعًال فـَْليَـُقلْ  (الشيخان:  اللَُّهمَّ َأْحِيِين َما َكاَنْت اْحلََياُة َخيـْ

). إال أن احلديث يفيد النهي عن متين املوت جزعا من البالء، أما متنيه حبا يف لقاء هللا  َوتـََوفَِّين ِإَذا َكاَنْت اْلَوفَاُة َخيـْرًا ِيل 
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عن جابر  مسندهبه األثر الصحيح، وقد أخرج أمحد يف وشوقا إىل اجلنة وحسَن ظنٍّ 5# للصادقني من املؤمنني فمما ورد 
ْعُت َرُسوَل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإَذا ذُِكَر َأْصَحاُب أُُحٍد أََما َواLَِّ َلَوِدْدُت أَ (بن عبد هللا قال: ّينِ ُغوِدْرُت َمَع مسَِ

  ) َبليـَْعِين َسْفَح اجلَْ  ،َأْصَحاِب ُحنِْص اْجلََبلِ 
ولئن كان التمين يف هذه اآلية الكرمية، وهو الدعاء على النفس 5لشر، يعد بتأويل قريب نوعا من املباهلة بينهم وبني 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وحتدF لعنادهم واستكبارهم ¹حد أمرين، إما أن يؤمنوا 5# ورسوله، وإما أن يباهلوا ¹مر 

 املوت ألنفسهم إن كانوا صادقني، فإنه ال تعارض جوهري بني ما ذهب إليه الفريقان يف تفسري يسري هو أن يسألوا هللا
  اآلية الكرمية.

ونظرا ملا يعلم اليهود من حاهلم، وما يعلمه هللا تعاىل من سرهم وعالنيتهم، عقب القرآن على دعوة التحدي هذه بقوله 
أÄم لن يتمنوا املوت أبدا ولن يباهلوا حاال أو  أي }دََّمْت أَْيِديِهْم َواLَُّ َعِليٌم 5ِلظَّاِلِمَني َوَلْن يـََتَمنـَّْوُه أََبًدا ِمبَا قَ  { تعاىل

أن ما قدموه من عمل ال جيعل هلم نصيبا يف ، و ألÄم يعلمون أÄم كاذبوناستقباال، خشية أن يستجيب هللا فيأخذهم، 
وما علمه هللا تعاىل من مترسهم على  ،صلى هللا عليه وسلم ونعته وصدقهصفات النيب  من ، وملا عرفوه يف التوراةاآلخرة

)   ما بقي على األرض يهودي إال ماتو سألوا املوت يومئذ ( ول ظلم أولياء هللا من األنبياء واملرسلني وعموم املؤمنني،
َن َهاُدوا ِإْن َزَعْمُتْم أَنَُّكْم أَْولَِياُء Lَِِّ ِمْن ُدوِن ُقْل Fَ أَيـَُّها الَِّذي { كما قال ابن عباس وغريه، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل:

 َُّLُتْم َصاِدِقَني َوَال يـََتَمنـَّْونَُه أََبًدا ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم َوا  َعِليٌم 5ِلظَّاِلِمَني ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّونَ النَّاِس فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنـْ
ُتْم تـَْعَملُ    .8- 6اجلمعة  } ونَ ِمْنُه فَِإنَُّه ُمَالِقيُكْم ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيُـنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ

نـَّْوُه َوَلْن يـََتمَ  { :لقد أكد رب العزة نفي قبوهلم املباهلة حاال واستقباال ¹قوى تعبري وأبلغه يف اآليتني فقال يف األوىل
وهو من معجزات اإلخبار 5لغيب اليت أتى ±ا القرآن الكرمي، إذ ثبت  ،}َوَال يـََتَمنـَّْونَُه أََبًدا { :وقال يف الثانية ،}أََبًدا

  �رخييا أنه مل جيرؤ أحد منهم على ذلك يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم إىل حني وفاته. 
َ خوَفهم الشديد من امل وت وسوء املنقلب، كشف الداعَي النفسي الباطين إىل موقفهم هذا، وهو التمسك مث َلمَّا بـَنيَّ

5حلياة على أي صفة كانت، ذال أو عزا، فقرا أو غىن، سعادة أو شقاء، عسرا أو يسرا، املهم لديهم هو أال ميوتوا، فقال 
نَّهم أكثَر الناس متسكا 5حلياة، ألن فعل "وجد" إذا كان أي لَتَـْعَلمَ  } َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياةٍ  َولََتِجَدنـَُّهمْ  { تعاىل:

  متعدF ملفعولني أدى معىن "علم".
أشد حرصا من مجيع  إن حب الدنيا يلهي عن اآلخرة، ولكن األسوأ منه هو حب البقاء فيها، وهذا حال اليهود وهم 

الذين ال يعرفون إال  }َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا  { ، بل أحرص عليها حىت من املشركنيقوام واألجناس على حياة متطاولةاأل
الدنيا وال يؤمنون Þخرة أو بعث أو نشور، يرجو الواحد من اليهود أن يتطاول به العمر ولو جتاوز احلد املعقول لألعمار 

ُر أَْلَف َسَنةٍ  { البشرية  { ند العرب كانت تعين Äاية العدد،أي لو يعيش دائما، ألن عدد األلف ع } يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَّ
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، من املوتألنه البد ولن ينجيه تعمريه املتطاول من العذاب الذي ينتظره،  } َوَما ُهَو ِمبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن يـَُعمَّرَ 
َواLَُّ َبِصٌري  { ما خفي، وهللا تعاىل قادر عليهم، موفيهم عقوبتهم املستحقة، بصري ¹حواهلم ما ظهر منها و صري إىل هللاملو 

  .} ِمبَا يـَْعَمُلونَ 
إن املوقف من املوت مقياس دقيق للنفس البشرية، وميزان صحيح توزن به النواF واألحوال واألعمال، وهو ما تؤديه 

وُت دعواه، اإلشارة يف هذه اآلية الكرمية، إذ كل حياة يهدمها املوت، وكل حال مآله الفناء، ُمدَِّعي حمبِة هللا تبلو امل
وتكشف سره وجنواه، والناس يف هذا ما بني امرئ أبصر واعترب ففاز وَظِفر، وآخر اختذ إهله هواه فخاب وخِسر، كما هو 

  حال اليهود إذ خافوا املوت مبا قدمت أيديهم، وراموا البقاء يف الدنيا مبا ال ينفعهم وال ينجيهم.
ليت اختلت يل عليه السالم وعداوlم له، مدخال ألخطر أبواب العقيدة امث يتخذ القرآن الكرمي من موقف اليهود من جرب 

ذلك أن  ،} ْل َمْن َكاَن َعُدو÷ا ِجلِْربِيلَ قُ  { الذي به حيب املرء لقاء ربه أو يكرهه، فقال: لديهم، وهو 5ب الوالء والرباء
، النبوةأَمر ظروا النيب صلى هللا عليه وسلم يف اليهود كانوا يعدون جربائيل عليه السالم عدوهم كما ورد يف األثر، وقد ¦

ِإْذ  فََأخذ النَِّيبُّ َعَليِهِم املِيثَاقَ  ،َأْخِربَْ¦ عن مخسة َأشياَء فَِإن أنـَْبأَتـََنا ±ا َعَرفْـَنا أَنََّك َنِيبٌّ َواتـّبَـْعَناكَ  F أ5ََ الَقاسم :هفقالوا ل
َفَسأُلوُه َأْسِئَلًة أَْربـََعًة َأَجابـَُهْم َعَلْيها، ُمثَّ قَاُلوا َلُه: لَْيَس ِمْن َنِيبٍّ ِإَال َولَُه  ،َهلُْم: َهاتُوا مث قَالقَاَل:( َوهللاُ َعَلى َما نـَُقوُل وَِكيٌل ). 

ِجْربِيُل َذاَك الِذي يـَْنزُِل  :اُلواقَ  ،َمَلٌك َ�تِيِه 5َِخلَربِ، فَأْخِربَْ¦ َمْن َصاِحُبَك؟ فـََقاَل َرُسوُل ِهللا: ( َصاِحِيب ِجْربِيُل َعَليِه السَّالُم )
ْقِدِس َفَكاَن َما أْنَذَر بِ 

َ
ِه، َلْو قـُْلَت إنَّ َصاِحَبَك ِميَكائِيُل 5ِحلَْرِب َوالِقَتاِل َوالَعَذاِب َعُدوَُّ¦، َوإِنَُّه أْنَذَر اليَـُهوَد ِخبَرَاِب بـَْيِت امل

َلُك الِذي يـَْنزُِل 
َ
 أي ،}...ُقْل َمْن َكاَن َعُدو÷ا ِجلِْربِيلَ  { 5ِلرَّْمحَِة َوالَغْيِث. فَأَنَزَل هللاُ تـََعاَىل هِذِه اآليََة الَكرِميَةَ التـَّبَـْعَناَك، ألَنَُّه امل

فإن جربيل هو الذي نزل 5لقرآن على قلب  } فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك ëِِْذِن اLَِّ  { من كان يعادي جربيل، وهم اليهود
 } ُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ يََدْيهِ  { صلى هللا عليه وسلم، وما هو إال رسول من ربه ينـزل مبا أُِمر، ليس له أن يبدل أو يغريالرسول 

ولئن كان ينـزل  } َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِننيَ  { وهو القرآن الكرمي، مصدقا ملا سبقه من الكتب املنـزلة من عند هللا،
رب على الكفار كما يقول اليهود، فإنه ينـزل 5هلداية إىل الصراط املستقيم والبشارة للمؤمنني بسعادة 5لعذاب والشدة واحل

  الدارين.
مث عقب ¹خطر ميزان عقدي للتمييز بني املؤمنني وبني غريهم من الكفار واملنافقني كما ورد يف سورة الفاحتة وأول سورة 

منني، وكشف صفات غريهم من طائفيت املغضوب عليهم والضالني، وهو البقرة إذ نص الذكر احلكيم على صفات املؤ 
َمْن َكاَن َعُدو÷ا Lَِِّ َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكاَل  { ميزان احلب والبغض، املواالة واملعاداة، الوالء والرباء، فقال تعاىل:

ان معرضا عن تعاليم هللا تعاىل، كافرا مبا ¾يت به مالئكته ورسله من اهلدى واحلق، أي من ك .} فَِإنَّ اLََّ َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِينَ 
مبغضا لعباده وأوليائه مواليا ألعدائه وحماريب دينه ومنهاج شريعته، فإنه عز وجل جيازيه بنظري ما فعل، إعراضا عنه وإبعادا 

   من الرمحة وإركاسا يف العذاب.
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عبادات جافة ال روح فيها، أو حركات جسدية Fبسة ال تَنِـي تكرر نفسها، ولكن يريد  إن هللا تعاىل ال يريد من الناس
قلوF 5نعة ملئت حمبة # ورسوله ومالئكته وخيار خلقه املؤمنني، وشعائَر رطبًة 5ملودة والنصرة والغرية ِحلَُرِم هللا يف تعاليم  

أَْن تـُْؤِمَن L5َِِّ  داهم فهو عدو #. وما اإلميان احلق إال (كتبه وأعراض أوليائه، فمن أحبهم فهو حبيب هللا، ومن عا
) وما احملبة الصادقة إال أن حتب ما حيبه هللا ورسوله وتبغض ما  َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َواْلَقَدِر ُكلِِّه َخْريِِه َوَشرِّه

  يبغضه هللا ورسوله.
وألوليائه، واتباع ألوامره ونواهيه، ونصرة لدينه وللمؤمنني، ومن فقد احملبة واالتباع والنصرة فقد الدين كله.  الدين حمبة #

ُ َغُفوٌر َرحِ  { يقول تعاىل َّLَويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوا ُ َّLفَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم ا ََّLُتْم حتُِبُّوَن ا    .31رانآل عم } يمٌ ُقْل ِإْن ُكنـْ
ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان: من كان هللا ورسوله  ( :يف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالو 

ومن كان يكره أن يرجع يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما  ،أحب إليه مما سوامها، ومن كان حيب املرء ال حيبه إال #
أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا والبغض يف هللا، ومن أحب # وأبغض #  ( :رتمذي وغريهويف ال )، يكره أن يلقى يف النار

اإلميان املواالة يف هللا و املعاداة  ىأوثق عر  )، ويف الطرباين والسيوطي وغريمها: ( وأعطى # ومنع # فقد استكمل اإلميان
  ). و البغض يف هللا يف هللا و احلب يف هللا

 وهي حمبةُ  ، بصدق وإخالص هي أصل التوحيد ومبناه، تسبق كل حمبة وتغلبها، ومما يتفرع عنها احملبة يف هللاإن حمبة هللا 
ما حيبه هللا من األعمال واملشاعر  أولياء هللا من كرام خلقه، مالئكة وأنبياء ورسال ومؤمنني من اجلن واإلنس، وإيثارُ 

هما، ودعاlما ئلكفر والنفاق وأوليابغٍض ليف هللا،  قلب من بغضٍ التثمره يف ال تكتمل احملبة يف هللا إال مبا والطاعات، و 
، قال هللا من أصول عقيدة املؤمن منهم احلب والوالُء للمؤمنني، والبغُض للمشركَني والكفار والرباءةُ إذ  ومناصريهما،

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض  { تعاىل: َال  { وقال:، 71التوبة } َ�ُْمُروَن 5ِْلَمْعُروِف َويـَنـْ
  .28آل عمران  }َشْيء  يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن اLَِّ ِيف 

غايتها ما مل تثمر نصرًة لدينه وأوليائه، إذ النصرة عالمة فارقة بني صدق احملبة وزيفها، قال  كما ال تكتمل حمبة هللا وتبلغ
 { ، وقال:157األعراف } فَالَِّذيَن َآَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  { تعاىل:
 } ِئَك بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعضٍ ِذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ¹َِْمَواِهلِْم َوأَنـُْفِسِهْم ِيف َسِبيِل اLَِّ َوالَِّذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا أُولَ ِإنَّ الَّ 

َوالَِّذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك ُهُم  { ، وقال:72األنفال  } َوِإِن اْستَـْنَصُروُكْم ِيف الدِّيِن فـََعَلْيُكُم النَّْصر { ، وقال:72األنفال 
  .74األنفال  } اْلُمْؤِمُنوَن َحق÷ا

 ؟Fَ َرُسوَل اLَِّ َهَذا نـَْنُصرُُه َمْظُلوًما َفَكْيَف نـَْنُصرُُه ظَاِلًما :قَالُوا ،اْنُصْر َأَخاَك ظَاِلًما أَْو َمْظُلوًما وقال صلى هللا عليه وسلم: (
تَـَقُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه ِإالَّ  )، وقال: ( فـَْوَق َيَدْيهِ  ُخذُ ¾َْ  :قَالَ  تَـَهُك ِفيِه ُحْرَمُتُه َويـُنـْ َما ِمْن اْمرٍِئ َخيُْذُل اْمرَأً ُمْسِلًما ِيف َمْوِضٍع تـُنـْ

ُ ِيف َمْوِطٍن حيُِبُّ ِفيِه ُنْصرَتَهُ  َّLتَـَهُك ِفيِه ِمْن ُحْرَمِتِه َوَما ِمْن اْمرٍِئ يـَْنُصُر ُمْسِلًما ِيف  ،َخَذَلُه ا تَـَقُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه َويـُنـْ  َمْوِضٍع يـُنـْ
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ُ ِيف َمْوِطٍن حيُِبُّ ُنْصرَتَه َّLكل املسلم على املسلم   ،املسلم أخو املسلم ال خيونه و ال يكذبه و ال خيذلهوقال: (  ،)ِإالَّ َنَصرَُه ا
  ) حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم ،- ار إىل القلب و أش -التقوى هاهنا  ،حرام عرضه و ماله و دمه

عليهما وعلى مجيع مالئكة الرمحن وأنبيائه ورسله الصالة  واليهود لبغِضهم جربيل، وخذالÄِم لدعويت موسى وحممد
ره أحب أولياءه والسالم، برهنوا على أÄم ال حيبون هللا تعاىل وال يوالونه وال ينصرونه، ألن من أحب هللا ووااله ونص

ِر اْلُمَناِفِقَني ¹َِنَّ َهلُْم َعَذا5ً أَلِيًما الَِّذيَن يـَتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن  { ونصرهم، وأبغض أعداءه وخذهلم، قال تعاىل: َبشِّ
تَـُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة Lَِِّ مجَِ  Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا  { :،وقال139/ 138النساء } يًعاُدوِن اْلُمْؤِمِنَني أَيـَبـْ

Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا  { ، وقال:144النساء } اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني أَتُرِيُدوَن أَْن َجتَْعُلوا Lَِِّ َعَلْيُكْم ُسْلطَاً¦ ُمِبيًنا
ُهمْ َال تَـ   }ِإنَّ اLََّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  تَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَوهلَُّْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ

  .51املائدة
لتاريخ، وكشفت فساد عقيدة الوالء والرباء لديه، لقد اْستَـْبطََنْت هذه اآلية الكرمية أعماَق شخصية اليهودي على مدار ا

بغضا ألولياء هللا وأحبابه ورسله، كما َتْستَـْبِطن على مدار التاريخ املتطاول حقيقَة إميان املسلمني أيضا، وَتْسُرب مدى 
يف ساعات العسرة  حمبتهم أولياَء هللا من الدعاة الصادقني وا¼اهدين الصامدين، ومقداَر نصرlم للحق ودعاته وأعوانه

وهي كثرية، ومضايق احملنة وهي ُمْطِبقة، وإن كان كثريون يف عصر¦ هذا ال حيبون إال رغبة أو رهبة، وال ينصرون إال طمعا 
يف دنيا يصيبوÄا، وال يوالون إال من كان من حز±م، وسار بسرية طائفتهم، فأشبهوا بين إسرائيل إذ زعموا حمبة ميكائيل، 

جربيل، واألصل أن حيبوا وينصروا # وحده، ال للحزب أو الفريق أو الطائفة أو النحلة أو القوم أو وأعلنوا بغض 
Fَ  :َيُكوُن ِيف آِخِر الزََّماِن أَقْـَواٌم ِإْخَواُن اْلَعَالنَِيِة أَْعَداُء السَّرِيرَِة َفِقيلَ  املصلحة، قال صلى هللا عليه وسلم فيما رواه أمحد: (

 َِّLَذِلَك ِبَرْغَبِة بـَْعِضِهْم ِإَىل بـَْعٍض َوَرْهَبِة بـَْعِضِهْم ِإَىل بـَْعضٍ  :قَالَ  ؟ َفَكْيَف َيُكوُن َذِلكَ َرُسوَل ا .(  
لقد نزلت اآلFت البينات ±ذه العقيدة، عقيدة احلب يف هللا والبغض يف هللا، املواالة للحق ومعسكره، واملفاصلة مع 

باه هللا للخري، وال يكفر ±ا ويعرض عنها أبد الدهر إال من فسق عن أمر ربه وخلع الباطل وأضاليله، فآمن ±ا من اجت
كما تبني ±ا أن اجلنة خالصة للمؤمنني من األتباع الصادقني لألنبياء  ربقة الطاعة، ونزعت حمبة احلق وأوليائه من قلبه،

حرام على كفرة بين إسرائيل لفساد عقيدlم واملرسلني والذين يدركون دعوة حممد صلى هللا عليه وسلم فيؤمنون ±ا، 
َوَلَقْد أَنـْزَْلَنا إِلَْيَك َآFٍَت بـَيَِّناٍت َوَما َيْكُفُر ِ±َا ِإالَّ  { واختالل والئهم، وإحاطة خطيئتهم ±م، لذلك عقب رب العزة بقوله:

  .} اْلَفاِسُقونَ 
نه، وهو ما ألفوه من نكث ْرِدف مبا يشرح املخصوص مولئن كان الفسق هو مطلق الكفر والعصيان، فإنه يف هذه اآلية أُ 

ُهْم َبْل َأْكثـَرُُهْم َال يـُْؤِمُنونَ  { ونقض املواثيق، قال تعاىل: العهود وإنكار تعجيب  ،} أَوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ
أخذ هللا امليثاق منهم ومن يد التكرار، أي كلما " يف كلما ، ولفظ "وعدم صربهم على الوفاء ±ا كثرة معاهداlموتوبيخ ل



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

ُقُضوَن َعْهَدُهْم ِيف ُكلِّ  { مل يفوا صلى هللا عليه وسلم عاهدوا رسول هللا لما، وكهآ5ئهم نقضو  ُهْم ُمثَّ يـَنـْ الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنـْ
د وعدم و وهو هنا استعارة لنقض العهفا به وازدراء، استخفاإلقاء الشيء من اليد والنبذ  ،56األنفال } َمرٍَّة َوُهْم َال يـَتـَُّقونَ 

على العهد  احملافظةُ  َيتْ كما مسُِّ   مث طُرِح منها، شيء كان ممسوكاً 5ليد5ل ا والعمل مبقتضاها، ُشبَِّهْت خيانُة العهدالوفاء ±
َبْل َأْكثـَرُُهْم  { ان احلق يف قلوب أكثرهمبه، وما رسوخ النقض واخليانة توارm يف أجياهلم املتعاقبة، إال النعدام اإلمي كاً متسُّ 

  وما آمن حق اإلميان ملوسى واألنبياء من بعده عليهم السالم إال قليل. .} َال يـُْؤِمُنونَ 
فَْأتَِيا ِفْرَعْوَن فـَُقوَال ِإ¦َّ  { لقد علم هللا تعاىل من قلوب بين إسرائيل ضعفا وخورا، فقال ملوسى وهارون عليهما السالم:

علم من إميان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه كما   16/17الشعراء } ُل َربِّ اْلَعاَلِمَني أَْن أَْرِسْل َمَعَنا َبِين ِإْسرَائِيلَ َرُسو 
ُحمَمٌَّد َرُسوُل اLَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه  { حمبة للحق وأهله، واتباعا لتعاليمه ومراشده، ونصرة لصفه ودعاته، فقال عنهم: وسلم
تَـُغوَن َفْضًال ِمَن اLَِّ َوِرْضَواً¦ ِسيَماهُ َأِشدَّ  نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَبـْ ْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ

يِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشطْ  أَُه َفَآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِ±ُِم َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اْإلِجنِْ
ُهْم َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًما ُ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنـْ َّL29الفتح } اْلُكفَّاَر َوَعَد ا  

حملبة الصادقة، وبناه االتِّباع الرشيد، وحصنته النصرة الصلبة الصادمة؟ فهل ترى يؤوب حاضر األمة إىل سابق ما أسسته ا
ذلك ما ال يطيقه صغاُر الذَّرِّ واَحلَشِر، والُبغاُث إن خال اجلو هلا اْستَـْنَسَرْت، وذاك مرتقى ال يسمو إليه إال عتاق الطري 

  وأمُّ الصقر عادة ِمْقالٌةٌ◌ نَزوُر.  ،من العقبان والصقور
  

  
  جهة دعوة التوحيد اواليوم يف مو  ساألمٍ  ةُ رَ حَ سَ 

  
َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اLَِّ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم نـََبَذ َفرِيٌق ِمَن  { هللا تعاىل: قال

بَـُعوا َما ) َواتـَّ 101الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اLَِّ َورَاَء ظُُهورِِهْم َكأَنـَُّهْم َال يـَْعَلُموَن (
ُلو الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا يـَُعلُِّموَن  تـَتـْ
ْحَر َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد  النَّاَس السِّ

ُهَما َما يـَُفّرُِقوَن بِِه بـَْنيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َحىتَّ يـَُقو  َنٌة َفَال َتْكُفْر فـَيَـتَـَعلَُّموَن ِمنـْ َا َحنُْن ِفتـْ َال ِإمنَّ
َفُعُهْم َوَلَقْد  َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ëِِْذِن اLَِّ َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوَال يـَنـْ

َمِن اْشتَـرَاُه َما َلُه ِيف اْآلَِخرَِة ِمْن َخَالٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوا بِِه أَنـُْفَسُهْم َلْو َكانُوا َعِلُموا لَ 
ٌر َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن 102يـَْعَلُموَن ( ) َوَلْو أَنـَُّهْم َآَمُنوا َواتـََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد اLَِّ َخيـْ
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  البقرةسورة  } )103(
  

الروحية واملادية، االجتماعية والسلوكية، ال تقبل الفراغ، كلما اختفت فضيلة حلت حملها  ة اإلنسانية يف مجيع أوجههااحليا
رذيلة، إن ختلى املرء عن الصدق كان الكذب، أو عن األمانة كانت اخليانة، أو عن الوفاء كان الغدر، أو عن السنة  

  كانت البدعة، أو عن الرشد كان السفه.
 َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اLَِّ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهمْ  { اقع بين إسرائيل كما حكاه عنهم القرآن الكرمي بقوله تعاىل:هذا و 

جاءهم الرسول صلى هللا عليه وسلم 5لقرآن الكرمي ووجدوه مصدقا ملا جاء به نبيهم موسى عليه السالم من  أي ملا ،}
 ضياته، وصفات النبوة اخلامتة وصاحبها حممد صلى هللا عليه وسلم اطَّرحوا التوراة وجتاهلوا تعاليمها،عقيدة التوحيد ومقت

نبذه فريق منهم هو أكثرهم عددا كما  ،} نـََبَذ َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اLَِّ َورَاَء ظُُهورِِهْم َكأَنـَُّهْم َال يـَْعَلُمونَ  {
، وقد ورد يف حديث حسن صحيح أخرجه الرتمذي 100البقرة  }َبْل َأْكثـَرُُهْم ال يـُْؤِمُنوَن  { : يف اآلية السابقةقال تعاىل

Fا يَ تَـ أَ فَ  ،ال تقل نيب إنه لو مسعك كان له أربعة أعني :فقال صاحبه ،اذهب بنا إىل هذا النيب :لصاحبهقال  (أن يهود
وال  ،وال تزنوا ،وال تسرقوا ،ال تشركوا 5# شيئا :فقال هلم ،عن تسع آFت بيناتهللا صلى هللا عليه وسلم فسأاله  رسولَ 

وال تقذفوا  ،وال ¾كلوا الر5 ،وال تسحروا ،وال متشوا بربيء إىل ذي سلطان ليقتله ،تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال 5حلق
نشهد  :فقبلوا يده ورجله فقاال :قال ،تدوا يف السبتوعليكم خاصة اليهود أن ال تع ،وال تولوا الفرار يوم الزحف ،حمصنة

وإ¦ خناف إن تبعناك أن تقتلنا  ،إن داود دعا ربه أن ال يزال يف ذريته نيب :قالوا ؟فما مينعكم أن تتبعوين :قال ،أنك نيب
  ). اليهود

ال بينهم وبني اإلميان، لقد عرف يهود البعثة النبوية احلق، ولكن ما ركب يف أنفسهم من احلسد واحلقد والبغضاء ح
فنبذوا توراlم نبذ النواة، إذ صارت حجة عليهم، أخفوا منها ما ال يساير هواهم، ورفضوا دعوة القرآن وجحدوها وكذبوا 

  صاحبها فأصبحت قلو±م وعقوهلم خاوية يتالعب ±ا اهلوى وتتقاذفها الشياطني.
ل لديهم اتباع عقيدة السحر وأعماله، يتوسلون ±ا لصرف الناس وكما هي طبيعة احلياة اليت ال تقبل الفراغ، كان البدي

  عن اإلسالم وصاحبه، وحياولون ±ا التخلص من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 5لقتل تسميما وسحرا.
لذي لقد نبذوا وراء ظهورهم العقيدة الر5نية الصحيحة، فزادهم هللا تعاىل خذال¦ ¹ن أحيوا بدعة شيطانية من السحر ا

ُلو الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ  { هوكفر، قال تعاىل: اتبعوا ما ال ينبغي اتباعه، قراءة وتالوة وحتديثا  ،}َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ
ورواية وعمال مبا افرتته شياطني اجلن واإلنس من السحر على عهد سليمان عليه السالم وزمن ملكه، وبلغ ±م اجلهل 

على تكذيب الرسول صلى هللا عليه وسلم أن اlموا سليمان نفسه 5لسحر عندما نزل القرآن فعده فيمن  واحلقد واحلرص
 { :تعاىل هللا، فأنزل يزعم أن ابن داود كان نبًيا، وهللا ما كان إال ساحرًا ،أال تعجبون من حممدعده من املرسلني، فقالوا: 
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ُلو الشََّياِطُني َعَلى  ويف اآلية الكرمية رد عليهم  .} ...ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُرواَواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ
صريح, شهادة من هللا على نبوة سليمان وتنـزهه عن السحر الذي هو كفر بنصوص شريعيت موسى وحممد عليهما 

  .} َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا { غلني بهالسالم، و¾كيد على كفر معلمي السحر ومتعلميه واملشت
لقد ورد يف تفسري هذه اآلFت الكرمية اخلاصة 5لسحر ومصدره وطرق تعلمه وانتشاره رواFت كثرية نسبت لصحابة 

سول صلى هللا عليه وسلم و�بعني ما بني ضعيفة وموضوعة ومضطربة، جيمعها رابطان أحدمها أÄا كلها غري مرفوعة للر 
ولئن جاءت اآلFت اخلرافة والتناقض ومزاعم اإلسرائيليات والقصاصني.  والثاين أن يف األخذ ±ا متاهة منبسند صحيح، 

وهو ما يتسق مع القرآن الكرمي وكونه ليس كتاب ¾ريخ إال مبا  لم تورد إال ما ينفع الناس من العظة ±ا واالعتبار،ف جمملة
مل يبق للمفسر إال قواعد اللغة العربية، وما يؤيد مداليلها يف الكتاب  من األحداث، فإنه ف العقدي والرتبويحيقق اهلد

  والسنة عن السحر والسحرة.
قال ابن فارس يف معىن السحر: ( السني واحلاء والراء أصول متباينة، أحدها عضو من األعضاء هو ما لصق 5حللقوم 

ُهه، والثاين وقت من األوقات). وقال الراغب يف مفردات القرآن: (واملريء من أعلى البطن، وا السحر آلخر َخدٌْع وِشبـْ
ع وختييالت ال حقيقة هلا، حنو ما يفعله املشعبذ بصرف األبصار عما يفعله خلفة يد، وما األول: اخلدْ : يقال على معان

فـََلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا أَْعُنيَ النَّاِس َواْستَـْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا  { :، وعلى ذلك قوله تعاىل) يفعله النمام بقول مزخرف عائق لألمساع
 { ، وقوله:66 طه } فَِإَذا ِحَباُهلُْم َوِعِصيـُُّهْم ُخيَيَُّل إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَنـََّها َتْسَعى { ه:لو ، وق116األعراف } ِبِسْحٍر َعِظيمٍ 

َا َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتىَوأَْلِق َما ِيف َميِيِنَك تـَْلَقْف مَ    .69طه  } ا َصنَـُعوا ِإمنَّ
" ومعناه اخلدع وصرف األشياء عن  َسَحرَه َيْسَحرُه َسْحرًا وِسْحرًا وَسحَّرَه والسحر املقصود يف هذه اآلية الكرمية من:"

ماعية أو النفسية أواحلسية أو غريها، قام بذلك السحرة بنوع من الذكاء حقيقتها ختييال وتومها، سواء يف املعامالت االجت
اخلبيث، أو بنوع من السعي 5لوشاية والنميمة والتلصص والتجسس واإلفساد بني الناس، أو مواطأة مع أعوان هلم، أو 

يف كل ذلك الكذب استعانة خبصائص معادن وأعشاب وأحجار وأجهزة إلكرتونية كما هو يف العصر احلديث، واألصل 
َهْل أُنـَبُِّئُكْم َعَلى َمْن تـَنَـزَُّل الشََّياِطني تـَنَـزَُّل َعَلى ُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم يـُْلُقوَن السَّْمَع  { تعاىل: والغش واإلفك واالفرتاء، كما قال

ضاع والعالقات، كان وال وهو بذلك صورة مقلوبة ومزيفة للحقائق واألو  .}221/223 الشعراء } َوَأْكثـَرُُهْم َكاِذبُونَ 
    يزال مرتعا لطالب الربح السريع وحتصيل ما ليس مباحا من املكاسب والفوائد.

  :ال خيرج عن أمرين يستطيع املرء معرفته فإن ما ،ولئن كان متعذرا علينا معرفة نشأة السحر �رخييا بدقة
الشعوب واألقوام، ومارسه امللوك والعامة، اخلدم أن السحر عرفته البشرية منذ زمن موغل يف القدم، ويف خمتلف  أحدمها

  واملخدومون على السواء، كل على ما يهوى وما يريد.
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ُفُق وتروج عادة كلما عم اجلهل وابتعد الناس عن اهلداية، واستحكمت النـزعة املادية  والثاين أن بضاعة السحر تنشط وتـَنـْ
نـزوات، وغابت معامل الدين، وهيمن الفراغ الروحي ¹مراضه النفسية والذاتية واالستهالكية، وغرائزية إشباع الرغبات وال

اكتئا5 وقنوطا وفشال واÄزامية وإحباطا، فتساقط الناس يف براثن أ5لسة اإلنس، مشعوذين وسحرًة ورجاَل دين مرتزقة، 
لرشد، وترويض الناس على وحكاما مردة جبابرة. وحتولت معامل الدين كهنوتية عجماء صماء عمياء لطمس معامل العقل وا

  الطاعة واالستسالم واخلنوع والركوع للطغيان.
وتكسد وتبور كلما ظهرت النبوة، واستنارت القلوب 5لعقيدة الصافية، وامتألت األفئدة 5إلميان، وأُْنِشَطت األلباب من 

لرمحن، واطََّرحت عبوديَة العبيد، عقاهلا، والبصائر من أغالهلا وقيودها، فتحررت من أضاليل الشيطان، واستضاءت بنور ا
مستظلة حبرية العبادة لرب العباد. والسحر وعقيدة التوحيد بذلك على طريف نقيض ال يلتقيان إال يف ساحة الوغى، 

  وميدان التنافر والتدافع والتنايف.
 استعانت 5خلرافة عرفت البشرية السحر منذ عرفت الضالل والكفر، كانت تتوسل بر±ا وتستعني به، فلما نسيت هللا

وتوسلت ±ا، منذ نوح وما قبل نوح عليه السالم، وعلى عهد إبراهيم ومن جاء بعده من األنبياء واملرسلني، موسى 
وعيسى وحممد عليهم الصالة والسالم، كلما جاء رسول رماه السحرة بتهمة السحر، فأبطل هللا دعواهم وفضح كيدهم 

 أَتـََواَصْوا بِِه َبْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغونَ  ا أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ قَالُوا َساِحٌر أَْو َجمُْنونٌ َكَذِلَك مَ   { ومكرهم، قال تعاىل:
، وأنزل األحكام الشرعية الزاجرة عنه، َوَعدَّ السحر كفرا ميحو نصيَب املرء من رمحة هللا ونعيم جنته، 52/53الذارFت }

 { أو عرافة أو كهانة أو تنجيما أو توسال بغري هللا، غيبياٍت فاسدًة أو قبوريًة وثنية أو متائَم خرافيًة، فقال:سواء كان نفثا 
َا َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى َفى الفالُح عن املرء يف مجيع أمره69طه } ِإمنَّ  }َحْيُث أََتى { ، وال يـُنـْ

 :قَاُلوا ،اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموِبَقاتِ  كافرا، وَعدَّه النيب صلى هللا عليه وسلم من السبع املوبقات املهلكات فقال:(  إال إذا كان
ْرُك L5َِِّ  :قَالَ  ؟Fَ َرُسوَل اLَِّ َوَما ُهنَّ  ْحرُ  ،الشِّ  ،َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيمِ  ،َوَأْكُل الّر5َِ  ،َوقـَْتُل النـَّْفِس الَِّيت َحرََّم اLَُّ ِإالَّ 5ِحلَْقِّ  ،َوالسِّ

). وكما حرم الشرع االشتغال به حرم االستشفاء به، فقال  َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَالتِ  ،َوالتـََّويلِّ يـَْوَم الزَّْحفِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن  : ()، و قال أبو هريرة إن هللا مل جيعل شفاءكم يف حرام ( :صلى هللا عليه وسلم َّLَصلَّى ا َِّLنـََهى َرُسوُل ا

َواِء اْخلَِبيثِ    ). الدَّ
كذلك فعل األنبياء واملرسلون من قبل، حرموا السحر وÄوا عنه وحاربوا السحرة من كل صنف، وأنزلت شرائع تكفريهم 

هاروت وماروت حملاربة غريهم، وابتعث امللكان ى وموسى و وتفسيقهم والتحذير منهم على كل نيب، نوح وإبراهيم وعيس
السحر يف 5بل على عهد إدريس عليه السالم، كما ورد يف بعض الرواFت، وكانت 5بل مرتعا للسحر يـَُروَّض به اخللق، 

كتبهم ويـَُعبَّدون به لغري هللا من احلكام واأل5طرة واجلبابرة، مث كان عهد سليمان عليه السالم فحارب السحرة وصادر  
ُل بين إسرائيل عنوطالمسهم ومتائمهم واستباح دماءهم، وبعد وفاته  تراث 5بل وعهد سليمان من السحر  نقب ُضالَّ
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اربة الرسول فاستحيوه وأعادوا نشره واستخدامه، وتوارثوه جيال بعد جيل حىت صار السحر عالمة مميزة لدينهم وأداة حمل
عابه القرآن عليهم إذ نبذوا تعاليم التوراة املبشرة برسالة اإلسالم وصفات نبيه بعثته. وهو ما  صلى هللا عليه وسلم عند

ُلو الشََّياِطُني َعَلى  { :الكرمي، وكفروا 5لقرآن الذي جاء مصدقا ملا بني يديه من الكتب قبله، قال تعاىل َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ
فنعى عليهم استبداهلم اخلبيث 5لطيب، اتباعهم ما تتلوه  } شََّياِطَني َكَفُرواُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ ال

الشياطني وإعراضهم عن كتاب رب العاملني، ونفى عن سليمان عليه السالم ما رموه به من السحر، وأثبت كفر السحرة، 
سحرة العصر البابلي قبلهم وبني أن مصدر السحر لدى اليهود هو ما ورثوه عن سحرة زمن سليمان عليه السالم، و 

ْحَر َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروتَ  { فقال: أي أÄم هم الذين يعلمون الناس  ،} يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ
  السحر عليهما، ولكن أمرا 5لتحذير منه.  } َوَما أُْنزِلَ  { زلـالسحر، أما امللكان ببابل فلم ين

مدينة قدمية يف العراق أول ساكنيها السومريون، تقع على ضفيت  ، وهياألكادية "5ب اإلله" ةتعين يف اللغوكلمة 5بل 
ق. م.  2100بلية حوايل سنة اÄر الفرات قريبا من مدينة احللة حاليا، مث صارت على يد محورايب قاعدة لإلمرباطورية الب

بعده للكهنة واألثرFء من التجار ومالكي األرض، وما سواهم عبيد وعمال  نْ ومِ  ،وكانت السيطرة فيها والقوة للحاكم
. ومتيزت هذه املدينة ëنزال امللكني إليها، ملا سادها من ظلم وفساد وأ5طيل على يد سحرة الطبقة زراعة وحرف يدوية

لعامة وعقوهلم ومكاسبهم، وإجبارهم احلاكمة، الذين كثروا حىت ادعى بعضهم النبوة، وجعلوا السحر أداة لتسخري أبدان ا
على الطاعة اخلانعة الذليلة وعبادة األصنام والكواكب، فأمر هللا تعاىل هاروت وماروت أن يكشفا للناس حقيقة السحر 

ما مييزونه به، وكيف حيذرونه وجيتنبونه ويعودون إىل عبادة هللا وحده، وهو أسلوب قرآين يف التبليغ بتعليمهم  ،وأ5طيله
نَـْنيِ َوِلَساً¦ َوَشَفتَـْنيِ َوَهَديـَْناُه النَّْجَدْينِ  { :قامة احلجة بشارة ونذارة قال تعاىلوإ  { ، وقال:8/10البلد  } أَملَْ َجنَْعْل َلُه َعيـْ

ُل اْآلFََ  { ، وقال:3اإلنسان } ِإ¦َّ َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا  } ِت َولَِتْسَتِبَني َسِبيُل اْلُمْجرِِمنيَ وََكَذِلَك نـَُفصِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اخلَْْريِ وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعْن ، وقال حذيفة رضي هللا عنه: (55األنعام َّLَصلَّى ا َِّLَكاَن النَّاُس َيْسأَُلوَن َرُسوَل ا

 ؟اLَِّ ِإ¦َّ ُكنَّا ِيف َجاِهِليٍَّة َوَشرٍّ َفَجاَءَ¦ اLَُّ ِ±ََذا اخلَْْريِ فـََهْل بـَْعَد َهَذا اخلَْْريِ ِمْن َشرٍّ  Fَ َرُسولَ  :فـَُقْلتُ  ،الشَّرِّ َخمَاَفَة َأْن يُْدرَِكِين 
ْوٌم يـَْهُدوَن ِبَغْريِ َهْدِيي قَـ  :قَالَ  ؟َوَما َدَخُنهُ  :قـُْلتُ  ،نـََعْم َوِفيِه َدَخنٌ  :قَالَ  ؟َوَهْل بـَْعَد َذِلَك الشَّرِّ ِمْن َخْريٍ  :قـُْلتُ  ،نـََعمْ  :قَالَ 

ُهْم َوتـُْنِكرُ  َها َقَذفُوُه ِفيَها :قَالَ  ؟فـََهْل بـَْعَد َذِلَك اخلَْْريِ ِمْن َشرٍّ  :قـُْلتُ  ،تـَْعِرُف ِمنـْ  ،نـََعْم ُدَعاٌة ِإَىل أَبـَْواِب َجَهنََّم َمْن َأَجابـَُهْم إِلَيـْ
تـَْلَزُم  :قَالَ  ؟َفَما َ¾ُْمُرِين ِإْن أَْدرََكِين َذِلكَ  :قـُْلتُ  ،ُهْم ِمْن ِجْلَدتَِنا َويـََتَكلَُّموَن ¹َِْلِسَنِتَنا :فـََقالَ  ،Fَ َرُسوَل اLَِّ ِصْفُهْم لََنا :قـُْلتُ 

َوَلْو َأْن تـََعضَّ ¹َِْصِل  ،َرَق ُكلََّهافَاْعَتزِْل تِْلَك اْلفِ  :قَالَ  ؟فَِإْن ملَْ َيُكْن َهلُْم َمجَاَعٌة َوَال ِإَمامٌ  :قـُْلتُ  ،َمجَاَعَة اْلُمْسِلِمَني َوِإَماَمُهمْ 
كا¦  )، وقال اإلمام علي كرم هللا وجهه مبينا ما كان يفعله امللكان: ( َشَجرٍَة َحىتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َعَلى َذِلكَ 

عنب ُعِصر وتُرِك مدة حىت  إنه من ":)، أي كمن يسأل عن حقيقة اخلمر فيقال له يعلمان تعليم إنذار ال تعليم دعاء إليه
  ختمر وصار مسكرا وهو حرام فال تشربه ".
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لقد كان امللكان يقوالن للناس: " هذه حقيقة السحر فال تقربوه أو متارسوه أو ميارس لكم فإمنا هو فتنة عن دين هللا 
َنٌة َفَال  { وكفر" َا َحنُْن ِفتـْ أي إن ما نبينه لكم من حقيقة السحر وخماطره فتنة  ،} َتْكُفرْ َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يـَُقوَال ِإمنَّ

واختبار لكم، حيذران من يستمع إليهما من شيئني، الفتنِة 5لسحر والكفِر بسببه. الفتنة ¹ن تستدرجهم أهواؤهم إىل 
  استعماله رجاء االنتفاع الزائف به، والكفر بنسبة القدرة والتصرف يف الكون لغري هللا تعاىل.

إال أن بعض ذوي الضمائر امليتة والنفوس اخلبيثة مل تكن هلم مناعة من الفتنة والكفر، فسخروا اجلانب السليب من تعليم 
ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن  { امللكني لإلضرار 5لناس وإفساد ا¼تمع وتشتيت األسر والتفريق بني األزواج، قال تعاىل: فـَيَـتَـَعلَُّموَن ِمنـْ

وقد عرب 5لفعل املضارع (يتعلمون) عن عملية التعلم، لإلشارة إىل أن ذلك مستمر للحال  ،}َمْرِء َوَزْوِجِه بِِه بـَْنيَ الْ 
  واالستقبال، تعلما مباشرا كما كان أوال، وتعلما 5لتوارث رواية وتالوة يف كتب السحر واملشعوذين من كل عصر.

َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد  { ¼تمع الذي ميارس فيه، فقال:مث أردف مبينا خطورة السحر على الساحر واملسحور، وا 
َفُعُهمْ   ساحرا ومسحوراذلك أن الفساد إذا انتشر يف ا¼تمع تضرر به اجلميع،  .}ِإالَّ ëِِْذِن اLَِّ َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوَال يـَنـْ

أقار±م وعائالlم وأسرهم فيفسدها أوال، مث حياسبون به يف اآلخرة mنيا. يتسلل إىل وعامال على نشره وساكتا عليه،  له
وما ذلك اإلضرار إال ëذن هللا تعاىل، أي بسننه اليت وضعها لكل جتمع بشري، قال تعاىل مبينا سنته يف ظهور الفساد يف 

، 41الروم } النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي  { األرض:
ُوا َما ¹َِنـُْفِسِهْم َوَأنَّ ا { وقال: ًا نِْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ يٌع َعِليمٌ َذِلَك ¹َِنَّ اLََّ ملَْ َيُك ُمَغريِّ ، 53األنفال } Lََّ مسَِ
ُوا َما ¹َِنـُْفِسِهْم َوِإَذا أَرَاَد اLَُّ ِبَقْوٍم ُسوءًا َفَال  { وقال: ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ  } َمَردَّ َلُه َوَما َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ ِإنَّ اLََّ َال يـَُغريِّ
   .62األحزاب } َد ِلُسنَِّة اLَِّ تـَْبِديًال ُسنََّة اLَِّ ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتَِ  { . وقال:11الرعد

ذلك  لقد حرَّمْت مجيُع الشرائع اليت أتى ±ا األنبياء والرسل عليهم السالم تـََعلَُّم السحر وممارسَته، وَعِلم بنو إسرائيل
اٌر يفقدون كل نصيب يف أو ُمياَرُس هلم كف كما َعِلمه غريهم من النصارى واملسلمني، علموا أن الذين ميارسونه  التحرميَ 

5عوا أنفسهم للشيطان واشرتوا بثمنها  ،} َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَـرَاُه َما َلُه ِيف اْآلَِخرَِة ِمْن َخَالقٍ  { اآلخرة من رمحة هللا
ا بِِه أَنـُْفَسُهْم َلْو  َولَِبْئَس َما َشَروْ  { مكاسب من السحر زهيدًة حقرية يف الدنيا 5هظَة التكاليف يف اآلخرة، قال تعاىل:

أي ساء ما 5عوا به أنفسهم لو كانت هلم عقول نرية يعرفون ±ا نتائج أعماهلم وعواقبها، ألن فعل  } َكانُوا يـَْعَلُمونَ 
األوىل مبعىن ابتاعه، أي اشرتوا السحر واكتسبوه، ويف  }اْشتَـرَاهُ  { "شرى يشري" من أفعال األضداد، ولفظ الشراء يف

  مبعىن البيع، أي 5عوا أنفسهم. }َشَرْوا بِهِ  { الثانية
أضحى يف كل  إن السحر وما يتفرع عنه من ضالالت، مل يقتصر أمر تسخريه على حماربة اٍإلسالم يف أول نشأته، بل

 عصر من العصور املتالحقة وسيلة حملاربة الدين وأتباعه، ينشر به الباطل بديال عن احلق، ويتقوى به الظلم على العدل،
  ويـُرَكَّع به املستضعفون لالستبداد، وينـزوي به الناس يف تكاF الذل واخلنوع واالستسالم.
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لقد جدد السحر أساليبه وطرائقه وأدواته وأهدافه، فاستعمل الوسائط العلمية حاسو5 وشبكات عنكبوتية وقنوات  
ك طالسم جمتمعاlم، واالطالع على فضائية وأجهزة اسرتاق للسمع وتسجيل، واختذ احلكام من السحرة بطا¦ت لف

سحَر  يسحرون الناس مصاحلهم، وعي إسالمي رشيد انطلق سعار عبيد أحوال الناس وخفاFهم، كلما ظهرت تباشري
حلق لقلب جتسس، وسحَر وشاية ومنيمة، وسحَر حتريض ومكر، وسحَر قبورية وخرافية وشعودة، وسحَر تسلل إىل دعاة ا

  ريب صفوفهم، وختذيل øزرهم وفصم عرى وحدlم.، وختحقائق األشياء لديهم
لقد استبدلوا الضالل 5هلدى، فنبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم، واشتغلوا خبدمة الظاملني حتت غطاء خرافة زعموها علما، 

ر وارتضاع سم ثدي ظنوه لبنا، كما استبدل بنو إسرائيل الذي هو أدىن 5لذي هو خري، واشتغلوا 5لسحر املركب، سح
عهدي 5بل وسليمان، وسحر الغيبة والنميمة والتلصص والبهتان ومكر الليل والنهار، وما دفع القدامى واحملدثني لذلك 
إال ما ركب يف نفوسهم من حقد على الثابتني الصامدين، وبغضاء وحسد ألولياء هللا الصاحلني، وطمع يف رشى أويل 

واملنـزلة والرüسة، فعميت أبصارهم وصمت آذاÄم، وغابت عنهم  السطوة من النافذين، وحرص على اجلاه والسيادة
ٌر َلْو َكانُوا  { مصاحلهم احلقيقية اليت هي اإلميان والتقوى وثواب هللا ورضاه َوَلْو أَنـَُّهْم َآَمُنوا َواتـََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد اLَِّ َخيـْ

  .}يـَْعَلُمونَ 
، السابقة والالحقة، املنقرضة واملعاصرة،  من السحرة طمع واحلرص دين الطائفتنيلقد حلق احلسد والبغضاء واحلقد وال

والبغضاء هي احلالقة ليس حالقة الشعر  ،دب إليكم داء األمم قبلكم البغضاء واحلسد كما ورد يف احلديث النبوي: (
عن أذهاÄم مقدار ما خسروه )، فغاب  احلقد واحلسد إن من الذنب املسخوط به على صاحبه)، ( و  ولكن حالقة الدين

َوَلْو َردُّوُه  { وقيمة ما ضاع منهم يف الدنيا واآلخرة. ولو حكَّموا عقوهلم واستمعوا للناصحني من أويل العلم لفازوا وظفروا
ُهم ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم ثـََواُب  { ،83النساء  } ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل أُوِيل اْألَْمِر ِمنـْ

ٌر ِلَمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا َوَال يـَُلقَّاَها ِإالَّ الصَّاِبُرونَ  . كذلك مآل اَحلَسَدة للمؤمنني، واملبغضني 80القصص } اLَِّ َخيـْ
ُ َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال  { رللصادقني الصامدين، واحلاقدين على املمسكني 5جلمر يف كل عصر ومص َّLَوا

 . 21يوسف } يـَْعَلُمونَ 

  ز الشخصية املسلمةَمتَي
   

Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقولُوا اْنظُْرَ¦ َواْمسَُعوا َولِْلَكاِفرِيَن  { قال هللا تعاىل:
) َما يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َوَال اْلُمْشرِِكَني َأْن يـُنَـزََّل 104(َعَذاٌب أَلِيٌم 

َعَلْيُكْم ِمْن َخْريٍ ِمْن رَبُِّكْم َواLَُّ َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء َواLَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 
َها أَْو ِمْثِلَها أَملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اLََّ َعَلى  َما نـَْنَسْخ ِمْن َآيٍَة أَْو نـُْنسِ  )105( َها Åَِْت ِخبَْريٍ ِمنـْ
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) أَملَْ تـَْعَلْم أَنَّ اLََّ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما َلُكْم ِمْن 106ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (
َأْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ) أَْم تُرِيُدوَن 107ُدوِن اLَِّ ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصٍري (

ميَاِن فـََقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل ( ) َودَّ َكِثٌري ِمْن 108ِمْن قـَْبُل َوَمْن يـَتَـَبدَِّل اْلُكْفَر 5ِْإلِ
ُفِسِهْم ِمْن بـَْعِد َما أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنْـ 

َ َهلُُم احلَْقُّ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىتَّ َ�ِْيتَ اLَُّ ¹َِْمرِِه ِإنَّ اLََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  تـَبَـنيَّ
ْنَد اLَِّ ) َوأَِقيُموا الصََّالَة َوَآتُوا الزََّكاَة َوَما تـَُقدُِّموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه عِ 109(

َ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري ( َّLالبقرةسورة  } )110ِإنَّ ا 

  
لرصد قافلة قريش يف آخر يوم  ةخرج عبد هللا بن جحش يف سرية إىل بطن خنلمنذ امتد نزول سورة البقرة عشر سنوات 

ول من شعبان، فأقدموا على من شهر رجب للسنة األوىل للهجرة النبوية، وقد أشكل عليهم آخر الشهر احلرام مع األ
َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْحلَرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل  { زل قوله تعاىل:ـنو ش Ä¹م استباحوا الشهر احلرام، القتال فيه، فعريlم قري

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل َوَال يـَزَاُلوَن ِفيِه َكِبٌري َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اLَِّ وَُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َوِإْخرَ  اُج أَْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـُر ِعْنَد اLَِّ َواْلِفتـْ
ْعَماُهلُْم ِيف َكاِفٌر فَأُولَِئَك َحِبَطْت أَ   يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهوَ 

نـَْيا َواْآلَِخرَِة َوأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اLَِّ أُولَِئَك  الدُّ
كانت آخر آية منها نزلت ببضع ليال، ثالث أو سبع أو مثان، ، و 217/218البقرة } يـَْرُجوَن َرْمحََة اLَِّ َواLَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

َواتـَُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اLَِّ ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت  { هي قوله تعاىل:قبيل وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم، 
رة قد غطت املرحلة املدنية كلها، أي ما يقارب نصف زمن . وبذلك تكون هذه السو 281البقرة } َوُهْم َال يُْظَلُمونَ 

البعثة النبوية، مما جيعلها شكال ومضمو¦ متثل الشخصية اإلسالمية املتكاملة، اليت أسندت إليها إمامة البشرية يف مسريlا 
  الر5نية اخلامتة.

بيعية من رواسب ا¼تمع اجلاهلي الذي مل إال أن عملية ¾سيس هذه الشخصية املتميزة القيادية، كانت تعرتضها عوائق ط
يكن قد استؤصل بعد، وعوائق مصطنعة من األعداء الذين ال يكنون هلا إال احلقد والضغينة واحلسد وتربص املقاتل 

إىل ا¼تمع اإلسالمي الناشئ عادات قولية وتصرفية مصدرها تسريب  ، فكانت بني الفينة والفينة تتسللوتصيد املهالك
ن أعدائهم اليهود أو غري مقصود مبعاشرlم قومهم الذين مل يسلموا بعد، وكما هي سنة هللا يف اخللق كائنا حيا مقصود م

أو غريه إذ البد ملن يغرس شجرة من أن يرعاها 5لسقي والتهذيب والتشذيب واحلماية من األنواء والعواصف وتقلبات 
ل تؤدة وحكمة وتلطف، ومبا حيقق ألمة الرسالة شروط القوامة اليت الطقس، توىل القرآن والسنة معاجلة هذه احلاالت، بك

  بعثت هلا وكلفت ±ا.
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أما العوائق الطبيعية فقد كانت آFت القرآن الكرمي وتوجيهات الرسول صلى هللا عليه وسلم القولية والعملية، تطهر 
إعادة تربية و¾هيل، وقدوة حسنة متشي على األرض نواFهم وأفعاهلم وأقواهلم وتصرفاlم منها، أمرا وÄيا ووعظا وإرشادا و 

  متجلية يف نبيهم الكرمي. 
وأما العوائق املصطنعة وكان مصدر أكثرها اليهود، ملا يضمرونه للدعوة ونبيها وأهلها من حقد وبغضاء، وما يبيتونه هلم 

ها، وأهداف أصحا±ا وطرق الوقاية من مكر وكيد، فقد كان القرآن يتوىل كشفها مبينا حقيقتها ومصدرها والدوافع إلي
منها، ¹سلوب حكيم غايته تعميق التوعية السياسية واحلركية لدى املسلمني ورفع مناعتهم ملواجهتها ومواجهة ما تتفتق 

  من إفك وافرتاء. أعدائهمعنه أذهان 
ن كفرهم وجحودهم ما أفقدهم لذلك بعد أن أ�س القرآن الكرمي املسلمني يف اآلFت السابقة من إميان اليهود، وعرض م

إمامة البشرية وأركسهم يف النار، التفت مبنتهى الرمحة واللطف إىل األمة اجلديدة اليت تسنمت صهوة ا¼د 5ختيارها خري 
Fَ  { يتسرب إليها عن طريق خصومها، فقال تعاىل: ها مشذ5 شجرlا، مطهرا ساحتها مماأمة أخرجت للناس، التفت إلي

تعاىل أي F أيها الذين استجابوا #  ،} ِذيَن َآَمُنوا َال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوقُوُلوا اْنظُْرَ¦ َواْمسَُعوا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ أَيـَُّها الَّ 
 ، كفوا عن التأثر 5ليهود يف طرائق حديثهم، فإÄا حمشوة 5للمز والغض من املؤمنني، والتعريض ±م، وقد جعلوا5إلميان

  أول أهدافهم النيل خبطا±م املريض من نبيكم الكرمي، والتنقيص من شأنه. 
" أي أمهلنا حىت حنفظ ما علمتنا، من املراعاة  راعنا لقد كان املسلمون إذا ألقى النيب إليهم شيئا من العلم قالوا له "

 أن " رب مسلمهم وكافرهم، وقد رويلغًة وصياغة، دأب على استعماله الع تعبري سليم ملقصد اخلري وخفض اجلناح، وهو
ك، فإنه ها َمسْعَ عِ رْ فأَ  }Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  { فقال: إذا مسعت هللا يقول ،إَيلَّ  دْ هَ عْ رجال أتى عبد هللا بن مسعود، فقال: اِ 

اءة 5لتورية اخلبيثة إال أن اليهود ِلَما يتحينونه للصف املسلم وقائده من فرص اإلس ." خري �مر به أو شر ينهى عنه
والتنقيص اخلفي، مل يروا يف هذا التعبري إال تقار5 لغوF مع معىن قبيح يف لغتهم العربية، السيما إذا نطق بطريقة تقربه من 

 ،ويضحكون فيما بينهم"  راعنا F حممد " لفظ الرعونة أو الرعي، فكانوا �تون الرسول صلى هللا عليه وسلم فيقولون:
ا ففطن ملرضي هللا عنه يعرف لغتهم سعد بن معاذ وكان  ،" كنا نسب حممدًا سرًا فأعلنوا له اآلن 5لشتم " ويقولون

عليكم لعنة هللا، والذي نفسي بيده F معشر اليهود لئن مسعتها من رجل منكم  ": "، فقال هلم راعنا " يعنونه بقوهلم
Fَأَيـَُّها الذين  { :تعاىل ، فأنزل هللا" ؟أولستم تقولوÄا "فقالوا: ،" يقوهلا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألضربن عنقه

أبقى املعىن الذي يقصده املسلمون، وصرف اللفظ الذي يستعمله اليهود،  ،} آَمُنوْا َال تـَُقوُلوْا رَاِعَنا َوُقولُوا اْنظُْرَ¦ َواْمسَُعوا
مبا هو يف " وأمرهم  راعنا ستهزاء 5ملؤمنني، Äاهم عن قول "واال يتخذ سبيال إىل شتم الرسول صلى هللا عليه وسلم لئال

 ،ر مبعىن انتظرظَ من نَ  وأمهلنا حىت حنفظ، معنا حىت نفهم عنك، نَّ انتظر¦ و¾ََ أي  } اْنظُْر¦َ  { وهووخري منها، معناها 
أي: انتظرو¦ نقتبس  } ْقَتِبْس ِمْن نُورُِكماْنظُُروَ¦ نَـ  { :قوله تعاىل كما ورد يف  تقول نظرت الرجل انظره إذا انتظرته وارتقبته،
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Þذان واعَية  ،م بههما يكلمو  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  عليهم وحثهم على أن حيسنوا مساع ما يلقيه ،من نوركم
ا ينتظر  االنتقام منهم، فذكر ممث هدأ من فورة غضبهم على اليهود ورغبتهم يف ،} َواْمسَُعوا { فقال هلم: وأذهان حاضرة

وهو أسلوب حكيم يف الرتبية على ضبط النفس وكبح  ،} َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ  { :عز وجل يف اآلخرة بقوله الكافرين
مجاح االنفعال والعنفوانية، واجتناب التأثر ¹خالق اليهود يف عامة األقوال واألفعال والتصرفات، وااللتزام مبقومات 

ال شخصية  تطابق النواF 5ألقوال واألفعال،تبنيها فيهم عقيدlم وتعاليم نبيهم. شخصية الصدق و الشخصية املتميزة اليت 
اليهود اليت يضرب بعضها بعضا تنافيا وتناقضا واضطرا5، يسمعون القول ÞذاÄم فتفهمه قلو±م معكوسا وتعرب عنه 

ْعَنا  ِمنَ  { ألستنهم مقلو5 وينعكس يف أعماهلم مكرا وكيدا غدرا وخيانة الَِّذيَن َهاُدوا ُحيَرِّفُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َويـَُقولُوَن مسَِ
َر ُمْسَمٍع َورَاِعَنا لَي÷ا ¹َِْلِسَنِتِهْم َوَطْعًنا ِيف الدِّيِن َوَلْو أَنـَُّهْم قَاُلوا مسَِ  َنا َواْمسَْع َغيـْ رًا َهلُْم  ْعَنا َوَأَطْعَنا َواْمسَْع َواْنظُْرَ¦ َلَكانَ َوَعَصيـْ َخيـْ

ُ ِبُكْفرِِهْم َفَال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ قَِليًال  َّL46النساء } َوأَقْـَوَم َوَلِكْن َلَعنَـُهُم ا.  
لقد كان اليهود حلقدهم على املسلمني وعجزهم عن املواجهة يستعملون لتنفيس غيظهم القوَل امللتوي السيء واخلطاب 

مر يهودي برسول هللا صلى  : (ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك قالك احملرف الذي 5طنه اخلبث واللؤم، من ذل
مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وعليك :هللا عليه وسلم فقال السام عليك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قال: ال، إذا سلم عليكم  ، نقتلهأال :قالوا F رسول هللا، السام عليك: يقول :أتدرون ما يقول؟ قالوا: ال، قال :ألصحابه
دخل رهط من اليهود على رسول ( قالت:  وأخرج الشيخان عن عائشة رضي هللا عنها .) أهل الكتاب فقولوا وعليكم

قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول  ،هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: السام عليك
 :قال فقلت F رسول هللا أمل تسمع ما قالوا؟ ،مهال F عائشة إن هللا حيب الرفق يف األمر كله :ه وسلمهللا صلى هللا علي
  .) لقد قلت وعليكم

لقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم حرصا منه على بناء الشخصية اإلسالمية املتميزة املتكاملة، ينهى املسلمني عن 
قذعة، وحيثهم على الرفق والتزام حسن اخلطاب، وقواعد اآلداب ولطيف املعاملة، وعدم مبارزة اليهود 5لردود اجلافة أو امل

على أو دعائهم  ،" راعنا جماراة السفهاء بسفههم حىت يف حال صدور اإلساءة منهم مبادأة، كما يف قول اليهود "
  5لسَّام وهو املوت.املسلمني 

وعي 5لواقع وبصرية خبلفيات األقوال واألعمال أسبا5 ونتائج، وحرصا منه تعاىل على أن يكون امتثال املسلمني عن 
ْم َما يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َوَال اْلُمْشرِِكَني َأْن يـُنَـزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْريٍ ِمْن رَبِّكُ  { دوافع وأهدافا، قال عز وجل:

فبني علتني، إحدامها علة عدوانية أهل الكتاب يهودا ونصارى  } َشاُء َواLَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ َواLَُّ َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن يَ 
ومشركني جبميع أصناف شركهم، وهي كراهيتهم أن ينـزل هللا خريا على املسلمني، وال خري أعظم من حتميلهم أمانة إمامة 

تص ±ما هللا تعاىل من يشاء من عباده، أما mنيتهما فِعلَُّة األمِر البشرية وإقامة اخلالفة يف األرض، وهو فضل ورمحة خي
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ëجادة استماع املؤمنني لتوجيهات الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهي ما يتلقونه منه عن ر±م إميا¦ وعمال صاحلا، وجزيل 
عن سفاهاته ورعو¦ته وسفاسف  ما يوعدون به يف الدنيا واآلخرة، مع ما يف ذلك من إغاظة لعدوهم مبخالفته والرتفع

  تصرفاته.
"، وأن جييدوا  انظر¦ " ونسخها من ألسنتهم وأبدهلم خريا منها: أن يقولوا " راعنا " وملا حرم سبحانه على املسلمني قول

، االستماع لنبيهم حني خماطبته هلم تعليما وترشيدا، بني هلم جوهر حكمته يف تغيري بعض األحكام من شريعة إىل شريعة
ومن آية إىل آية ومن حكم إىل حكم. ال سيما واليهود يعيبون على النيب صلى هللا عليه وسلم، تغيري بعض األحكام اليت 

أال  جاء ±ا كتغيري القبلة من بيت املقدس إىل البيت احلرام، حماولة منهم املشاغبة وإmرة الفتنة يف الصف املسلم قائلني:(
)،  فما كان هذا القرآن إال من جهته ولذلك خيالف بعضه بعضاً  مر مث ينهاهم عنهترون إىل حممد �مر أصحابه ¹

َنا { :بقوهلمواحملافظة عليها وَيدَُّعون التمسَك 5لتوراة  ، ويزعمون أÄا ال تنسخ 91البقرة  } قَالُوا نـُْؤِمُن ِمبَا أُْنزَِل َعَليـْ
 ¹ن حممدا صلى هللا عليه وسلم يؤمن ±ا والقرآن مصدق بتشريع جديد من خارجها، أو كتاب آخر �يت بعدها، حمتجني

َوِإْذ َأَخْذَ¦  { هلا، فنفى هللا تعاىل عنهم حقيقة اإلميان وكشف تناقض أعماهلم ومعتقداlم مع ما جاء يف التوراة بقوله:
َناُكْم ِبُقوٍَّة َوامسَْ  َنا َوأُْشرِبُوا ِيف قـُُلوِ±ُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم ُقْل ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما َآتـَيـْ ْعَنا َوَعَصيـْ ُعوا قَاُلوا مسَِ

ُتْم ُمْؤِمِننيَ   { ، مث رد على ما زعموه من عدم جواز النسخ يف األحكام بقوله:93 البقرة } بِْئَسَما َ�ُْمرُُكْم بِِه ِإميَاُنُكْم ِإْن ُكنـْ
َها أَْو ِمْثِلَهاَما نـَْنَسْخ ِمْن َآيٍَة أَ  أي ال ينمحي أثر آية كونية 5لتقادم والنسيان إال أتى هللا Þية  .} ْو نـُْنِسَها Åَِْت ِخبَْريٍ ِمنـْ

أَِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر  { مثلها أو خري منها للتذكري والتحذير، كانفالق البحر ملوسى عليه السالم يف قوله تعاىل:
، أتى هللا خبري منه وأشد وضوحا، وهو شق القمر للرسول صلى هللا 63الشعراء } ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ فَانـَْفَلَق َفَكاَن  

، 1/2القمر } اقْـتَـرََبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر َوِإْن يـََرْوا َآيًَة يـُْعِرُضوا َويـَُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ  { عليه وسلم يف قوله تعاىل:
كآية نزول التوراة على بين إسرائيل فلما نسوا أحكامه وغريوه كانت آية نزول اإلجنيل، فلما تقاذفه أهله 5لنسيان و 

والتحريف كانت آية نزول القرآن الكرمي خريا مما تقدمها من آFت ومعجزات، وتكفل عز وجل حبفظها إىل قيام الساعة 
، و هذه القاعدة نفسها تنطبق على ا¼ال التشريعي، فال ينسخ 9احلجر } َوِإ¦َّ لَُه َحلَاِفظُونَ ِإ¦َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر  { فقال:

أو يلغى حكم شرعي يف آية قرآنية أو سنة نبوية، إال أتى هللا تعاىل ببديل مماثل ومناسب ملا استجد من أحوال الناس، أو 
   Þخر خري منه وأكثر نفعا للعباد.

، ويف املصطلح الشرعي نسخت الشمس الظل تنسخه إذا أذهبته وأبطلته :اِإلبطال واإلزالة، يقالناه معالنسخ يف اللغة و 
، أو بيان على مشروعيته مبقتضى النص الذي تقرر به أوالالسابق الستمر احلكم  هبيان انتهاء مدة احلكم خبطاب لوالهو 

نا أن ذلك احلكم مدته إىل هذه الغاية، وأنه مل يكن قط مرادا مدة احلكم الذي كان يف تومهنا وتقدير¦ جواز بقائه، فتبني ل
بعدها، كما قال صاحب "الفصول يف األصول"، وكما هو مفصل يف كتب أصول الفقه. مثل قوله صلى هللا عليه وسلم 
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و تذكر اآلخرة و كنت Äيتكم عن زFرة القبور أال فزوروها فإÄا ترق القلب و تدمع العني   وكان قد Äى عن زFرة القبور:(
فقد كان ظرف يقتضي املنع من زFرة القبور لتكريس املفاصلة مع طقوس جاهلية كانت مألوفة،  ). ال تقولوا هجرا

وللحفاظ على صفاء اإلميان اجلديد يف القلوب، فلما استقر يف األفئدة التصور اإلمياين السليم نسخ املنع وأبيحت الزFرة 
ال الطبيب يستعمل احلمية والتدرج يف وصف األدوية للمريض حسب مراحل شفائه، ¹د±ا وأحكامها. كما هو ح

والنسخ بذلك ال يعدو أن يكون انتهاء أمد مصلحة مقدرة يف حكم شرعي حلالة معينة، واقتضاء حكمة هللا تعاىل أن 
   يبدله للناس خبري منه أو مثله مناسب للحال املستجد.

عاىل أكد وقوع النسخ حكمة واختيارا منه لعباده، وهو العليم مبا يصلحهم ويصلح هلم، واملراد تبيانه جممال أن هللا ت 
القادر فوقهم، ال معقب حلكمه، فعال ملا يريد، ال يسأل عما يفعل وما سواه يسأل، ولذلك عقب على إثباته النسخ 

ملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اLََّ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اLَِّ أَملَْ تـَْعَلْم أَنَّ اLََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر أَ  { بقوله عز وجل:
  .} ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصريٍ 

لقد وقع النسخ للكتب السماوية فـَُنِسخ التوراة 5إلجنيل، وُنِسخ كالمها 5لقرآن الكرمي، ووقع النسخ يف شريعة اليهود 
ت املقدس مث نسخ األمر 5لتيه أربعني سنة بعد أن خافوا وجبنوا. ونسخت بعض األحكام الشرعية يف فأمروا بدخول بي

َفَال َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ  { اإلسالم، غريت مبا فيه املصلحة والنفع، وما على املؤمنني حقا إال أن يقولوا مسعنا وأطعنا
نَـُهْم ُمثَّ  ُدوا ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًماُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ   .65النساء }  َال جيَِ

فنبه إليها وÄى عن اإلتيان  ،فيها مث انتقل القرآن الكرمي إىل مثلبة أخرى من مثالب بين إسرائيل قد يقلدهم املسلمون
   .}وَن أَْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قـَْبُل أَْم تُرِيدُ  { مبثلها، بسؤال استنكاري صريح، فقال:

يفيد يف هذه اآلية اإلنكار على من  ،خمتص 5الستفهام وما يف معناهحرف عطف  اليت استهلت به اآلية، ( أم )وحرف 
مبثل ما عومل به موسى، تورط من املسلمني يف مثل أسئلة اليهود، والتحذير من معاملة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ميَاِن فـََقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيل { مبينا أن ذلك كفر وضالل فقال: ِل اْلُكْفَر 5ِْإلِ أي من اختار الكفر فقلد  .} َوَمْن يـَتَـَبدَّ
واتباعه اليهود يف معاملتهم ألنبيائهم بدال من اإلميان الذي من مقتضاه الثقة املطلقة يف الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ُلوا نِْعَمَة اLَِّ ُكْفرًا  { وطاعته، فقد خرج عن طريق احلق واحنرف عن الصراط املستقيم، كما قال تعاىل: أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ
  ، 28/29إبراهيم } َوَأَحلُّوا قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَواِر َجَهنََّم َيْصَلْونـََها َوبِْئَس اْلَقرَار

التحذير من اتِّباع Äج اليهود يف التشغيب واجلدل بعد أن بدأت محلتهم التشكيكية تتسلل إىل بعض لقد نزل هذا 
ر لنا ـF حممد ائتنا بكتاب ين القلوب الضعيفة، فقال بعضهم للرسول صلى هللا عليه وسلم:" زَّل علينا من السماء، أو فجِّ

F رسول هللا، لو  ن املسلمني قال للرسول صلى هللا عليه وسلم:  مرجال: " إن ابن عباس قالو  "، أÄاراً نتَّبعك ونصدقك
ما أعطاكم هللا خري  ،- ثالm  -اللهم ال نبغيها  ( كانت كفارتنا ككفارات بين إسرائيل، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:
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رها كانت وكفارlا، فإن كفَّ مما أعطى بين إسرائيل، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم اخلطيئة وجدها مكتوبة على 5به 
َوَمْن  { قال: ،رها كانت له خزF يف اآلخرة، فما أعطاكم هللا خري مما أعطى بين إسرائيلله خزF يف الدنيا، وإن مل يكفِّ 

ِد اLََّ َغُفورًا َرِحيًما  ( وقال صلى هللا عليه وسلم: ،) 110 النساء } يـَْعَمْل ُسوًءا أَْو َيْظِلْم نـَْفَسُه ُمثَّ َيْستَـْغِفِر اLََّ جيَِ
من هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب عليه، وإن  (وقال: )،  الصلوات اخلمس من اجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهن

عملها كتبت واحدة، ومن هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر أمثاهلا، وال يهلك 
أَْم تُرِيُدوَن َأْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قـَْبُل َوَمْن يـَتَـَبدَِّل اْلُكْفَر  { زل هللا عز وجل:فأن ،على هللا إال هالك

ميَاِن فـََقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيل   ." } 5ِْإلِ
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا  { ال تعاىل:وقد وردت نـََواٍه من الكتاب والسنة عن املبالغة يف سؤال الرسول صلى هللا عليه وسلم، فق

َها ِحَني يـُنَـزَُّل اْلُقْرَآُن تـُْبَد َلكُ  َها َواLَُّ َغُفوٌر َحِليٌم َقْد َال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْن َتْسأَُلوا َعنـْ ْم َعَفا اLَُّ َعنـْ
َا ( :، وقال صلى هللا عليه وسلم101/102املائدة  } ُمثَّ َأْصَبُحوا ِ±َا َكاِفرِينَ  َسَأَهلَا قـَْوٌم ِمْن قـَْبِلُكمْ  َذُروِين َما تـَرَْكُتُكْم فَِإمنَّ

َلُكمْ  َلُكمْ  ،أُْهِلَك أَْهُل اْلِكَتاِب قـَبـْ فَاْنظُُروا َما أََمْرُتُكْم بِِه فَاتَِّبُعوُه  ،ِبَكثْـرَِة اْخِتَالِفِهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهْم وََكثْـرَِة ُسَؤاهلِِمْ  ،أَْو َمْن َكاَن قـَبـْ
ُتُكْم َعْنُه َفَدُعوُه أَْو َذُروهُ  إن أعظم املسلمني ُجْرًما من سأل عن شيء مل حيرم، فحرم من  )، وقال: (َما اْسَتَطْعُتْم َوَما نـََهيـْ

  ).أجل مسألته
مع اإلسالمي الناشئ من غري أن يشفعها مبزيد توعية لنهي عن هذه التصرفات املتسللة إىل ا¼تومل يرتك القرآن فرصة ل

وترشيد للصف املسلم وتعريفه خبصومه العقديني الذين يرتبصون به الدوائر ويعملون على ختريبه والقضاء عليه، فعقب 
َ َهلُُم َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّ  { بقوله تعاىل: ارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

وكشف بذلك النواF الدفينة ألهل الكتاب وأهدافهم الرامية إىل أن يرتد املسلمون عن دينهم، واألسباب الداعية  ،} احلَْقُّ 
  ، واحلسد الذي سكن نفوسهم بذلك.إىل هذه الرغبة اخلبيثة، وهي معرفتهم للحق الذي آثر رب العزة به املسلمني

نفرًا من اليهود قالوا حلذيفة بن اليمان وعمار بن Fسر بعد وقعة أحد: أمل تروا ما يف سبب النـزول أن روي وقد  
ولو كنتم على احلق ما هزمتم، فارجعوا إىل ديننا فهو خري لكم وأفضل وحنن أهدى منكم سبيًال، فقال عمار:   ؟أصابكم

فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإين قد عاهدت أن ال أكفر مبحمد ما عشت. فقالت اليهود: أما هذا  كيف نقض العهد
ومبحمد نبيًا و5إلسالم دينًا و5لقرآن إماماً، و5لكعبة قبلة،  فقد صبأ. وقال حذيفة: وأما أ¦ فقد رضيت 5# ر5ً 
  .زلتـفن )، أصبتما خرياً وأفلحتما(خرباه فقال: و5ملؤمنني إخوا¦ً. مث أتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأ

مث مل يكتف القرآن 5لرتشيد العقدي والتوعية حبقيقة صراع املبادئ والقيم حىت عرج على اجلانب األخالقي والعبادي 
َفُحوا فَاْعُفوا َواصْ  { :للصف املسلم وعمل على تثبيت أركانه كيال يعصف به تشغيب يهود واالشتغال 5لرد عليهم، فقال

أمر املسلمني مبقابلة إساءة أعدائهم 5لعفو والصفح، و ترقب أمر هللا الذي هو اهلدف األصيل  ،}َحىتَّ َ�ِْيتَ اLَُّ ¹َِْمرِِه 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

لوجودهم يف األرض، األمة الشاهدة اليت ¾مر 5ملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمن 5#، وتقيم أمر اإلسالم ظاهرا على 
َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  { ذلك على هللا بعزيزالدين كله، وما  َّLِإنَّ ا {.  

وحيث إن للمسلمني ر5 تكفل 5لدفاع عنهم، وهدفا أكرب مما حياول أعداؤهم أن يستدرجوهم إليه ويشغلوهم به، وقلو5 
رفوا عن املعارك اهلامشية ينبغي أال تتكدر بسفاسف اجلدل واملراء، فإنه تعاىل أمرهم أن يفوضوا األمر إليه، وأن ينص

إعراضا واستعالء، 5لعفو والصفح عن اخلصوم، وأن يلتفتوا إىل ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة، ويشتغلوا 5خلري األرجى عند 
َما تـَُقدُِّموا َوأَِقيُموا الصََّالَة َوَآتُوا الزََّكاَة وَ  { هللا تعاىل، وهو إقامة الصالة وإيتاء الزكاة والعمل الصاحل، فقال عز وجل:

يدخرها هلم  بصري جبميع أعمال العباد، خريها وشرها، ،} ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اLَِّ ِإنَّ اLََّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 
َنُه أََمًدا بَِعيًدايـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء  { عنده نَـَها َوبـَيـْ آل عمران  } تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْ
من التجأ إليه، وال خييب من اعتمد  ُخيَْذلال ، 115هود } َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ  { ، ولن تضيع أعماهلم أبدا30
  ، وال يذل من احتمى حبماه.عليه

إلسالمية املؤهلة حلمل أخطر أمانة يف الدنيا، أمانة االستخالف هكذا ميضي القرآن الكرمي يف ¾سيس الشخصية ا
ِإ¦َّ َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْجلَِباِل فَأَبـَْنيَ  { واإلمامة، وإقامة احلجة يف احلياة تبليغا وهداية، وبشارة ونذارة

َها َومحََ  ْنَسانُ َأْن َحيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ ، وأمانة الشهادة يف اآلخرة، حتت نظر نبيهم صلى هللا عليه 72األحزاب  } َلَها اْإلِ
، وبناء النموذج القرآين 143البقرة } لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا { وسلم، ومسعه وشهادته

صورا عقدF للكون وعالقته بربه، وخلقا عاليا مرتفعا عن الضغائن، متعاليا عن الصغائر، يف تكامله ومتيزه، إميا¦ صادقا، وت
وتفكريا حيا متحركا واقعيا يفقه حقيقة التصرفات وخلفياlا ودوافعها ونتائجها سلبا وإجيا5، وورعا يعصم من العدوى أو 

ليد، ووعيا سياسيا واجتماعيا يقي املرَء مكَر التأثر ¹مراض النفوس وعلل األخالق وسيئ العادات واألعراف والتقا
 املاكرين وكيد الكائدين، ودسائس احلاسدين واحلاقدين. 
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  السليم التصور اإلمياين
 وهجوم ملل الكفر املتحدة

 

 َوقَالُوا َلْن يَْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِيـُُّهمْ  { قال هللا تعاىل
ُتْم َصاِدِقَني ( ) بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه Lَِِّ َوُهَو ُحمِْسٌن 111ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ

فـََلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَبِِّه َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُوَن َوقَاَلِت اْليَـُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى 
ُلوَن اْلِكَتاَب َكَذِلَك َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت  النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم يـَتـْ

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه  قَاَل الَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن ِمْثَل قـَْوِهلِْم فَاLَُّ َحيُْكُم بـَيـْ
َساِجَد اLَِّ َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِيف ) َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع مَ 113َخيَْتِلُفوَن (

نـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَ  ِة َخرَاِ±َا أُولَِئَك َما َكاَن َهلُْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخائِِفَني َهلُْم ِيف الدُّ
َولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اLَِّ ِإنَّ اLََّ َواِسٌع ) َوLَِِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب فَأَيـَْنَما تُـ 114َعَذاٌب َعِظيٌم (

) َوقَاُلوا اختَََّذ اLَُّ َوَلًدا ُسْبَحانَُه َبْل َلُه َما ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ُكلٌّ لَُه 115َعِليٌم (
َا يَـ 116قَانُِتوَن ( ُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكوُن ) َبِديُع السََّماَواِت َواْألَْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنَّ

) َوقَاَل الَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن َلْوَال ُيَكلُِّمَنا اLَُّ أَْو َ¾ْتِيَنا َآيٌَة َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن 117(
رة سو  })118قـَْبِلِهْم ِمْثَل قـَْوهلِِْم َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم َقْد بـَيـَّنَّا اْآلFََِت لَِقْوٍم يُوِقُنوَن (

  البقرة
  

بلغت مدرسة الشيطنة اليت أسسها بنو إسرائيل ذروة نشاطها اإلعالمي للتشكيك يف الدين اإلسالمي وثوابته العقدية 
والعبادية، وجندت معها النصارى واملشركني، وتالقحت عقول هذه الطوائف مجيعا لتلفيق االدعاءات، ونسج األ5طيل، 

اضات اليت ال تقوم على أساس، كي ينشغل املسلمون عن فهم دينهم والتفقه فيه، وترديد األقاويل املتهافتة، واالعرت 
ويتيهوا يف الردود على ما حيشو به اليهود عقول البسطاء من العامة، ومل يكن القرآن الكرمي ليدع هذه احلملة الشرسة تؤيت 

ُرَّة يف الصف املسلم، بل كان يتصدى هلا منافحا
عن احلق مبينا طريقه، كاشفا إفك األفاكني  أكلها، أو تثمر مثارها امل

وافرتاء املفرتين، وما ران على قلوب الضالني واملغرضني، السيما عندما يتعلق األمر مبحاولة طمس معامل التصور اإلمياين 
يوم الدين  ءما، أو التمويه على قاعدة اجلزاالسليم لدى املؤمنني، 5لتلبيس على معرفتهم 5خلالق واملخلوق والعالقة بينه

اليت فهموها من كتاب ر±م وتوجيهات نبيهم، أو على مقاييس متييز املصلح من املفسد، وأهل اجلنة من أهل النار. وهو 
  ما كان الرتكيز على ختريبه واملشاغبة عليه من طرف أعدائهم.
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َودَّ َكِثٌري ِمْن  { ء، بقوله تعاىل:ولئن تبني للمسلمني يف اآلFت السابقة مقدار ما يكنه اليهود للمسلمني من حسد وبغضا
َ َهلُُم احلَْقُّ أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـ  ، فإن 109البقرة  } نيَّ

عرفتهم اجلازمة بصواب ما جاء به اإلسالم، وأهلية أتباعه القرآن الكرمي هنا يبني دوافع هذا احلسد وخلفيته، وهي م
لدخول اجلنة، ويعرض مناذج مما أخذوا خيرتعونه من أ5طيل، لتشكيك املسلمني يف عقيدlم، وحرفهم عن دينهم، وختريب 

م وادعوا كذلك صفهم، وكان مما زعموه يف هذا ا¼ال ادعاء االستئثار 5جلنة وحدهم، مما أmر حفيظة النصارى فنافسوه
َوقَاُلوا َلْن يَْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن  { أÄا خاصة ±م وساملة هلم من دون العاملني، وهو ما حكاه القرآن يف قوله تعاىل:

 أي قالت اليهود لن يدخل اجلنة إال اليهود وقالت النصارى لن يدخل اجلنة إال النصارى، إال أن ،} ُهوًدا أَْو َنَصاَرى
إيثار اإلجياز يف التعبري القرآين، وما عرف عن الفريقني من التنايف والعداوة، وما يفهم من السياق بداهة، أدى إىل 

 َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا { :االكتفاء جبملة واحدة عند اإلخبار مبزاعم الفريقني، كما قال تعاىل يف آية أخرى
، وقد مجع القرآن قويل وقالت النصارى كونوا نصارى lتدوا ،كونوا هودا lتدوا قالت اليهود أي، 135البقرة  }

"أو" لِيُـْرجع السامُع   الطائفتني فيما صدر عن كل منهما من نفي دخول اجلنة على اآلخر، مث قسم القولني حبرف العطف
ألÄم رأس احلربة يف احلملة على املسلمني واألسبق إليها،  كلَّ قول إىل قائله، مبتدü مبا زعمه اليهود يف االستئثار 5جلنة،

وألن هذا السلوك نزعة فيهم راسخة على مدار �رخيهم يف التمرد واالستعالء، كثريا ما تستفز الطائفية وتثري ردود فعلها، 
ندة وضرارا، وهو ما تسرب فتندلع احلروب والفنت بني امللل، وتنغلق العقول والقلوب عن رؤية احلق اعتزازا 5لباطل، معا

للنصارى فأعلنوا مكايدة لليهود واملسلمني معا، أن اجلنة خاصة ±م، وهو أيضا ما تسرب إىل املسلمني يف عصور 
التخلف واجلهل واالحنطاط، بعد تفرقهم ملال وحنال ومذاهب وشيعا، فأخذ كل فريق منهم ميهد األمل لنفسه، ويظن 

  ويؤسلم من يريد، ويوزع مفاتيح اجلنة حسب هواه. النجاة خاصة به، يكفر من يشاء
أي تلك أوهامهم  } تِْلَك أََمانِيـُُّهمْ  { :سبحانه وتعاىل وهلؤالء مجيعا على مدار وجود اإلنسان يف األرض قال رب العزة

لى ثالث )، ألن اآلية جواب ع أماين ( وقد عرب بصيغة اجلمع وختيالlم وتشهياlم غري املؤسسة على حق أو حقيقة،
َما يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا  { أمنيات كاذبة ألهل الكتاب، أوالها أمنية أن ال ينـزل على املؤمنني خري من ر±م كما قال تعاىل:

أن يرتد املسلمون عن  ، وmنيتها أمنية105البقرة  } ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َوَال اْلُمْشرِِكَني َأْن يـُنَـزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْريٍ ِمْن رَبُِّكم
َ َهلُُم اْحلَقّ َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهْم  { دينهم  ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

يدخل غريهم اجلنة، َفَسفََّه القرآن الكرمي أمانيَّهم كلَّها وmلثتها أمنيتهم يف هذه اآلية الكرمية، وهي أال  ،109البقرة  }
  .} تِْلَك أََمانِيـُُّهمْ  { بقوله تعاىل:

مث عقب تعاىل على ذلك ¹مره الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يستفز عقوهلم الراكدة ويستثري معرفتهم بكتبهم اليت بني 
ُتْم َصاِدِقنيَ ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن   { أيديهم، فقال: طلب تعجيزي هلم، إذ ما دامت اجلنة وأمر دخوهلا من  وهو ،} ُكنـْ



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

الغيب الذي استأثر هللا تعاىل به، ال يـُْعَلم إال 5لوحي إىل األنبياء والرسل، واستئثار اليهود أو النصارى 5جلنة مل يرد يف 
لك إال َكَذبَة على هللا تعاىل، يقولون ما ال يعلمون. ويف توراة أو إجنيل، فمن أين هلم الربهان على ما زعموا، وما هم يف ذ

عليه  دليلال فيها كل قول اآلية أيضا إشارة واضحة إىل أن قضاF الدين غيبا وشهودا ال حيتج فيها 5هلوى واملزاعم، و 
  ، والدليل الشرعي خرب صحيح عن هللا تعاىل. 5طل

َ رب العزة من يدخل اجلنة، ومقياَس د خوهلا، وهو طبعا مقياس غري طائفي أو فئوي، بل عقدي عادل يسع الناس مث بـَنيَّ
 { ذين استجمعوا شروط دخوهلا وهم:أي ليس األمر كما تزعمون، بل يدخلها غريكم من ال } َبَلَ◌َ◌ى { مجيعا، فقال:

  .}َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُونَ  َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه Lَِِّ َوُهَو ُحمِْسٌن فـََلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَبِِّه َوَال َخْوفٌ 
أول شروط دخول اجلنة إسالم الوجه # تعاىل، وقد عرب 5جلزء عن الكل، 5لوجه عن الروح والقلب واجلسد، أي الطاعة 

ين أيب إشارًة إىل د ،} َأْسَلمَ  { كما عرب عن العقيدة املنجية بقوله  الكاملة واالستسالم التام لدين هللا تعاىل وتعاليمه،
سيد¦ حممد صلى هللا عليه وسلم، وتلميحًا إىل  يد األنبياء إبراهيم عليه السالم، احلنيفية اليت جددها الوحي على

 ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمَني َوَوصَّى ِ±َا { عز وجل االستجابة الطوعية املسارعة من إبراهيم ألمر ربه
، وهو رد غري 130/132 البقرة } ُمونَ إِبـْرَاِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب Fَ َبِينَّ ِإنَّ اLََّ اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َفَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسلِ 

اَن إِبـْرَاِهيُم يـَُهوِدF÷ َما كَ  { مباشر على مزاعم اليهود والنصارى وتعريض بشركهم املانع هلم من دخول اجلنة، كما قال تعاىل:
  .67آل عمران } َوَال َنْصرَانِي÷ا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

والشرط الثاين لدخول اجلنة أن يكون اإلسالم على درجة مقبولة من اإلحسان، جيمع بني يقني القلب وعمل اجلوارح، 
إلسالم الظاهر للمأل هو قيام اجلوارح بوظائف األحكام، واإلميان بني اجلوانح أن يؤمن املرء وصدق التوجه، ولئن كان ا

5# ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر و5لقدر خريه وشره، فإن اإلحسان أن يعبد هللا كأنه يراه فإن مل يكن يرى هللا فإن 
ء النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فيما رواه اإلمام البخاري عن أيب هللا يراه، وهو ما فصله حديث جربيل عليه السالم إذ جا

  هريرة، واإلمام مسلم عن عبد هللا بن عمر عن أبيه.
هذان الشرطان مفتاح دخول اجلنة، لليهود مجيعا قبل أن ينسخ دينهم على يد عيسى عليه السالم، وللنصارى كلهم قبل 

لم. واملقياس بذلك ليس فئوF أو طائفيا، وإمنا هو فردي خاص بكل امرئ أن ينسخ دينهم ببعثة حممد صلى هللا عليه وس
، جوهره ما وقر يف القلب وعرب عنه اللسان وصدقه العمل، ومن  21الطور } ُكلُّ اْمرٍِئ ِمبَا َكَسَب َرِهنيٌ   { على حدة

لن يضيع أجر عمله عند هللا تعاىل يوم القيامة، وله  } زَنُونَ فـََلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَبِِّه َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم حيَْ  { كان كذلك
ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْت َهلُْم ِمنَّا  { :وات واألرضـاجلنة ال خوف فيها وال حزن، وإمنا سرور وسعادة دائمة ما دامت السم

َعُدونَ  َها ُمبـْ َما اْشتَـَهْت أَنـُْفُسُهْم َخالُِدوَن َال َحيْزُنـُُهُم اْلَفزَُع اْألَْكبَـُر َوتـَتَـَلقَّاُهُم  َال َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِيف  احلُْْسَىن أُولَِئَك َعنـْ
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ُتْم تُوَعُدونَ  َوأَمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْجلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما  { ،101/103األنبياء  } اْلَمَالِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكُم الَِّذي ُكنـْ
َر َجمُْذوٍذ َداَمِت السَّ     .108هود }َمَواُت َواْألَْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبَُّك َعطَاًء َغيـْ

وملا أبطل عز وجل يف هذه اآلية الكرمية دعوى اختصاصهم 5جلنة وأثبتها للمحسنني، عطف عليها Þية أخرى لزFدة  
َوقَاَلِت  { وغفلتهم عما جاء يف كتبهم، فقال: بيان طبيعة أهل الكتاب املنحرفة، يف تنابزهم 5لباطل واعتزازهم 5لضالل،

ُلوَن اْلِكَتا وكشف للمسلمني  ،} بَ اْليَـُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم يـَتـْ
اق سبب نزول اآلية روايًة عن ابن عباس وتناقض مزاعمهم، وقد ذكر ابن إسح تباغضهم وتعاديهم وتعاندهمبذلك مدى 

ملا قدم أهل جنران من النصارى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أتتهم أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول هللا  " قال:
وقال رجل من أهل جنران من  ،ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى و5إلجنيل :صلى هللا عليه وسلم، فقال رافع بن ُحَرْميلة

َوقَاَلِت اْليَـُهوُد  { فأنزل هللا يف ذلك من قوهلما ،وجحد نبوة موسى وكفر 5لتوراة ،النصارى لليهود: ما أنتم على شيء
ُلوَن اْلِكَتاَب    ." }لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم يـَتـْ

ومها أال يكفِّرا بعضهما، لمحُِّ  الذيناِإلجنيل، وحق  ه هوونؤ يقر كتاب لنصارى  لو التوراة،  ه هوونؤ يقر  كتابليهود  ل لقد كان 
متواردة على  ، كلهاكتبمجيع ما أنزل هللا تعاىل على األنبياء من  ألن كل واحد من الكتابني مصدق للثاين، وكذلك 

  . تصديق بعضها البعض
وية ونصاراه، وإن جاء على سبيل الذم هلم، فإنه يقتضي أÄم صادقون يف تسفيه وهذا القول من يهود زمن البعثة النب

بعضهم، على رغم ما بني أيديهم من التوراة واإلجنيل، ألن اليهود كانوا على شيء مث بدلوا وغريوا وكفروا، والنصارى كانوا 
عناد ومكابرة جمرد صلى هللا عليه وسلم إال أيضا على شيء مث ابتدعوا وحرفوا وأشركوا، وما جتاحدهم بني يدي رسول هللا 

  وكفر ومقابلة للمزاعم الفاسدة ببعضها. 
وزFدة يف التشنيع علي الطائفتني والسخرية جبهلهما ملا يف كتابيهما وجتاهلهما ملا يف شريعتيهما، شبههما 5ملشركني الذين 

أي إذا كان هذا قول قوم هم أهل كتاب فال  ،} َلُموَن ِمْثَل قـَْوِهلِمْ َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن َال يـَعْ   { ال كتاب هلم وال علم، فقال:
تعانَدهم. فهم وعبدة األوmن من قريش سواسية يف  هماجلهلة أقواهلم، وشابه تعاندُ  املشركني عجب إذا طابقت أقوال

كاذب واألمل الزائف، لذلك اإلعراض عن اإلسالم، واالعتزاز 5لكفر والشرك، والتلهي عن املصري احملتوم 5لتمين ال
نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة  { ذكرهم رب العزة lديدا ووعيدا، مبيعادهم يوم احلساب العسري واحلكم العادل، فقال: فَاLَُّ َحيُْكُم بـَيـْ

يعتنقونه من مزاعم  كانوايوم يعرضون على هللا تعاىل يهودا ونصارى وعباد أصنام، فيفصل فيما   ،} ِفيَما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفونَ 
وأ5طيل خمتلفة متخالفة، ويويف كال منهم جزاء كفره وجحوده وعناده. وهذا منه تعاىل صرف غري مباشر للمسلمني عن 
الدخول يف متاهة اجلدل حول 5طل أقواهلم وتفاهة أحكامهم ومعارفهم، ألن هلم يوما يعرفون ما فيه وما وراءه، قال 

نَـَنا 5ِحلَْ ُقْل َال ُتسْ  { تعاىل: نَـَنا رَبـَُّنا ُمثَّ يـَْفَتُح بـَيـْ  } قِّ َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعِليمُ أَلُوَن َعمَّا َأْجَرْمَنا َوَال ُنْسَأُل َعمَّا تـَْعَمُلوَن ُقْل َجيَْمُع بـَيـْ
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نَـُهْم  ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئَني َوالنََّصاَرى { ، وقال:25/26سبأ  َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اLََّ يـَْفِصُل بـَيـْ
  .17احلج } يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اLََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 

وبعد أن عرض القرآن تشكيك أهل الكتاب يف ثوابت عقيدة املسلمني وما وعدوا به من اجلنة، انتقل إىل حتالف مشركي 
َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اLَِّ َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِيف  { يف محلتهم على ثوابت العبادة، فقال تعاىل: قريش معهم

ولئن كانت هذه اآلية الكرمية عامة يف مجيع من يسعى خلراب املساجد ومنع الناس من العبادة فيها، فإÄا  ،}َخرَاِ±َا
لذي وردت فيه تعين أيضا مشركي قريش إذ عملوا على خراب املسجد احلرام، وسعوا يف إفراغه من حسب السياق ا

العابدين والذاكرين والركع السجود، وتركوه مرتعا لألصنام وعراة املشركني الطائفني حوله، وال خراب له أشد من ذلك، 
ألداء العمرة، وبني أن يدخل مكة  هالوا يوم احلديبية بينحومنعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة فيه عند الكعبة، و 

حىت حنر هديه بذي طَُوى وهادÄم، وقال هلم: ما كان أحد َيُصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه 
  .فقالوا: ال يدخل علينا َمْن قتل آ5ء¦ يوم بدر وفينا 5ق ،فال يصده

يف التدرج عند إصدار األحكام الشرعية، ميهد لتحرمي دخول الكفار بيت هللا احلرام، ومكة   مث أخذ القرآن الكرمي كعادته
وحرموا املسلمني منه 5لتهجري إىل املدينة،  ش إذ استعمروه 5ألصنام واألوmنكلها حرم، فقال معقبا على ظلم قري

نـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ أُولَِئَك َما َكاَن َهلُْم َأْن َيْدُخلُ  { ومنعوهم من أداء العمرة:  وَها ِإالَّ َخائِِفَني َهلُْم ِيف الدُّ
ومجع للمشركني بني خزي الدنيا ذال وهوا¦، وعذاب اآلخرة يف جهنم خذال¦ وخسرا¦، وهي بشارة ضمنية منه عز  }

احلرام وعلى كافة املساجد غريه، وأْمٌر هلم إذا ما  وجل للمسلمني Ä¹م سيفتحون مكة فتكون هلم القوامة على املسجد 
إال دخول الذل والصغار واخلوف، وقد حتقق ذلك بفضل هللا تعاىل عندما دخل دخوله كان ذلك ¹ن مينعوا املشركني 

 صلى للهجرة، فاخنلغت قلوب املشركني فـََرقًا ورعبا، فقال هلم رسول هللا يف شهر رمضان سنة مثاناملسلمون مكة فاحتني 
)، فُهرِعوا إىل بيت هللا خائفني مذعورين يطلبون األمن واألمان، مث  َمْن َدَخَل اْلَمْسِجَد اْحلَرَاَم فـَُهَو آِمنٌ  هللا عليه وسلم:(

بعد العام مشرك، وال يطوفن 5لبيت ُعرFن، ومن   أال ال َحيُجَّن( برحاب مىن:  للهجرة العام القابل سنة تسعيف  نودي
َا اْلُمْشرُِكوَن َجنٌَس َفال يـَْقرَبُوا اْلَمْسِجَد اْحلَرَاَم  { عمال بقوله تعاىل: )، فأجله إىل مدته كان له أجل Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

. وبذلك ¾كدت عمليا للمسجد حرمته على مدار التاريخ، مث زاد هللا من فضله على 28التوبة }بـَْعَد َعاِمِهْم َهَذا 
فجعل هلم األرض مسجدا وطهورا، إذا افتقدوا املاء تطهروا تيمما 5لرتاب، وإذا مل يكن مسجد صلوا أينما   املسلمني

َوُجِعَلْت ِيل اْألَْرُض  ،أُْعِطيُت َمخًْسا ملَْ يـُْعَطُهنَّ َأَحٌد قـَْبِلي ُنِصْرُت 5ِلرُّْعِب َمِسريََة َشْهرٍ  كانوا، قال صلى هللا عليه وسلم: (
َا َرُجٍل ِمْن أُمَِّيت أَْدرََكْتُه الصََّالُة فـَْلُيَصلِّ  ،َطُهورًاَمْسِجًدا وَ   ،َوأُْعِطيُت الشََّفاَعةَ  ،َوُأِحلَّْت ِيل اْلَمَغاِمنُ َوملَْ حتَِلَّ ِألََحٍد قـَْبِلي ،فََأميُّ

  .) وََكاَن النَِّيبُّ يـُبـَْعُث ِإَىل قـَْوِمِه َخاصًَّة َوبُِعْثُت ِإَىل النَّاِس َعامَّةً 
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مث طور اليهود محلتهم على ثوابت العبادة إىل حماولة التشكيك يف صالة املسلمني، فتناولوها من حيث قبلتها، إذ كانت 
أول األمر إىل بيت املقدس يف حالة اإلقامة، وإىل أي اجتاه يف حالة السفر تطوعا، أو حالة اخلوف واحلرب فرضا، فشنَّع 

 { )، فأنزل هللا تعاىل قوله:ما درى حممد وأصحابه أين قبلتهم حىت هديناهما: (اليهود عليهم ذلك وسخروا منهم وقالو 
  .}َوLَِِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب فَأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اLَِّ ِإنَّ اLََّ َواِسٌع َعِليم

زال ـزلنا منـ، فنعليه وسلم يف ليلة سوداء مظلمة كنا مع رسول هللا صلى هللا ":عن أبيه قال ،بن عامر بن ربيعة عن عبد هللا
 F :فجعل الرجل �خذ األحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أصبحنا، إذا حنن قد صلينا على غري القبلة، فقلنا

َ َوLَِِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب فَأَيـْنَ  { فأنزل هللا عز وجل: ،رسول هللا لقد صلينا ليلتنا هذه لغري القبلة َّLِإنَّ ا َِّLَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه ا
أي أن التوجه يف حقيقته هو # تعاىل سواء كان للمشرق أو للمغرب، كما قال الرسول صلى هللا عليه  ،} َواِسٌع َعِليم

سوخة أو غري )، ولئن روي عن سبب نزوهلا رواFت خمتلفة، واختلف يف كوÄا من ما بني املشرق واملغرب قبلة وسلم: (
منسوخة، فإÄا جاءت عامة يف صياغتها، خاصة يف معناها حبالة عدم القدرة على معرفة القبلة أو التوجه إليها، لظروف 

  قاهرة، لعجز أو مرض، ويف صالة التطوع سفرا، وصالة اخلوف يف احلرب وغريها.
نصارى واملشركون بني املسلمني من فساد عقيدة وضالل مث ينتقل القرآن الكرمي بعد ذلك إىل الرد على أخطر ما يـَُروُِّجه ال

 { حكاية عن اليهود حسب السياق، ألÄم قالوا عزير ابن هللا ،} َوقَالُوا اختَََّذ اLَُّ َوَلًدا ُسْبَحانَهُ  { تصور إمياين، فقال:
 َّLم بعمومها على النصارى واملشركني أيضا، مل ، إال أن مقالتهم هذه منصبة30التوبة  } َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعزَيـٌْر اْبُن اlساوا

وقد ادعى  ،100 األنعام } َوَخَرُقوا َلُه بَِنَني َوبـََناٍت ِبَغْريِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا َيِصُفونَ  { اليهود فيها، قال تعاىل:
وزعم املشركون أن املالئكة بنات هللا كما قال  ،30 التوبة } َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اLَّ  { للرمحن الولد النصارى

قال جماهد: قال املشركون: املالئكُة بناُت هللا. فسأل أبو بكر ، 57النحل  } َوَجيَْعُلوَن Lَِِّ اْلبَـَناِت ُسْبَحانَه { تعاىل عنهم:
  .اجلن؟ قالوا: بنات َسَروات ! فمن أمهاlن :-مستهزü مبزاعمهم -  رضي هللا عنه

لقد وحد هذا اهلجوم الشرس على عقيدة املسلمني يف زمن البعثة النبوية، كال من اليهود رأِس احلربة فيه، والنصارى 
واملشركني، والكفُر ملٌة واحدٌة كما قال عمر رضي هللا عنه، وهو احتاٌد ظل العمل به سارF على امتداد التاريخ، وقد تزامن 

الثامن عشر  - الكتساح الوثين املغويل لبالد املسلمني قاطبة، مث تبعه يف ثالثة قرون متوالية من قبُل الغزُو الصلييب مع ا
اقتساُم بالد املسلمني كلها من طرف نصارى أرو5، ومالحدة االحتاد السوفيايت، وشراذم يهود  -والتاسع عشر والعشرين 

وذيني ونصارى ويهودا، طائفية بعض الشيعة وخيانة العامل، مث هم حاليا وقد استقدمتهم على أكثر من سبعني راية، ب
  بعض حكام السنة، عر5 وعجما، لغزو بالد املسلمني يف 5كستان وأفغانستان والعراق وفلسطني والسودان... 

كل هذه احلمالت قدميها وحديثها تروم يف أول أهدافها قبل االستحواذ على أي ثروة، إفساَد عقيدة املسلمني يف 
مياين # ربوبية وألوهية وأمساء وصفات، وللخلق عبودية خالصة وطاعة خاضعة وقنو� خاشعا، وما جيوش تصورهم اإل
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املبشرين والصهاينة املرافقة هلذا الغزو الصلييب حاليا يف ربوع املسلمني، حتت مسع حكامهم وبصرهم وعجزهم، خبافية على 
  أحد.

د أمجعت عليه طوائف الكفر، منتهى اإلفك والضالل والفساد كما قال لقد كان هذا الزعم الباطل 5ختاذ هللا الولد وق
ًئا ِإد÷ا َتَكاُد السََّمَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْنُه َوتـَْنَشقُّ ا { تعاىل: ُتْم َشيـْ ا َأْن َدَعْوا َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلًدا َلَقْد ِجئـْ ْألَْرُض َوختَِرُّ اْجلَِباُل َهد÷
 }ُسْبَحانَهُ  { ، ولذلك تصدى القرآن الكرمي لتسفيهه ودحضه والرد عليه فيه، فقال:88/91 مرمي } ِن َوَلًدالِلرَّمحَْ 

ومن النقص أن يتخذ الولد، ومن الكفر أن يُْدعى  ،ن كل نقص، أي تنـزه تعاىل عنزهمبعىن  سبحفعل وسبحانه: مصدر ل
ال أحد  ( عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:نيلصحيحويف ا له الولد، ملا يف ذلك من تشبيه وحدوث وافتقار،

  )  أصرب على أذى مسعه من هللا، إÄم جيعلون له ولداً، وهو يرزقهم ويعافيهم
مث بعد أن أكد تنـزيه هللا تعاىل عن اختاذ الولد عقَّب تصحيحا وتوضيحا وتبيا¦ حلقيقة عالقته عز وجل 5لكون ومالكيته 

أي كل ما يف الكون مملوك له يتصرف فيه كيف يشاء، وهو  } َبْل َلُه َما ِيف السََّماَواِت َواْألَْرضِ  { يه فقال:له وقيوميته عل
التوالد والتناسل عالمة الفقر والضعف، وسبيل إىل طلب العون واحملافظة على النوع، وهللا تعاىل  غين عن اختاذ الولد، إذ

. والعالقة 11الشورى } لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ  { ه، قوي قادرمنـزه عن كل هذا، واحد يف ذاته وصفات
أي عابدون مطيعون خاضعون منقادون، والقنوت معناه  ،} ُكلٌّ َلُه قَانُِتونَ   { بينه وبني الكائنات عالقة رب بعباده:

ِإْن ُكلُّ َمْن  { القة الثابتة الدائمة بني هللا تعاىل وبني خلقهاخلشوع واإلقرار 5لعبودية ولزوم الطاعة مع اخلضوع، وهو الع
  . وما سوى ذلك من مزاعم طوائف الكفر والشرك إفك وضالل.93مرمي } ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ِإالَّ َآِيت الرَّْمحَِن َعْبًدا

ووضح عالقة العبودية اليت بينه وبني خلقه، انتقل وبعد أن نزه القرآن هللا تعاىل عن اختاذ الولد، وبني ملكيته للكائنات، 
  إىل إمتام عناصر التصور اإلمياين السليم بتوضيح أمرين:

أي منشئهما  ،} َبِديُع السََّماَواِت َواْألَْرضِ  { أوهلما مجيل صنعه وإبداعه فيما خلق من السموات واألرض، فقال:
الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسََواٍت  { صل، مما هو شاهد على واسع قدرته وعلمهوموجدمها دقة ومجاال وإتقا¦، على غري مثال وال أ

  .3امللك } ِطَباقًا َما تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفطُورٍ 
َا يـَُقوُل َلهُ  { وmنيهما طريقة اخللق فقال: أي إذا أراد سبحانه وتعاىل حدوث أمر  ،} ُكْن فـََيُكونُ   َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنَّ

كناية عن سرعة االقتدار، وليست إرادته تعاىل حمتاجة  } ُكْن فـََيُكونُ  { بكلميت فورا، والتعبري عن أمره 5حلدوث حدث
  .50القمر  }ْمٍح 5ِْلَبَصِر َوَما أَْمُرَ¦ ِإال َواِحَدٌة َكلَ  { قال تعاىل:إليهما إن أراد قضاَء أمٍر أو إحداَث جديٍد، 

بذلك يتم الرد اإلهلي قرآنيا على ما حتاول طوائف الشرك تسريبه إىل معتقدات املسلمني، من فساد تصور، وضالل 
 يوما:عمر له قال وقد  ،هعقيدة، وهو أيضا ما كان الرسول صلى هللا عليه وسلم حيرص على مواجهته وحتذير صحابته من
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أنتم  أمتهوّكون (صلى هللا عليه وسلم:رسول هللا  " فقال من يهود تعجبنا، أفرتى أن نكتب بعضها؟إّ¦ نسمع أحاديث  "
18[)اتباعي ، ولو كان موسى حّيا ما وسعه إال؟ لقد جئتكم ±ا بيضاء نقيةكما lوّكت اليهود والنصارى

[   
صفاء اإلسالم ونقائه وسالمته من  على استمراريةللحفاظ التحذيرات النبوية التوضيحات القرآنية و لقد كانت هذه 

، ينشأ وخلقه هللا لطبيعة العالقة بني ذلك أن أّي خلل يصيب التصّور االعتقادي .الشرك يف املعتقد واملمارسة والتطبيق
عنه خلل يف العبادة واضطراب يف السلوك، وتصدع يف العالقات بني الناس فيما بينهم، وبني الناس وبني غريهم من 

فا# سبحانه وتعاىل هو خالق كّل شيء، وملكه وربّه ورازقه و¦فعه  .اليت تعيش معهم يف هذا الكون الفسيحاملخلوقات 
، يسمع دعاءهم وجييب مضطرهم تشبيه وضاره وحمييه ومميته، وهو معهم أينما كانوا بغري حلول أو انتقال أو جتسيد أو

ئكة أو غريهم؛ واإلنسان خملوق من مجلة خملوقات هللا، عبد ويعلم سّرهم وجنواهم، بدون واسطة من جّن أو إنس أو مال
  .من عبيده طوعا أو كرها، مقهور حتت قاهريّته املطلقة، مربوب حتت ربوبيته الشاملة، بقيوميته الكاملة

ْنَس ِإالَّ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َوا { والصلة بني هللا واإلنسان رسوال كان أو نبيا أو شخصا عادF، صلة عبودية خالصة ْإلِ
واالّتصال بني هللا واإلنسان يف الدنيا ال يكون إّال وحيا أو من  .، على سبيل احلصر والتأكيد56الذارFت  } لِيَـْعُبُدونِ 

ُ ِإالَّ َوْحًيا أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب أَْو يـُْرِسَل َرُسوًال فَـ  { وراء حجاب َّLِِْذنِِه َما َيَشاءُ إِنَُّه َعِليٌّ َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اë ُيوِحَي
  .51الشورى  }َحِكيٌم 

اإلنسان يف التصّور اإلسالمي شيء مثل مجيع املخلوقات األخرى. وهللا سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع  
  .العليم

عة وعالقات اجتماعية. فينشأ بني هذا التصّور الشامل عندما خيتل، خيتل تبعا لذلك الدين كّله، عقيدة وعبادة وشري
 صفات مميزة وقدرات خاصة ،بشرا أو جّنا أو مالئكة أو حجرا أو شجرا ،البشر من يزعم لنفسه أو لغريه من املخلوقات

  .لتلقي اإلهلام أو الغيب أو احلكمة أو النور
بعبادة املالئكة أو اجلّن أو األنبياء  ، أو ëنشاء التكاليف أو إلغائها، أوأبواب للضالل 5لزFدة أو النقص وبذلك تفتح

  .والرسل والصاحلني
هذا التصور اإلمياين الصايف السليم هو الذي حيفظ لألمة وحدlا ومتيزها وإمامتها يف الدنيا، وهو أس الوالء احلق الذي 

ى صاحبه، مييل به مع الرFح ينبغي أن حيل يف قلب املؤمن ويظهر يف سلوكه، ألن ِلُمُيوعة الوالء وهشاشته أثرا بـَيِّنًا لد
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم َال  { حيث متيل، وختتل لديه مبخالطة املنحرفني املقاييس، قال تعاىل:

ُتْم تـَْعِقُلونَ َ�ُْلوَنُكْم َخَباًال َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَـْغَضاُء ِمْن أَفْـَواِهِهْم وَ   َما ُختِْفي ُصُدورُُهْم َأْكبَـُر َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اْآلFََِت ِإْن ُكنـْ

                                      
 متحريون يف دينكم أي متهوكون  - 18
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فتأثروا مبعتقداlم الضالة  مع اليهود إذ مجعتهم العداوة للمسلمني يف تصرفات املشركني جتلى وهو ما ،118 عمرانآل  }
َوقَاَل الَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن َلْوَال  { د ملوسى عليه السالم فقالوا:ه وسلم مطالب اليهو ـول صلى هللا عليـوأخذوا يرددون للرس

وما  ،} ونَ َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْثَل قـَْوهلِِْم َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم َقْد بـَيـَّنَّا اْآلFََِت لَِقْوٍم يُوِقنُ  ُيَكلُِّمَنا اLَُّ أَْو َ¾ْتِيَنا َآيَةٌ 
َيْسأَُلَك أَْهُل  { املقولة من املشركني إال بتلقني من اليهود و¾ثر ±م، وعناد وعتو وكفر أشربته قلو±م، قال تعاىل:هذه 

َأَخَذتْـُهُم الصَّاِعَقُة Lََّ َجْهرًَة فَ اْلِكَتاِب َأْن تـُنَـّزَِل َعَلْيِهْم ِكَتا5ً ِمَن السََّماِء فـََقْد َسأَُلوا ُموَسى َأْكبَـَر ِمْن َذِلَك فـََقاُلوا أَرَِ¦ ا
ُبوًعا أَْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن { وقال تعاىل: ،153النساء }ِبظُْلِمِهْم  َوقَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ تـَْفُجَر لََنا ِمَن اْألَْرِض يـَنـْ

َر اْألَنـَْهاَر ِخَالَهلَا تـَْفِجريًا أَْو ُتْسِقَط السَّ  َنا ِكَسًفا أَْو َ¾ِْيتَ L5َِِّ َواْلَمَالِئَكِة قَِبيًال أَْو خنَِيٍل َوِعَنٍب فـَتُـَفجِّ َماَء َكَما َزَعْمَت َعَليـْ
َنا ِكَتا5ً    .90/93اإلسراء } نـَْقَرُؤه َيُكوَن َلَك بـَْيٌت ِمْن زُْخُرٍف أَْو تـَْرَقى ِيف السََّماِء َوَلْن نـُْؤِمَن لِرُِقيَِّك َحىتَّ تـُنَـّزَِل َعَليـْ

َلهملقد شابَـ   وبيان  ،} َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهمْ  { َهْت قلوُب املشركني يف عنادهم وكفرهم وجحودهم قلوَب اليهود والنصارى قـَبـْ
 { هو بيانه ملن سبقهم، فمن أيقن وصدق فقد فاز، ومن ختم هللا على قلبه 5لضاللة فقد شقي وخسر هللا هلم فيما قالوه

  .} وِقُنونَ َقْد بـَيـَّنَّا اْآلFََِت لَِقْوٍم يُ 
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  أخرى ثAاية أمة وابتعا
  

ِإ¦َّ أَْرَسْلَناَك 5ِحلَْقِّ َبِشريًا َوَنِذيرًا َوَال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اجلَِْحيِم  { قال هللا تعاىل:
ْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اLَِّ ) َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـهُ 119(

ُهَو اْهلَُدى َولَِئِن اتـَّبَـْعَت أَْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اLَِّ ِمْن َوِيلٍّ 
ُلونَُه َحقَّ ِتَالَوتِِه أُولَِئَك يـُْؤِمُنوَن 120َوَال َنِصٍري ( َناُهُم اْلِكَتاَب يـَتـْ بِِه َوَمْن ) الَِّذيَن َآتـَيـْ

) Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت 121َيْكُفْر بِِه فَُأولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُروَن (
) َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس 122َعَلْيُكْم َوَأّينِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني (

ًئا َوَال يـُْقبَ  َفُعَها َشَفاَعٌة َوَال ُهْم يـُْنَصُروَن (َشيـْ َها َعْدٌل َوَال تـَنـْ   البقرة سورة })123ُل ِمنـْ
  

اختذ القرآن الكرمي من بين إسرائيل منوذجا صارخا لتعثر البشرية يف مسريlا اإلميانية واضطراب عالقتها بر±ا و5لكون من 
صلى هللا عليه وسلم، وقد عرفت خالهلا حملات إميانية ¦صعة، حوهلا، ما بني مبعث إبراهيم عليه السالم وإرسال حممد 

  وانتكاسات عقدية فظيعة.
قلبه بنور احلق فصاح يف قومه mئرا على  كان مبدأ األمر مع إبراهيم وبنيه هداية نرية، ور5نية صادقة، منذ استضاء

ا ُتْشرُِكوَن ِإّينِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت Fَ قـَْوِم ِإّينِ بَرِيٌء ِممَّ  { ضالهلم، حريصا على هدايتهم وإنقاذهم:
، وكان بذلك القدوة يف التمسك 5حلق ونشره والتحرك به 78/79األنعام  } َواْألَْرَض َحِنيًفا َوَما أََ¦ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
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ِيف إِبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم ِإ¦َّ بـُرََآُء ِمْنُكْم َوِممَّا  َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  { والصرب على األذى يف سبيله
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاءُ أََبًدا َحىتَّ تـُؤْ  نَـَنا َوبـَيـْ ، واستمرت 4حنة املمت } ِمُنوا L5َِِّ َوْحَدهُ تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اLَِّ َكَفْرَ¦ ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ

ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن  { بنيه إذ حضره املوت ه يعقوبُ مسرية احلق بعده يف ولديه امساعيل واسحاق، وأوصى به حفيدُ 
  .133 البقرة } ُن َلُه ُمْسِلُمونَ ِمْن بـَْعِدي قَالُوا نـَْعُبُد ِإَهلََك َوإَِلَه َآ5َِئَك إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَهلًا َواِحًدا َوحنَْ 

مث عرفت مسرية احلق هذه بعد ذلك عثرات غابت ±ا معامله وتبلبلت ±ا مفاهيمه، إىل أن بعث موسى عليه السالم 
لتجديده وإعادة بلورته، فكانت معا¦ته ومعا¦ة األنبياء بعده مع بين إسرائيل وعنادهم وتعنتهم وعتوهم وتداوهلم على 

  ل هللا وقتلهم ومطاردlم، مما بينته بتفصيل سورة البقرة فيما سبق مما شرح آنفا.تكذيب رس
وكان البد وقد ضلت البشرية وبلغت حضيض االحنراف، من حركة إبراهيمية جديدة، تعيد للحق صفاءه وقوته 

اه من صدأ قوم مشركني وحاكميته، جتلت يف بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم 5لقرآن الكرمي، جيلو به عن الدين ما عر 
  ابتداء، وآخرين من يهود ونصارى بدلوا وغريوا فسقطوا يف الشرك انتهاء.

لذلك بعد أن بني هللا تعاىل فيما سبق من سورة البقرة ضالل القوم وتكذيبهم، وأصدر حكمه الصارم العادل فيهم لعنة 
ؤمنني معه، عن مزيد االنشغال مبكر خصوم الدين أو وخلودا يف النار، التفت إىل نبيه صلى هللا عليه وسلم يصرفه وامل

ِإ¦َّ  { قده، وما عليه من احلق، فقال له:االهتمام بكيدهم واحنرافهم إال بقدر ما حيفظ للصف املؤمن وحدته وصفاء معت
   .} أَْرَسْلَناَك 5ِحلَْقِّ َبِشريًا َوَنِذيرًا َوَال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اجلَِْحيمِ 

5حلق أو إليه معناه التحرك به وإليه، حامال له وقاصدا له، وما دام املرِسل هو رب العاملني، فما على الرسول  واإلرسال
إال االمتثال املطلق والفطانة والفهم يف التلقي، والصدق واألمانة يف األداء، وهو ما طبع حياته صلى هللا عليه وسلم منذ 

ثُِّر ُقْم فَأَْنِذرْ  { وأُِمرَ  } اِقْـرَأْ  { خوطب بقوله تعاىل: ، فلم ينم من الليل إال قليال، ومل �كل من Fَ { 1/2 أَيـَُّها اْلُمدَّ
الطعام إال شعريا، ومل يكسب من املال درمها أو قطمريا، وكان بذلك نعم ا¼دد للحنيفية السمحة، الوارث للحق، والقدوة 

ثلة متسكت به ونصرته ونشرته يف مشارق  يده اهتدى إىل احلق علىاحلسنة يف نصرته والتحرك به واجلهاد يف سبيله. ولئن 
األرض ومغار±ا، فإن نوره مازال يسطع يف الربوع ال خيبو، وسراجه يتألأل يف مساء البشرية ال ينطفئ، قال صلى هللا عليه 

)، وقال مشتاقا  َمْن َخَذَهلُْم َحىتَّ َ�ِْيتَ أَْمُر اLَِّ َوُهْم َكَذِلك َال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّيت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَْقِّ َال َيُضرُُّهمْ  وسلم:(
  ). َوِدْدُت َأّينِ َلِقيُت ِإْخَواِين الَِّذيَن آَمُنوا ِيب َوملَْ يـََرْوِين إىل من حيمل احلق ممن �تون بعده من هذه الطائفة املنصورة:( 

 صافية وتصورا إميانيا واضحا، ل عقيدةمالدين الصحيح الكاسلم هو إن احلق الذي أرسل به الرسول صلى هللا عليه و 
ال يقبل من أحد  ،مفتاح سعادة الدنيا واآلخرة ،ونظام حياة للفرد وا¼تمع والدولة، وهو اٍإلسالمرشيدة، وأحكاما شرعية 

ْسَالمُ  { قال تعاىل: ،غريه ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه  { ، وقال:19آل عمران } ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اLَِّ اْإلِ َر اْإلِ َتِغ َغيـْ َوَمْن يـَبـْ
  .85 آل عمران } َوُهَو ِيف اْآلَِخرَِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ 
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لإلنسان سبَب وجوٍد وغايَة خلٍق، تصورا واحلق بذلك حقيقة يقينية تستقر أوال يف القلب تصورا إميانيا # تعاىل، و 
ن حوله، وملا هو صائر إليه ومقبل عليه. مث تتجلى mنيا هذه احلقيقة يف حياة املرء عبادة وطاعة ولعالقته بربه و5لكون م

  وحمبة ووالء # وللرسول صلى هللا عليه وسلم وللمؤمنني.
هذه احلقيقة اليقينية اليت تسري يف الروح والعقل واجلسد، تعيد صياغة املرء، فيثور على نفسه وعاداته وما ألف يف عهد 
التسيب والقلق واالضطراب والبلبلة وعبادة اهلوى، ويرسل نفسه اقتداء بنبيه إىل حترير غريه من أوهام اجلهل وأغالل 

ثُِّر قُْم فَأَْنِذرْ  { الضالل، وكأمنا مل يـُبَـلَّْغه إال حلظته قوله تعاىل:   .1/2 املدثر } Fَ أَيـَُّها اْلُمدَّ
سان إال ألÄا ر5نية، من الرب اخلالق، الذي يعرف ما خلق وما يصلح ملن خلق، وما ¾ثري هذه احلقيقة اليقينية يف اإلن

أرسلت إىل البشرية مع الصادق األمني حممد صلى هللا عليه وسلم، مل يزد فيها ومل ينقص، بلغها كما ألقيت عليه، نزل ±ا 
  على قلبه الروح األمني جربيل عليه السالم، قال تعاىل:

  .192/194الشعراء }يُل َربِّ اْلَعاَلِمَني نـََزَل بِِه الرُّوُح اْألَِمُني َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِينَ َوإِنَُّه لَتَـْنزِ {  •
  .67املائدة  }Fَ أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََته {  •
َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر قَِليًال َما تـُْؤِمُنوَن َوَال ِبَقْوِل َكاِهٍن قَِليًال َما َتذَكَُّروَن تـَْنزِيٌل ِمْن  ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرِميٍ إِنَّ  {  •

َنا بـَْعَض اْألَقَاِويِل َألََخْذَ¦ ِمْنُه 5ِْلَيِمِني ُمثَّ َلقَ    .40/46احلاقة  }َطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنيَ َربِّ اْلَعاَلِمَني َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ
من هذه احلقيقة اليقينية تنبثق األفكار والنظم والتصرفات والعالقات، ±ا يُهتَدى من الضالل، ويـَُتَخلَّص من الفنت، وعلى 

ل، ألÄا من خالق الكون أساسها تتغري النفوس وا¼تمعات وتتهذب األهواء والنـزعات، إÄا تـَُغريِّ وال تتغري، تُبدِّل وال تتبد
  ومدبره، العليم ¹سراره ودينامية تغيريه وسنن تطويره. 

هذه احلقيقة اليقينية كانت تلقى يف قلوب الرسل واألنبياء فينطلقون يف اآلفاق منافحني عن احلق ¦شرين دعوته، وهي 
استناروا ±دي القرآن، فانطلقوا بدورهم، ال  على مر األجيال، هلا رجاهلا املقتدون 5ألنبياء والرسل، من عباد هللا الذين

يثنيهم سخط الساخطني وال بغضاء املبغضني، وال مكر املاكرين، وال التهديد 5لسجن أو الوقوع فيه، أو التلويح 5لقتل 
  والقيعان.أو التنفيذ له، وال التهجري عن الوطن والتغريب يف غريه. إÄم الرجاُل ال كأشباه الرجال، والقمُم ال الوهاد 

إن وظيفتهم هي وظيفة األنبياء والرسل، يبشرون ±ذه احلقيقة اليقينية، حقيقة التوحيد إميا¦ يف القلب واجلنان، وإعال¦ 
متحدF للكفر وأهله 5للسان، وعمال سديدا 5ألركان، وإقامة لألمة الشاهدة على الناس يف الدنيا واآلخرة، إذ اخلطاب 

ِإ¦َّ أَْرَسْلَناَك 5ِحلَْقِّ َبِشريًا َوَنِذيرًا َوَال ُتْسَأُل َعْن  { سلم خطاب هلم، وأمره أمر هلم من خاللهلنبيهم صلى هللا عليه و 
والبشارة عادة يف مصطلح أهل اإلميان واإلحسان نبأ سار بقبول رب العزة األعمال والورود يف  ،} َأْصَحاِب اجلَِْحيمِ 

لنذارة فهو على خطر عظيم، متأرجح بني ضرورة األوبة إىل ربه، أو االرتكاس اآلخرة على خري مآل، ومن وجهت إليه ا
يف ذنبه. ويف كل األحوال إذا ما قام املؤمن بواجب التبليغ بشارة ونذارة فقد برئت ذمته، ال يسأل عمن أعرض وضل، 
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األنعام  } زُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخَرىَوَال تَ  { من سواه، قال تعاىل: أحدًا ال يسأل عن ذنب غريه وال يؤاخذ مبا اجرتمهألن 
ُ َبِصٌري 5ِْلِعَبادِ  { ، وقال:164 َّLَا َعَلْيَك اْلَبَالُغ َوا أََفَمْن زُيَِّن َلُه ُسوءُ َعَمِلِه فـَرََآُه  { ، وقال:20آل عمران } َوِإْن تـََولَّْوا فَِإمنَّ

َ ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َّLَعِليٌم ِمبَا َيْصنَـُعونَ  َحَسًنا فَِإنَّ ا ََّL8فاطر } َمْن َيَشاءُ َفَال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت ِإنَّ ا.  
لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حريصا على أن يبادر أهل الكتاب إىل اإلميان قبل غريهم ملا يف كتبهم من بقية 

صدره وكرب عليه تعنتهم وإعراضهم، فقطع هللا تعاىل رجاءه يف إسالمهم،  حق خملوط بباطل أضافوه إليها، ولذلك ضاق
وأ�سه من إمياÄم، إذ علق رضاهم عنه مبا هو مستحيل يف حقه، وبني له أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه إال إذا اتبع 

لذلك عليه أن يتابع مسرية دعوته ويعمَل ملا بُعث  ،} لَّتَـُهمْ َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع مِ  { ملتهم
من أجله، وُجيابَِه ملل الكفر كلها 5حلقيقة اإلميانية اليت هي اهلدى من هللا تعاىل، وهي الدين الصحيح، والتصور اإلمياين 

اهنتهم رجاء استمالتهم إال إضاعة للوقت وما مداراة الكفار ومد ،} ُقْل ِإنَّ ُهَدى اLَِّ ُهَو اْهلَُدى { الواضح الوضاء
، 8/9القلم  } َفَال ُتِطِع اْلُمَكذِِّبَني َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فـَُيْدِهُنونَ  { واجلهد، تشاغب على صفاء اإلميان ووضاءة العقيدة

 { فرضا وتقديرا أحد من أمتك أو اتبعه } َولَِئِن اتـَّبَـْعَت أَْهَواَءُهمْ  { واخلطاب يف هذه اآلية موجه لألمة من خالل نبيها
كانت  } َما َلَك ِمَن اLَِّ ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصريٍ  { حقيقًة يقينيًة ودينا قيما ومنهاجا رشيدا، } بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ 

  العاقبة نزع والية هللا ونصرته، إذ ال ويل وال ¦صر إال هللا تعاىل.
ما أن تكون لتقاعس عن نصرة الدين، أو تكون عن ركون إليهم وحمبة، أو تكون عن ضعف ذلك أن مداهنة األعداء إ

وبالدة العقول، وإن كانت عن صِل واَألُروَمِة، ومخول النفوس ووهن، فإن كانت عن تقاعٍس فِلسقوط اهلمم ود¦ءة األ
عن ضعف ووهن فعالج ذلك االنصراف ركون للكفر ومواالة ألهله فعن ظالمية التصور اإلمياين يف القلوب، وإن كانت 

إىل إعداد القوة للدفاع واملدافعة، ويف كل األحوال، ركو¦ أو تقاعسا أو ضعفا، تكون نتيجة املداهنة واحدة، تبدأ مبا 
يزعمونه تساحما من الطرفني يف تطبيق بعض مقتضيات الدين، مث يتدرج األمر إىل حماولة ضغط القوي على الضعيف 

ادئه، والقوي عادة يف عصر¦ هذا وعصور االحنطاط اليت تقدمته هم نصارى الغرب وصهاينته. ولنا من للتنازل عن مب
بني  حال دولنا املسلمة املعاصرة �رخينا شواهد وشواهد. من ذلك الدولة احلفصية يف تونس، إذ استمرت دهرا كما هو

، ا أحيا¦ً، وبني أعياÄا ورجاالlا أحياً¦ أخرىمد وجزر، ووحدة وانقسام، واضطراب وتنازع على السلطان، مع غريه
 واضطروا إلعطاء اجلزية إىل ملك صقلية ( ،سبان فرتة، وحاربوا يف صفوف الصليبيني فرتاتخضعوا للمرينيني فرتة، ولإل

تودد إىل أخذ ي " املستنصر السلطان احلفصي "بل إن  وlديده لبالدهم،اتقاًء العتداءاته على شواطئهم  ،) شارل داجنو
 سنة ذي احلجة 26رهابنة النصارى حىت ظن لويس التاسع أنه مييل العتناق النصرانية، مما شجعه على غزو تونس يف 

من تونس ومل ينقذ )، إال أن املستنصر ضاعف جزيته هلم فرتاجعت احلملة الصليبية عنه،  م1270 ( للهجرة 668



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

يف العثماين الوايل أ5دوا دولة احلفصيني وضموها إىل خالفتهم، على يد النفوذ الصلييب إال األتراك العثمانيون، الذين 
  .م بعد أن فـَرَّ السلطان احلفصي مع اإلسبان1569سنة اجلزائر 
يف عصر¦ هذا وأموال املسلمني وأعراضهم مباحة مستباحة، وأراضيهم ترتع فيها جيوش الشواذ والشاذات بدعوى  واليومَ 

عمرها أر�ل ا¼ندين وا¼ندات حلماية أقزام استقدموها على خنوع وذلة وصغار، فقد جتاوز التسامح والسياحة، أو تست
َوَمْن  { املسلمون حالة املداهنة اليت كانوا يزعموÄا دهاء وحكمة إىل حالة التخلي عن ثوابت الدين والعرض واألرض

ُ َفَما َلُه ِمْن َوِيلٍّ ِمْن بـَْعِدِه َوتـََرى  َّL44الشورى } الظَّاِلِمَني َلمَّا رَأَُوا اْلَعَذاَب يـَُقوُلوَن َهْل ِإَىل َمَردٍّ ِمْن َسِبيلٍ ُيْضِلِل ا.   
االستعالء 5إلميان ر أو الركون إليهم أو التخلي عن إن هللا تعاىل خياطب املسلمني يف كل عصر حيذرهم من مداهنة الكفا

م إال إذا ارتدوا وكفروا، وأن خريا هلم يف الدنيا واآلخرة أن َيَدُعوا والدين، مبينا هلم أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه
وأن يُقِبلوا على الدعوة إىل  ،}َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم  { حماولَة اسرتضائهم ومداهنتهم

وهو الدين القيم املنقذ من خزي الدنيا  ،}نَّ ُهَدى اLَِّ ُهَو اْهلَُدى ُقْل إِ  { ق الذي بني أيديهم ألنه هو اهلدى احلقاحل
ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلَِخرَِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ  { وعذاب اآلخرة َر اْإلِ َتِغ َغيـْ ، وما سواه 85آل عمران } َوَمْن يـَبـْ

  .32يونس  } ِإالَّ الضََّاللَفَماَذا بـَْعَد احلَْقِّ  { تيه وضالل
الَِّذيَن  { :عقب عز وجل بذكر أهل البشارة والنذارة فقال ،}َبِشريًا َوَنِذيرًا { وملا كان جوهر دعوة احلق بشارة ونذارة

ُلونَُه َحقَّ ِتَالَوتِهِ  َناُهُم اْلِكَتاَب يـَتـْ احلقائق اإلميانية، والتالوة  والكتاب يف هذه اآلية الكرمية هو القرآن الكرمي ُجمَمَّع ،} َآتـَيـْ
، واالتباع احلق للقرآن هو تطبيقه 1/2الشمس  } َوالشَّْمِس َوُضَحاَها َواْلَقَمِر ِإَذا َتَالَها { :هي االتباع كما يف قوله تعاىل

ادF نظام دولة اجتماعيا واقتص والعمل به يف النفس واألهل والولد والشارع واملكتب واملدرسة واملعمل، ويف األمة
  وسياسيا.

 أُولَِئَك يـُْؤِمُنوَن بِهِ  { هذه األمة الساعية 5إلسالم بني األمم، وهؤالء األشخاص الساعون به بني الناس هم املؤمنون حقا 
هم الذين يستحقون بشارة ر±م 5لرضا والقبول واجلنة. أما الذين يعرضون عن القرآن كله أو يؤمنون ببعضه وجيادلون  ،}

َوَمْن َيْكُفْر بِِه  { كا وترددا، أو الذين اختذوه عضني، فقد خسروا أنفسهم، وساء ما يلقون من ر±ميف بعضه تشكي
 { :هؤالء ليست هلم إال النذارة مبا ينتظرهم عند ر±م من خزي وعذاب وخسران، قال تعاىل ،}فَُأولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُروَن 

 ، وقال:90/93 } ِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرَآَن ِعِضَني فـََورَبَِّك لََنْسأَلَنـَُّهْم َأْمجَِعَني َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ الَّ  َكَما أَنـْزَْلَنا َعَلى اْلُمْقَتِسِمنيَ 
َها َخاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ يـَْنظُُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ َوقَاَل الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ ا { يَن الَِّذيَن َخِسُروا ْخلَاِسرِ َوتـَرَاُهْم يـُْعَرُضوَن َعَليـْ

  . 45الشورى } أَنـُْفَسُهْم َوأَْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأَال ِإنَّ الظَّاِلِمَني ِيف َعَذاٍب ُمِقيمٍ 
مث خيتم القرآن الكرمي هذا القسم املتعلق ¹مة ُعزَِلْت عن إمامة البشرية، هي أمة بين إسرائيل، أمة فشلت يف احملافظة على 

دة وعجزت عن جتسيد دين هللا يف احلياة، وجعلت استعالَء اإلميان اعتزازا 5لعرق والساللة، وَمتَيـَُّز احلق متيزا صفاء العقي
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ُتُكْم Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّينِ َفضَّلْ  { 5لباطل واإلمث، فخاطبها وطوي ملفَّها مبا ينتظرها قائال:
َفُعَها َها َعْدٌل َوَال تـَنـْ ًئا َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ  ،} َشَفاَعٌة َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ  َعَلى اْلَعاَلِمَني َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ

ا ينتظرهم يوم العرض مذكرا بواسع ما أنعم به عليهم، وشنيع ما قابلوا به النعم من كفر وعتو وجحود ومترد، وفظيع م
)، وال تنفعهم  عدل واحلساب، حيث ال تنوب فيه نفس عن نفس وال حيمل فيه أحد وزر أحد، وال يقبل فيه فداء (

  شفاعة وال ينصرون.
وهذا اخلطاب لليهود إعالن واضح ِبَطيِّ ملفهم على الكفر والعزل، ومتهيد للحديث فيما بقي من سورة البقرة عن األمة 

مة حممد صلى هللا عليه وسلم اليت نصبت هلذه املهمة اخلطرية، إمامة البشرية وقيادlا فيما بقي من أدوار احلياة البديل، أ
 ،} َوَنِذيرًا ِإ¦َّ أَْرَسْلَناَك 5ِحلَْقِّ َبِشريًا { :تعاىل ه صلى هللا عليه وسلم بقولهنبيَّ  واملمات، لذلك خاطب رب العزة من قبلُ 

ث عن أمة اخلالفة الراشدة بذكر أيب األنبياء وجد دوحة الرسالة الغراء، إبراهيم عليه السالم، ومهد بعد ذلك للحدي
ِيت قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي َوِإِذ ابـْتَـَلى إِبـْرَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَمتَُّهنَّ قَاَل ِإّينِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّ  { فقال:

قال: رضي هللا عنه عن أيب أمامة ، وما حممد عليه الصالة والسالم إال خري من جدد دعوته، 124البقرة } ظَّاِلِمنيَ ال
َها نُوٌر َأَضاَءْت ِمنْ (  قلُت F رسول هللا ما كان بَْدُء أول أمرِك؟ قال: ُه َدْعَوُة إِْبراِهيَم َوُبشَرى ِعْيَسى، َورََأْت أُمِّي أَنَُّه َخيْرُُج ِمنـْ

19[)ُقُصوُر الشَّاِم 
[.   

خامت األنبياء فإىل القسم الثالث من سورة البقرة ëذن هللا تعاىل، حيث أريج النبوة الطاهر وَفوح االتِّباع العاطر، مدرسة 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اLَِّ أَ  { د صلى هللا عليه وسلم والذين معهحمموالرسل  َال ِإنَّ ِحْزَب اLَِّ ُهُم َرِضَي اLَُّ َعنـْ

  . 22ا¼ادلة } اْلُمْفِلُحونَ 
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 متهيد

  األمة اإلسالمية: قرآن ال َميَِّحي وسنة ال تبلى وطائفة منصورة أبدا 
 

يًعا فَِإمَّا َ�ْتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي  { :خاطبهم هللا تعاىلإىل األرض و وذريته أهبط آدم منذ  َها مجَِ قـُْلَنا اْهِبطُوا ِمنـْ
بُوا FََِÞتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب  ، 38/39البقرة }النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

تنسى منهجها الر5ين فرتات، فتفقد الصلة بر±ا وترتكس مث الكفر، تلتزم جادة احلق فرتة اإلميان و والبشرية متأرجحة بني 
 القلوب ول ±ا تسكنيحتا، و رواح والعقوليف محأة البدائية واجلاهلية، وتتشبث ¹وهام اخلرافة واألساطري، متأل ±ا فراغ األ

الغيبيات هواجس و  حوهلا، ا جتهله من ظواهر الطبيعية والكائناتواالستئناس مب مما راعها، وطمأنة األفئدة مما أفزعها،
ضخم من التصورات املنحرفة واملعتقدات الضالة، تنسج به على مر ركام بذلك فيجثم عليها ، الغائبة عن وعيها الغامضة

تتدخل هذه،  . ويف كل فرتة من فرتات الضاللوحنال ال تزيدها إال شقاء وضنكا وبعدا عن هللا تعاىل السنني أدF¦ وملال
واهلداية زمنا يعقبه النسيان لرسل، وإنزاال للكتب والشرائع، فيعم األمن والسالم والرشد ألنبياء واالرمحة اإلهلية بعثا ل

  والغواية.
وَتَديٍُّن  البعثة النبوية الشريفة، والبشرية يف ظالم دامس األجيال، إىل عصرعرب احلقب و  هكذا توالت الرساالت اإلهلية

ومشركني جعلوا # تعاىل  # تعاىل عزيرا ولدا، ونصرانية زعمت أن هللا mلث ثالثة، نسبت، من يهودية ضال فاسد
  تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا. واحلجر...النار تؤله وأخرى تعبد الكواكب أو  ،وطوائف تعبد البقر ،املالئكة بنا�

ـل مثل ورقة بن نوف ن أهل الكتاب بقيت على التوحيد،، لوال قلة ميف هذه الفرتة كاد الرجس حيل 5لبشرية فيهلكها مجيعا
[عرف من أمر النيب ما عرف، والراهب "حبريا " يف بصرى 5لشام الذي

[، وعداس يف الطائف] 20
، ولوال أن ] 21

                                      
عن رؤية حبريا للرسول صلى هللا عليه وسلم يف سفره صغريا مع عمه أيب طالب إىل الشام:  1/63جاء يف "عيون األثر"  - 20

حىت إذا فرغ  ،ه قد كان جيدها عنده من صفتهشياء من جسدأفلما رآه حبريا جعل يلحظه حلظا شديدا وينظر إىل .. .(
منا إو  ،ال ما أخربتين عما أسألك عنهإF غالم أسألك حبق الالت والعزى  :القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه حبريا فقال له

لالت والعزى ال تسألين 5 :ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالأفزعموا  ،نه مسع قومه حيلفون ±ماقال له حبريا ذلك أل
عما بدا  ـينلْ سَ  :فقال له ،ال ما أخربتين عما أسألك عنهإفبا#  :فقال له حبريا ،شيئا فو هللا ما أبغضت شيئا قط بغضهما

وخيربه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيوافق ذلك ما عند  ،شياء من حاله من نومه وهيئته وأمورهأفجعل يسأله عن  ،لك
قبل على عمه أفلما فرغ  ،عنده ر إىل ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه على موضعه من صفته اليتمث نظ ،حبريا من صفته

نه إف :قال ،بوه حياأن يكون أهلذا الغالم  يما هو 5بنك وما ينبغ :قال ،ابين :قال ؟ما هذا الغالم منك :طالب فقال أيب
 ،خيك إىل بلده واحذر عليه يهودأصدقت فارجع 5بن  :قال ،مات وأمه حبلى به :قال ؟بوهأفما فعل  :قال ي،خأابن 
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ما رواه مسلم وأمحد من خطبة للنيب عليه كما ورد في  تضت بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم رمحة للعاملني،احلكمة اإلهلية اق
َباِدي ُكلُّ َماٍل َحنَْلُتُه عِ   ،ِإنَّ َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ أََمَرِين أَْن أَُعلَِّمُكْم َما َجِهْلُتْم ِممَّا َعلََّمِين ِيف يـَْوِمي َهَذا (: الصالة والسالم قال فيها

ُهْم َعْن ِديِنِهْم َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت َهلُْم  ،َوِإّينِ َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَـَفاَء ُكلَُّهمْ  ،َحَاللٌ  ُهْم الشََّياِطُني فََأَضلَّتـْ َوإِنـَُّهْم أَتـَتـْ
اLََّ َعزَّ َوَجلَّ َنَظَر ِإَىل أَْهِل اْألَْرِض َفَمَقتَـُهْم َعَجِميـَُّهْم َوَعرَبِيـَُّهْم ِإالَّ بـََقاFَ  َوأََمرَتْـُهْم َأْن يُْشرُِكوا ِيب َما ملَْ أُنـَّزِْل بِِه ُسْلطَاً¦ ُمثَّ ِإنَّ 

َا بـََعثْـُتَك ِألَبـَْتِلَيَك َوأَبـَْتِلَي ِبكَ  :َوقَالَ  ،ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ    ).تـَْقَرُؤُه َ¦ِئًما َويـَْقظَا¦ً َوأَنـْزَْلُت َعَلْيَك ِكَتا5ً َال يـَْغِسُلُه اْلَماُء  ،ِإمنَّ
مهتدين ومغضوب عليهم  عقيدة وشريعة وأصنافَ  منهجَ  ،مت موجزةاولئن ضمت سورة الفاحتة معامل هذا الدين اخل 

سورة البقرة تفصيال أكثر لصفات املتقني والكفار مشركني ومنافقني، مث قامت بتوعية املسلمني  وضالني، وأضافت أوائلُ 
من ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهما السالم، اختارهم هللا  الذين ،اليهودكر أعدائهم مبوسياسيا وتعريفهم  عقدF وحركيا

كانوا منوذج اخليانة والتمرد ف، 5لعهد، والقيام مبقتضيات امليثاق املأخوذ عليهم بشرط الوفاءوقادة للبشرية، أئمة وجعلهم 
م مرارة العزل عن اإلمامة مقرو¦ 5للعنة واخللود يف العذاب املهني، فإن هللا أحلهم دار البوار وجرعهمما والكفر واجلحود، 

                                                                                                                            

فخرج به عمه  ،به إىل بالده عْ ِر فأسْ  ،خيك هذا شأن عظيمأالبن  نه كائنإف ،شرا هُ نَّ غُ بْـ يَـ لَ  فوهللا لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفتُ 
قد كانوا رأوا من رسول هللا هل الكتاب أن نفرا من أفزعموا  ،قدمه مكة حني فرغ من جتارته 5لشامأأبو طالب سريعا حىت 
فردهم عنه  ( أي بسوء )، فأرادوه ،طالب يبأكان فيه مع عمه   يل ما رأى حبريا يف ذلك السفر الذصلى هللا عليه وسلم مث

 حىت ،رادوا مل خيلصوا إليهأ ـَمان أمجعوا لِ إوأÄم  ،تعاىل وما جيدون يف الكتاب من ذكره وصفاته رهم هللاَ وذكَّ  ،حبريا يف ذلك
   .)فرتكوه وانصرفوا عنه ،عرفوا ما قال هلم وصدقوه مبا قال

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندما آذاه أهل الطائف فآوى مكرو5 موجعا  عما وقع 1/178جاء يف عيون األثر  - 21
خذ  :فقاال له ،ل له عداسا غالما هلما نصرانيا يقاوَ عَ دَ حتركت له رمحهما فَ ي، فلما رآه ابنا ربيعة وما لق ...إىل جدار: (

ففعل عداس مث أقبل به حىت  ،قطفا من هذا العنب فضعه يف هذا الطبق مث اذهب به إىل ذلك الرجل فقل له �كل منه
بسم  :ما وضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده قاللف ،كل  :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال له يوضعه بني يد

فقال له رسول هللا صلى هللا  ،لكالم ما يقوله أهل هذه البالداوهللا إن هذا  :س يف وجهه مث قالفنظر عدا ،هللا مث أكل
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه  ،نصراين وأ¦ من أهل نينوى :قال ؟ومن أي البالد أنت F عداس وما دينك :عليه وسلم

قال رسول هللا صلى هللا ؟ وما يدريك ما يونس بن مىت :قال له عداس ،من أهل قرية الرجل الصاحل يونس بن مىت :وسلم
فلما  ،فأكب عداس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه ،كان نبيا وأ¦ نيب  يذاك أخ :عليه وسلم

 من خري يءما يف االرض ش يF سيد :قال ؟ويلك ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه :جاءمها عداس قاال له
 .)ن دينك خري من دينهإوحيك F عداس ال يصرفنك عن دينك ف :قاال ،لقد أعلمين ¹مر ال يعلمه إال نيب ،هذا
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تعاىل وقد اختار إلمامة البشرية أمة أخرى نبيها صلى هللا عليه وسلم من نفس الدوحة اإلبراهيمية من ولد إمساعيل عليه 
األمة املستخلفة وطبيعة تكوينها عقيدة لتعريف ±ذه ل 124ما بقي من سورة البقرة ابتداء من اآلية  صالسالم، قد خص

نسبها إىل الدوحة و  ممهدا لذلك 5حلديث عن جذورها أمانة تبليغ وتربية وهداية وشهادة ومدافعة.و لية و وشريعة ومسؤ 
أ¦ دعوة أيب إبراهيم وبشارة  وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: ( ،اإلبراهيمية وشجرة األنبياء عليهم السالم

ُلو َعَلْيِهْم َآFَِتَك  { ، ألن إبراهيم عليه السالم دعا ربه بذلك قائال:) ي عيسىأخ ُهْم يـَتـْ رَبـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ
َوِإْذ قَاَل  { ال:، وعيسى عليه السالم ق129 البقرة } َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّيِهْم إِنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

رًا ِبَرُسوٍل َ�ِْيت ِمْن بـَْعِدي اْمسُُه ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل ِإّينِ َرُسوُل اLَِّ إِلَْيُكْم ُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْورَ  اِة َوُمَبشِّ
   .6 الصف } َأْمحَدُ 

جنان على احلق، وصمودا  عقيدة وثباتَ  صلى هللا عليه وسلم، يف نفسها صفاءَ مة حممد أقد حققت أمة اإلمامة هذه، لو 
َر أُمٍَّة   { :اخلالفة والقيادة والرFدة، وشهد هلا ر±ا تعاىل بذلك فقال يف مواجهة الباطل ومدافعته، مقوماتِ  ُتْم َخيـْ ُكنـْ

َهْوَن َعِن ا َآَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل  { ، وقال:110آل عمران  } ْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن L5َِِّ ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َ¾ُْمُروَن 5ِْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
ْعَنا وَ إِلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن L5َِِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأحَ  َأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا ٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ

. وكانت بذلك دائمة التجدد عرب احلقب، هلا من قرآÄا الذي ال يغسله املاء، وال ميحوه 285البقرة } َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ 
ون يف تعاقب الليل والنهار، وسنة نبيها اليت ال تبلى، وطائفتها املنصورة اليت ال يضرها من خذهلا، وعلمائها الذين ال خياف

  احلق لومة الئم، ما يعصمها من االحماء واالندmر، وجيدد هلا كل حني، شبا±ا الغض ونضارlا الوضيئة وجمدها التليد.
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  جذور العقيدة وعربة التاريخ
  

َك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَِّيت قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي َوِإِذ ابـْتَـَلى إِبـْرَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَمتَُّهنَّ قَاَل ِإّينِ َجاِعلُ  { قال تعاىل: 
ُذوا ِمْن َمَقاِم إِبـْرَاِهيَم ُمَصل÷ى َوَعِهْدَ¦ ِإَىل 124الظَّاِلِمَني ( إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َأْن ) َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمًنا َواختَِّ

رَ  ) َوِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلًدا َآِمًنا َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت 125ا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفَني َوالرُّكَِّع السُُّجوِد (َطهِّ
ُهْم L5َِِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر قَاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتُِّعهُ  َوِإْذ يـَْرَفُع  )126قَِليًال ُمثَّ َأْضَطرُُّه ِإَىل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصُري ( َمْن َآَمَن ِمنـْ

َك َوِمْن ) رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ لَ 127إِبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم (
َنا إِنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم (  / البقرة } )128ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوأَرَِ¦ َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

 

 البالء، حكمة اخلالق عز وجل وإرادته، وقدر اإلنسان وسر خلقه ووجوده، بالء خبري ُيْشَكر أو ُيْكَفر، وِبَشرٍّ يُقاَبل
5لصرب أو الضجر، وبالء بكلمات أمر وÄي ُميْتَـَثل هلا أو تـُْنَكر، ليس لإلنسان يف حياته إال ذاك، ال يستطيع أن ينفذ من 
أقطار السماوات واألرض، ألنه حتت احلاكمية املطلقة لرب السماوات واألرض، ليس له إال هللا ربه، الفعال ملا يريد، 

  مغادرته إال إىل جنة أو ¦ر. وليس له إال ملكوت ربه ال يستطيع
ْد لَُه  { مل يستثن رب العزة من البالء أحدا، من آدم الذي كان أول من ابتلي َوَلَقْد َعِهْدَ¦ ِإَىل َآَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي َوملَْ جنَِ

، إىل 37 البقرة } َلْيِه إِنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ فـَتَـَلقَّى َآَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماٍت فـََتاَب عَ  { ، مث تداركته رمحة ربه115 طه } َعْزًما
َا بـََعثْـُتَك ِألَبـَْتِلَيَك َوأَبـَْتِلَي ِبكَ  سيد¦ حممد صلى هللا عليه وسلم إذ خاطبه ربه تعاىل كما ورد يف حديثي مسلم وأمحد: (  ِإمنَّ

.(  
ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل  { :مقياسا لدرجة قر±م من رب العزة تعاىللقد كانت كلمة هللا تعاىل يف االبتالء ِحمَّكًا لطاعة اخللق و 

َنا طَائِِعنيَ     .11فصلت } السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فـََقاَل َهلَا َوِلْألَْرِض اِْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ
سيد¦ حممد صلى هللا عليه وسلم وامتدحه رب  وكانت كلمته مفتاح عهد من النبوة اخلامتة الشاهدة يف الدنيا واآلخرة ¦له

  .158األعراف }ْهَتُدونَ َفَآِمُنوا L5َِِّ َوَرُسولِِه النَِّيبِّ اْألُمِّيِّ الَِّذي يـُْؤِمُن L5َِِّ وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَـ  { العزة به فقال:



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

ُقْل Fَ أَْهَل  {  ظل التوحيد احلق اخلالص الذي اليشوبه شركوكانت كلمته تعاىل ابتالء ودعوة إىل وحدة البشرية يف
ئً  َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اLََّ َوَال ُنْشرَِك بِِه َشيـْ نَـَنا َوبـَيـْ ا َوَال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْر5ً5َ ِمْن ُدوِن اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

 َّL64ران آل عم }ا.  
َوَلَقْد َسبَـَقْت َكِلَمتُـَنا  { وكانت كلمته تعاىل بشرى بنصر مؤزر مقدر يف ضمري الغيب جلند هللا يف كل عصر ومصر فقال:

   .171/173الصافات  }لِِعَباِدَ¦ اْلُمْرَسِلَني إِنـَُّهْم َهلُُم اْلَمْنُصوُروَن َوِإنَّ ُجْنَدَ¦ َهلُُم اْلَغالُِبونَ 
َر بَِعيٍد  { مة ورمحة للمؤمنني وخلودا يف اجلنة جزاء السمع والطاعة واالمتثالوكانت كلمته نع َوأُْزلَِفِت اْجلَنَُّة لِْلُمتَِّقَني َغيـْ

ْوُم اْخلُُلوِد َهلُْم َما ٍم َذِلَك يَـ َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكلِّ أَوَّاٍب َحِفيٍظ َمْن َخِشَي الرَّْمحََن 5ِْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب اْدُخُلوَها ِبَسَال 
   .31/35ق  } َيَشاُءوَن ِفيَها َوَلَديـَْنا َمزِيدٌ 

َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة رَبَِّك   { وكانت كلمته عدال صارما شديدا على الذين طغوا وجتربوا وعصوا واستكربوا، قال تعاىل:
 } أََفَمْن َحقَّ َعَلْيِه َكِلَمُة اْلَعَذاِب أَفَأَْنَت تـُْنِقُذ َمْن ِيف النَّارِ  { قال:، و 33يونس } َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوا أَنـَُّهْم َال يـُْؤِمُنونَ 

   .19الزمر
ولئن كانت كلمة هللا تعاىل اختبارا 5ألمر والنهي، وجزاء للطاعة واالمتثال، فإÄا يف نفس الوقت اختبار دنيوي 5حملن 

ُلَونَُّكْم  { والشدائد، قال تعاىل: ِر الصَّاِبرِينَولَنَـبـْ  } ِبَشْيٍء ِمَن اْخلَْوِف َواْجلُوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَنـُْفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِّ
َنا تـُْرَجُعونَ  { ، وقال:155البقرة  َنًة َوإِلَيـْ ُلوُكْم 5ِلشَّرِّ َواخلَْْريِ ِفتـْ َنًة َوَجَعْلَنا بـَْعَضُكْم لِبَـعْ  { ، وقال:35األنبياء } َونـَبـْ ٍض ِفتـْ

   .20الفرقان  } أََتْصِربُونَ 
، ±ا يتميز اخللق 40التوبة  }وََكِلَمُة اLَِّ ِهَي اْلُعْلَيا { ،كلمة هللا تعاىل أمرا وÄيا، ورمحة ونقمة، واختبارا للصرب والشكر،

فََأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبَني فـََرْوٌح  { ويتفاضلون، و±ا يصطفون قر5 أو بعدا، ميينا أو مشاال، ُضالال أو مهتدين يوم القيامة:
ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِِّبَني الضَّالَِّني  َوَرْحيَاٌن َوَجنَُّة نَِعيٍم َوأَمَّا ِإْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمِني َفَسَالٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمِني َوأَمَّا

يٍم َوَتْصِلَيةُ    .88/95الواقعة }َجِحيٍم ِإنَّ َهَذا َهلَُو َحقُّ اْلَيِقِني  فـَنـُُزٌل ِمْن محَِ
لقد ألقيت كلمة هللا تعاىل على أنبيائه عليهم السالم، فكانوا أهال الستماعها وطاعتها والوفاء ±ا وهلا، شهدوا ±ا وامتثلوا 

ُهْم َمْن َكلََّم اLَُّ َوَرَفَع بـَْعَضُهْم تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَعْ  { أمرها وبلغوها، وتفاضلوا فيها عند ر±م ±ا َضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِمنـْ
، إال أن رتبة َعِليَّة فيهم، رتبَة اخلُلَّة، اليت هي أعلى درجات احملبة وأمتها، مل ينل شرَف َتَسنُِّمها إال 253البقرة  } َدَرَجاتٍ 

، وقال 125النساء } َواختَََّذ اLَُّ إِبـْرَاِهيَم َخِليًال  { عاىل:اثنان منهم مها إبراهيم وحممد عليهما الصالة والسالم، قال ت
ِإّينِ أَبـْرَُأ ِإَىل اLَِّ َأْن َيُكوَن ِيل ِمْنُكْم َخِليٌل فَِإنَّ اLََّ تـََعاَىل َقْد اختَََّذِين َخِليًال َكَما  : (ى هللا عليه وسلم فيما رواه مسلمصل

). واستحق بذلك األول منهما أن يكون أ5 األنبياء الذي مسا¦ مسلمني، وأن يكون األسوة والقدوة  اختَََّذ إِبـْرَاِهيَم َخِليًال 
ُدوِن  َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمنْ َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف إِبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم ِإ¦َّ بـَُرَآُء ِمْنُكْم  { للمؤمنني كافة



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أََبًدا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا L5َِِّ َوْحدَ  نَـَنا َوبـَيـْ ألن له فضل السبق اهتداء  ،4املمتحنة } هُ اLَِّ َكَفْرَ¦ ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ
 –. وسار الثاين 37النجم } ِذي َوىفَّ َوإِبـْرَاِهيَم الَّ  { وثبا� ووالء وبراء وصربا واحتسا5، وشهد له رب العزة بذلك فقال:

على خطاه وَمسِْته وهْديِه، جمددا عقيدته متأسيا بوفائه وإمتامه كلمات ربه فاستحق أن يكون  -حممد صلى هللا عليه وسلم 
َوَلِد آَدَم يـَْوَم أََ¦ َسيُِّد  صاحب الرسالة اخلامتة والشفاعة املباركة والسيادة املؤزرة، كما قال عن نفسه فيما رواه مسلم: (

ُر َوأَوَُّل َشاِفٍع َوأَوَُّل ُمَشفَّع َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اLَِّ ُأْسَوٌة  { )، وقال عنه رب العزة: اْلِقَياَمِة َوأَوَُّل َمْن يـَْنَشقُّ َعْنُه اْلَقبـْ
 ََّLَواْليَـْوَم اْآلَِخَر َوذََكَر ا ََّL21األحزاب }  َكِثريًاَحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو ا.  

ِملََّة أَبِيُكْم  { ىل اتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السالم فيقول:حممدا صلى هللا عليه وسلم وأمته إهللا تعاىل نبيه  لذلك يدعو
ُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس فََأِقيُموا الصََّالَة إِبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني ِمْن قـَْبُل َوِيف َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَليْ 

، كما يـَُعبِّدهم حجا وصالة ونسكا حبجه 78احلج }َوَآتُوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا L5َِِّ ُهَو َمْوَالُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصُري 
ى حرق النار وجحيم اهلجرة والغربة، ويذكرهم مبواقفه اخلالدة ووفائه التام وصالته ونسكه، ويربيهم بيقينه وثباته وصربه عل

 أي اذكر F حممد وْلَتْذُكْر أمتك معك، كيف اخترب ،} َوِإِذ ابـْتَـَلى إِبـْرَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَمتَُّهنَّ  { النادر العجيب، فيقول:
فوىف ±ا إخالصا وبراءة من الشرك وطاعة وصربا وشكرا، كما  ا وحمنا،هللا تعاىل إبراهيم بكلمات البالء توحيدا وتعبيد

ذكرمت من قبل كيف ابتَلى بين إسرائيل وهم من ذريته فخانوا وجحدوا وعتوا وجتربوا، فانقطعت بينهم وبينه عالقة القرىب إذ 
  انبتت وشائج العقيدة، وتلك سنة هللا يف الوالء والرباء.

اخُتِربَ ±ا إبراهيم عليه السالم �مة، عقيدة وعبادة وثقة يف هللا تعاىل وحمبة، كما كانت كلماُت  لقد كانت كلمات هللا اليت
ابتالِء صربه وشكره واحتسابه وثباته شاملًة جلميع أحواله جسدا ونفسا وأسرة ووطنا، فارتقى بوفائه أعلى مراتب اخلُلَّة لربه 

َي لذلك خليَل الرمحن.   ومسُِّ
كلمة مفتوحة منظورة شاهدة على أن له خالقا فردا صمدا، فإن إبراهيم كان يف قومه أول من تلقاها ولئن كان الكون  

وقرأها، فوفاها حقها فهما واسرتشادا واستهداء. اقتبس منها دوÄم وحي هللا املنشور يف كتابه املنظور وكونه املعمور، مل 
  .120النحل }يَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا Lَِِّ َحِنيًفا َوملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكَني ِإنَّ إِبـْرَاهِ  { يكن يف األرض معه مؤمن من البشر غريه

لقد رأى كلمة ربه يف كوكب ليست له صفة اخلالق فكفر 5لكوكب وهو معبود قومه، مث رآها يف القمر املنري فلم يـُْلِفه إال  
ان أفوهلا دليل عجزها وخملوقيتها، وإذا بكلمات الكون على صفة املخلوق الفاين، والتمسها يف الشمس الساطعة، فك

املفتوح ¾خذ بيده إىل خالقه وتفتح له أبواب مناجاته وتـََلقِّى َوْحِيه، فينطلق ال يلوي على شيء مما سوى ربه، داعيا إليه 
ا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل َال أُِحبُّ اْآلَِفِلَني فـََلمَّا رََأى َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا قَاَل َهذَ  { هادF إىل سبيله، قال تعاىل:

َني فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس 5َزَِغًة قَاَل َهَذا اْلَقَمَر 5َزًِغا قَاَل َهَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل لَِئْن ملَْ يـَْهِدِين َريبِّ َألَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّ 
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لسََّماَواِت َواْألَْرَض َحِنيًفا َوَما َذا َأْكبَـُر فـََلمَّا أَفـََلْت قَاَل Fَ قـَْوِم ِإّينِ بَرِيٌء ِممَّا ُتْشرُِكوَن ِإّينِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر اَريبِّ هَ 
  .76/79األنعام  }أََ¦ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

لشرك، قياما حبق كلمات ربه يف الدين والعقيدة والتبليغ، وفيا ±ا من هنا كان Äوض إبراهيم يدعو قومه للتوحيد ونبذ ا
حقَّ الوفاء، ممتثال هلا عامال ±ا وقدوة فيها، فكان البد من كلمات أخرى اختبارا يف النفس واألهل والولد حتقيقا لقوله 

ُلَونَُّكْم َحىتَّ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّابِ  { تعاىل: ُلَو َأْخَبارَُكمْ َولَنَـبـْ َأَحِسَب النَّاُس أَْن  { ، وقوله:31حممد } رِيَن َونـَبـْ
 َُّLوت العنكب }الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنيَ  يـُتـْرَُكوا َأْن يـَُقولُوا َآَمنَّا َوُهْم َال يـُْفتَـُنوَن َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمنَّ ا

2/3،  
وأُِمر برتك  ومل يستعصم إال 5لعزيز اجلبار، ار،5لتحريق فلم يبال 5لنار، وأُْلِقَي فيها فما انكسر وال خ الطاغيةهدده 

واد غري ذي زرع فما تردد، وبذبح الولد فاستعد وأعد، وطوَّحت به اهلجرة يف أرجاء األرض يذرع ب زوجته ورضيعها
وأبـَْلْتُه غربُة آفاٍق استضعفه الظاملون فيها فقواه ربه ونصره، ورام الطغاة ِ±َا عرَضه فصانه فضاءها ويتجرع مرارة ألوائها، 

تعاىل ووفَّره ووقَّره، وال أشدَّ من غربِة ديٍن بني كفار، وغربة إنسانيٍة بني مهج أشرار، وغربة أسرٍة أهًال وولدًا بني فجار. 
املطلقة ألوامر ربه، مضطلعا مبقارعة الشرك والكفر، مبشرا بعقيدة التوحيد، �ىب يقينه الراسخ إال أن يتجشم كدح الطاعة 

مستنريا ±ديها، ممسكا جبمرها، ¦شرا هلا مبشرا ±ا. قائما بكلماlا فرائض ونوافل وسنن فطرة، راكعا ساجدا رافعا قواعد 
ربية أهله وولده، أوالدعاء لعقبه وذريته هداية البيت العتيق، ملبيا طائفا مؤذ¦ يف الناس 5حلج، غريمقصر يف أمر ربه أو ت

  ورزقا وولدا.
َوإِبـْرَاِهيَم  { لقد وىف عليه السالم مبيثاق ربه وأمت كلماته، ونزلت الشهادة له بذلك وحيا من فوق سبع مسوات، قال تعاىل:

 111/ 109 }ْحِسِنَني إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَ¦ اْلُمْؤِمِننيَ سَالٌم َعَلى إِبـْرَاِهيَم َكَذِلَك َجنْزِي اْلمُ  { ، وقال:37النجم } الَِّذي َوىفَّ 
 }ِملََّة أَبِيُكْم إِبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمنيَ { فنال بذلك جائزة ربه يف الدنيا أبوة برة لألنبياء واملسلمني بعده، الصافات،

َوِإِذ ابـْتَـَلى  { لناس بعد أن أمت كلمات ربه، قال تعاىل:، وجائزًة أكَرب وأشرَف وأعلى، أن جعله عز وجل إماما ل78احلج 
ُك إماما للناس. }إِبـْرَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَمتَُّهنَّ قَاَل ِإّينِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما   أي ُمَصريِّ

إذا تقدمهم  " أمَّ " القوم وأمَّ ±من فعل ممن صيغ اآللة مساعاً كالِعَماد والنقاب واإلزار والرداء،  "ِفَعالواإلمام على وزن " 
 ،73األنبياء  }َوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن ¹َِْمرِ¦َ  { قال تعاىل: ،وصار هلم إماما، سواء إىل صراط مستقيم أو إىل ضاللة

  .توجه إليهقصده و  :أمَّه يؤمه أّماً و  ،41القصص  }َوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة َيْدُعوَن ِإَىل النَّارِ {
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 :قال ،باً شديداً صَ بون يف العبادة من أصحابه نَ صَ نْ لرسول هللا صلى هللا عليه وسّلم رجال يَـ  رَ كِ ذُ ملا ويف حديث ابن عمر  
رته إىل الكتاب ـفمن كانت فت] 24[ةرتْ فَـ  ةٍ رَّ ، ولكل شِ ]23[ةرَّ شِ  ]22[ه، ولكل ضراوةتُ رَّ تلك ضراوة اِإلسالم وشِ ( 

فمن كانت فرتته إىل سنيت فقد اهتدى، ومن كانت فرتته إىل  أي ِنِ◌عم ما قصد، ويف رواية: (، ) ّم ما هووالسّنة فِألُ 
  ). غري ذلك فقد هلك

  .هم، والَعَلم الذي يتبعه اجليش أمّ رئيس القوم أمّ أو اتبعوه، قوم الواإلمام كل من ائتم به  
نه تعاىل جعل إبراهيم عليه السالم أي: إ ،ا أكمل أنواع اِإلمامةÄمألالرسالة والنبوة، ة يف هذه اآلية الكرمية واملراد 5إلمام

إماما يف الدين، تلقيا للرسالة، وقياما ¹حكامها، وتبليغا هلا، وقدوة وأسوة فيها للناس كافة على مر احلقب واألجيال، إذ 
خماطبا نبينا حممدا صلى هللا عليه  مل يـُبـَْعث بعده من رسول إال كان من ذريته، مأمورا 5تباعه واالقتداء به، قال تعاىل

َنا إِلَْيَك أَِن اتَِّبْع ِملََّة إِبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  { وسلم: ، وخاطب املسلمني مجيعا 123النحل }ُمثَّ أَْوَحيـْ
ُذوا ِمْن َمَقاِم إِبـْرَاِهيَم ُمَصل÷ى { فقال: احلج  }َة أَبِيُكْم إِبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني ِمْن قـَْبلِملَّ  { ، وقال:125البقرة }َواختَِّ
  .4املمتحنة  }َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف إِبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعه{ ، وقال:78

سأل أن  ،}ِمْن ُذرِّيَِّيت قَاَل وَ { وكما عهد يف إبراهيم من حلم وحب للخري وحرص على الدعاء لذريته به، أجاب ربه:
يكون بعض من ذريته أئمة، ومل يقل ذرييت كلها، وهذا منه منتهى احلكمة واألدب مع ربه، إذ مل يسأل ما هو غري مألوف 

لإلمامة. وسرعان ما استجاب هللا تعاىل ممن يصلحون املرء مل جتر ¹ن يكون مجيع نسل يف الدنيا ألنه يعلم أن حكمة هللا 
  .}قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ  { ها إىل شرط أساسي فيمن يناهلم عهد هللا 5إلمامة تبعا ألبيهم إبراهيمدعوته، منب

لقد وعده هللا تعاىل 5إلمامة، فوىف له وعهد إليه ±ا، ولكن هذه اإلمامة حرام على الظاملني ولوكانوا من ذرية األنبياء  
ية ُحتَّرِم الظلم وجتعله مانعا أبدF من إمامة الناس يف الدين والدنيا، وتـَُوثُِّق تشريعا أبدF واملرسلني، بذلك وضعت قاعدة أزل

يربط العالقات والوشائج 5لعقيدة قبل ربطها 5لعرق واللون والنسب، فمن مل يتبع ملة إبراهيم فقد سفه نفسه وظلمها 
بَـتَّْت عالقة األبوة بني نوح وابنه إذ انبتت روابط العقيدة، قال ومن قبل انْـ  وخسرها، وقطع العالقة به يف الدنيا واآلخرة،

 ، فكان اجلواب:45هود }َوَ¦َدى نُوٌح رَبَُّه فـََقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِين ِمْن أَْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك احلَْقُّ َوأَْنَت َأْحَكُم اْحلَاِكِمنيَ  { تعاىل:
ِلَك إِنَُّه َعَمٌل َغيـُْر َصاِلٍح َفَال َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإّينِ أَِعُظَك أَْن َتُكوَن ِمَن قَاَل Fَ نُوُح إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَهْ  {

                                      

  .َي الشيُء 5لشيء إذا اْعتاَده فال َيكاُد َيْصُرب عنهالضَّراَوُة: العادة يقال َضرِ  - 22
ِني اْلُمْعَجَمِة َوَتْشِديِد الرَّاءِ  - 23   َأْي ِحْرًصا َعَلى الشَّْيِء َوَنَشاطًا َوَرْغَبًة ِيف اخلَْْريِ أَْو الشَّرِّ. ِشرًَّة: ِبَكْسِر الشِّ
رًَة: بَِفْتِح اْلَفاِء َوُسُكوِن التَّاِء َأْي َوَهًنا َوَضْعًفا َوُسُكو¦ً  - 24    .فـَتـْ
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 }ُدوَن َوِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه إِنَِّين بـَرَاٌء ِممَّا تـَْعبُ  { . كما انقطعت بني إبراهيم وأبيه، قال تعاىل:46هود }اْجلَاِهِلنيَ 
َ َلُه أَنَُّه َعُدوٌّ Lَِِّ تـَبَـرَّأَ ِمْنُه ِإنَّ إِبـْرَاِهيَم َألَوَّاٌه َحِليمٌ { ، وقال:26 الزخرف    .114التوبة }فـََلمَّا تـَبَـنيَّ

وسلم  قول الرسول صلى هللا عليهومنه  ،وُجماَوزَة احلدِّ ، َوْضع الشيء يف غري موِضعهو اجلَْوُر لغة ضد العدل، وهو الظُّلم إن 
أضاع من أي َأساَء األدَب بتَـرِْكه السُّنََّة وظَلَم نْفسه مبا  )َهَكَذا اْلُوُضوُء َفَمْن زَاَد َعَلى َهَذا أَْو نـََقَص فـََقْد َأَساَء َوظََلم(

ْدَرى "يوم مظلم" أي شديد شرُّه، و"أمر مظلم" ال يُ :. ومنه الظالم والظلمة: سواد الليل وحلكته، ومن ا¼از يقالالثواب
الظلم عند أهل اللغة وكثري من العلماء: وضع الشيء يف غري موضعه من أين يـُْؤَتى، قال الراغب يف مفردات القرآن:"

وإما بعدول عن وقته أو مكانه، ومن هذا يقال: ظلمت األرض: حفرlا ومل تكن  ،املختص به؛ إما بنقصان أو بزFدة
ة، والرتاب الذي خيرج منها: ظليم. والظلم يقال يف جماوزة احلق الذي موضعا للحفر، وتلك األرض يقال هلا: املظلوم

  ".جيري جمرى نقطة الدائرة، ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز، وهلذا يستعمل يف الذنب الكبري، ويف الذنب الصغري
وضع الشيء يف غري موضعه، أو ولئن كان للظلم يف اللغة معان متقاربة ومتداخلة، تدور حول اجلور أو جماوزة احلد أو 

الذي هو جماوزة حدود هللا تعاىل يف أي صورة من الصور، شركا  الفقهي فإÄا ال تبتعد كثريا عن املعىن ؛السواد أو التمويه
 أو مبا هو ا أحل،أو استحالال ملا حرم هللا أو حترميا مل ،أو إنكارا ملا هو معلوم من الدين 5لضرورة أو إحلادا أو جحودا،

َوتِْلَك ُحُدوُد اLَِّ َوَمْن  { :طنها، وهذا ما يؤكده قوله تعاىلظاهرها و5 ،دون ذلك من املعاصي والسيئات كبريها وصغريها
   .1الطالق }يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اLَِّ فـََقْد ظََلَم نـَْفَسه 

لما كانت الدائرة أقرب إىل وك ،للظلم دوائر كثرية بعضها أخص من بعض، ودرجات متباينة بعضها أخطر من بعضإن 
جمال االعتقاد وما يرتبط به من تصورات، كان األمر أدعى إىل االهتمام به وخبطورة ما يرتتب عليه من نتائج، وكلما كان 

   .الظلم املرتكب أكثر مشوال وأعمق ¾ثريا كانت تداعياته أكثر ضررا
ْرَك َلظُْلمٌ  { أكرب دوائر الظلم الشرك #5 ألنه كذب شنيع وافرتاء عظيم على هللا عز وجل،  ،13لقمان } َعِظيمٌ  ِإنَّ الشِّ

أصل الظلم وحقيقته، فمن أشرك 5# أو عدل به غريه أو اختذ له  هوقلب للحقائق ووضع لألشياء يف غري موضعها، و و 
 تعاىل، فإن له عالجا ظلم للنفس هو اإلشراك 5#الندا فقد ارتكب الظلم األعظم وخلع ربقة اإلسالم. وإذا كان أعظم 

ُقْل Fَ ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم َال  { ، قال تعاىل:¦جعا هو التعجيل 5لتوبة وتصحيح العقيدة واالستغفار
يًعا إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحِ     ،53الزمر } يمُ تـَْقَنطُوا ِمْن َرْمحَِة اLَِّ ِإنَّ اLََّ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

إال أن هناك ظلما أقل درجة من الشرك الذي يتخلص منه املرء مبجرد التوبة النصوح والتوحيد اخلالص؛ هذا الظلم هو 
ظلم العباد. وهو وإن كان أقل درجة من الشرك، فإن التوبة منه معلقة برد املظامل ألهلها، مما جيعل أمر التحلل منه أشد 

فيما رواه قال عليه الصالة والسالم يتصدى إلمامة الناس وقيادlم وتويل أمر دينهم ودنياهم، ال سيما لدى من عسرا، 
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 يَناٌر َوَال ِدْرَهٌم ِإْن َكانَ َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة ِألَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه أَْو َشْيٍء فـَْليَـَتَحلَّْلُه ِمْنُه اْليَـْوَم قـَْبَل أَْن َال َيُكوَن دِ  ( :البخاري
  ) ُحِمَل َعَلْيهَلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه َوِإْن َملْ َتُكْن َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيَِّئاِت َصاِحِبِه فَ 

، منها الظلم يف احلكم والقضاء والفصل بني الناس، وظلم األرحام واألقارب، وظلم هذا الظلم يتمثل يف صور شىت 
عدم النصح هلم، وظلم اإلنسانية 5لتقصري يف واجب تبليغ العقيدة أوفريضة األمر 5ملعروف والنهي عن املنكر، املسلمني ب

كل أصناف الظلم هذه ُيسأل عنها يوم القيامة ما مل تكن توبة، وكلها مانعة من اإلمامة يف الدنيا كما بني عز وجل 
يٍم َوَال َشِفيٍع يُطَاعُ  { اآلخرة كما قال تعاىل: إلبراهيم عليه السالم يف اآلية السابقة، ومهلكة يف  } َما لِلظَّاِلِمَني ِمْن محَِ

 } مِ اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اLَِّ فَاْهُدوُهْم ِإَىل ِصرَاِط اجلَِْحي { ، وقال:18غافر
  .22/23الصافات

لناس يف أمر الدين تقتضي أن يكون املرء قدوة وأسوة حسنة فيه، فإÄا يف أمر الدنيا تقتضي السوية لمة مااإلولئن كانت 
واحملاسبة عليها، أو 5حتكاره يف بطانته  اـحقها يف اختاذ قراراlا وتنفيذها ومراقبته 5غتصابأن ال يظلم اإلمام األمة 

هي قوام أمر املسلمني. كما تقتضي أن تكون إمامته 5ختيار املسلمني وأعوانه، أو 5إلخالل بواجب الشورى العامة اليت 
ثالثة ال يقبل هللا ن فقال:( َمْن أَّم قوماً وهم له كارهو  صلى هللا عليه وسلم اإلنكار على رضية ±ا نفوسهم، ولذلك شدد

لعن رسول ( ويف رواية أنس:  )،نوامرأة 5تت وزوجها عليها غضبان وأخوان متصارما إمام قوم وهم له كارهون :هلم صالة
حي على "هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة: رجل أَّم قوماً وهم له كارهون، وامرأة 5تت وزوجها عليها ساخط، ورجل مسع 

يف الثالثة الذين ال تقبل منهم صالة،  واملعىن نفسه ورد فيما أخرجه أبو داود عن عبد هللا بن عمر )،مث مل جيب "الفالح
ابن ماجة عن عبد هللا بن عباس، يف الثالثة الذين ال ترتفع صالlم فوق ، وما رواه م من تقدم قوما وهم له كارهونوأوهل

   .رؤوسهم شرباً، وأوهلم رجل أَّم قوماً وهم له كارهون، وعن عبد هللا بن عمرو يف الرجل يؤم القوم وهم له كارهون
، 5إلمامة، واستجاب دعاءه يف أن جيعلها يف الصاحلني من ذريته وحرمها لقد بشر هللا تعاىل عبده إبراهيم عليه السالم

على الظاملني، ولئن كان إمام القوم يقدمهم إىل الصراط املستقيم، وكان من احلكمة أن تـُتَّخذ هلم قبلة توجههم إىل ر±م 
ريهم مبكانة إبراهيم فيهم، يف كل زمان ومكان، رمزا لوحدة الدين والعقيدة والصف، فقد خوطب املسلمون عقب تذك

إبراهيم عليه السالم إمام،  ،}َوأَْمًنا َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابَةً  { ببيان مكانة البيت احلرام من أمر دينهم ودنياهم فقال تعاىل:
  والبيت مثابة وقبلة وأمن. 

رم املكي كله، ألنه وصفه 5ألمن، وهذه صفة احلرم  ويشمل الكعبة واحل، واملراد 5لبيت يف هذه اآلية الكرمية بيت هللا احلرام
, 95دة املائ }َهْدFً 5َِلَغ اْلَكْعَبِة  { ، وقوله:35إبراهيم  }َوِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلبَـَلَد َآِمًنا { كله لقوله تعاىل:

  مكة املكرمة. ، وال يف املسجد احلرام، وإمنا يف ربوعواهلدي ال يذبح يف الكعبة
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mب فالن إىل هللا و�ب، 5لتاء والثاء، أي  :" من فعل: mب يثوب ثو5 وثو5¦، أي رجع بعد ذهاب، يقال ولفظ "مثابة
رجع إىل طاعته، واملثابة: املرجع الذي يثاب إليه ويـُْرَجع مرة بعد أخرى، شوقا إليه وتعلقا به، واملعاذ الذي يعاذ 5# فيه، 

  األعمال يف كنفه حجا وعمرة وصالة وبرا.ويضاعف ثواب 
أما كون البيت أمنا، فألهله من تسلط احلكام واجلبابرة، وملن دخله من اخلائفني والعائذين واحلجاج واملعتمرين والعاكفني، 

اْلبَـَلَد َآِمًنا َواْجنُـْبِين َوَبِينَّ أَْن َوِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا  { وهو استجابة من هللا تعاىل لدعوة إبراهيم له، قال تعاىل:
، 68العنكبوت  } َوملَْ يـََرْوا أَ¦َّ َجَعْلَنا َحَرًما َآِمًنا َويـَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِهلِمْ أَ  { ، وقال:35إبراهيم } نـَْعُبَد اْألَْصَنامَ 

ِفيِه َآFٌَت بـَيَِّناٌت  { ، وقال:57القصص  } ِه َمثَرَاُت ُكلِّ َشْيٍء رِْزقًا ِمْن َلُد¦َّ َوملَْ ُمنَكِّْن َهلُْم َحَرًما َآِمًنا ُجيَْىب إِلَيْ أَ  { وقال:
َ  ، وقال صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح فيما رواه البخاري:(97آل عمران  } َمَقاُم إِبـْرَاِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن َآِمًنا َّLِإنَّ ا

 ِألََحٍد بـَْعِدي َوَملْ السََّمَواِت َواْألَْرَض َفِهَي َحرَاٌم ِحبَرَاِم اLَِّ ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ملَْ حتَِلَّ ِألََحٍد قـَْبِلي َوَال حتَِلُّ  َحرََّم َمكََّة يـَْوَم َخَلقَ 
ْهِر َال يـُنَـفَُّر َصْيُدَها َوَال يـُْعَضُد َشوُْكَها َوَال  [ ُخيْتَـَلى َخَالَهاَحتِْلْل ِيل َقطُّ ِإالَّ َساَعًة ِمْن الدَّ

 )َوَال حتَِلُّ لَُقطَتُـَها ِإالَّ ِلُمْنِشدٍ ] 25
ْذِخرَ :"فـََقاَل اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ  [ِإالَّ اْإلِ

26
[Fَ َرُسوَل اLَِّ فَِإنَُّه َال بُدَّ ِمْنُه لِْلَقْنيِ ]

ِإالَّ  : (َفَسَكَت ُمثَّ قَالَ  "َواْلبُـُيوتِ ] 27
ْذِخَر فَ    ).ِإنَُّه َحَاللٌ اْإلِ

وآية ذلك أن البيت احلرام مل يعرف يف �رخيه الطويل سلطة مركزية ممثلة يف ملك أو رئيس أو حاكم، ألÄا مظنة الظلم 
واخلوف واالستبداد، وعندما حاول القيصر تتويج عثمان بن احلويرث ملكا على مكة أنف أهلها أن يدينوا مللك، وصاح 

أال إن مكة حي  Fلعباد هللا، ملك بتهامة!؟ زى على أحفل ما كانت قريش يف الطواف:"األسود بن أسد بن عبد الع
  " فقالوا:"صدق والالت والعزى ما كان بتهامة ملك"، فلم يتم مراد عثمان وفشلت مساعي القيصر.لقاح ال تدين مللك

ن ميهد اإلمام لرعيته سبل العبادة وأدواlا وملا كانت وظيفة اإلمامة ومسؤوليتها تعبيد الناس خلالقهم، فإن من مقتضياlا أ
ووسائلها، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، لذلك بني تعاىل إلبراهيم ما ينبغي القيام به من ذلك أوال ¹ول، وأوله 

ُذوا ِمْن َمَقاِم إِبـْرَاِهيَم ُمَصل÷ى { مكان الصالة من البيت، وهو مقام إبراهيم، فقال:   جعلوا منه مكا¦ للصالة.أي ا ،}َواختَِّ
تََّخِذ ُمَصل÷ى، فإن أرجح األقوال هو مكان قيام إبراهيم 

ُ
ولئن اختلفت األخبار والرواFت حول حتديد املقصود من املقام امل

عليه السالم عند بناء الكعبة مع ولده إمساعيل، ومقامه عندها للصالة والتعبد، وهو املعروف حاليا يف املسجد احلرام، 

                                      
  الرطب أو اليابس من النبات، واختالؤه قطعه واحتشاشه. :اخللى - 25
  ححشيش طيب الري اإلذخر: - 26
  .كل ذي صناعة يعاجلها بنفسهالقني: احلداد،   - 27
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املسجد احلرام كله أكثر ثوا5 من الصالة يف غريه كما قال صلى هللا عليه وسلم فيما  يف كانت الصالة فرضا ونفالوإن  
  ).صالٌة يف مسجِدي هذا خٌري من ألِف صالٍة فيما ِسواه إالّ املسجَد احلرامَ رواه البخاري: (

ُذوا ِمْن َمَقاِم إِبـْرَاِهيَم ُمَصل÷ى { ه تعاىلوإذا كان األصل يف صيغة األمر يف الكتاب والسنة هو الوجوب فإن قول  } }َواختَِّ
يفيد وجوب الصالة يف مقام إبراهيم، مع أن الصالة جيزئ القيام ±ا يف بقاع األرض كلها، مقاما وغري مقام، كما قال 

ا َرُجٍل من أُمَّيت صلى هللا عليه وسلم:(  )، لذلك أتت السنة أدرََكْتُه الصالُة فْلُيَصلِّ وُجِعَلْت َيل األرُض َمسِجداً وَطهوراً فَأميُّ
النبوية تشرح ما أشكل من معىن اختاذ املقام مصلى دون سائر املسجد، فيما رواه جابر عن صفة حجه صلى هللا عليه 

إىل  فاستلم نّيب هللا صلى هللا عليه وسّلم احلجر األسود، مث رمل ثالثة ومشى أربعة، حىت إذا فرغ عمد ..وسلم، قال:(
ُذوا ِمْن َمَقاِم إِبـْرَاِهيَم ُمَصل÷ى { مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتني، مث قرأ: وما أخرجه النسائي عن عبد هللا بن  ،}َواختَِّ

ًعا ُمثَّ َصلَّى ِعْنَد الْ عمر: ( َمَقاِم رَْكَعتَـْنيِ ُمثَّ َخرََج ِإَىل الصََّفا َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َمكََّة طَاَف 5ِْلبَـْيِت َسبـْ
)، فتبني من ذلك أن أداء عموم الصالة يف أركان األرض كلها مباح وإن ِمْن اْلَباِب الَِّذي َخيْرُُج إِلَْيِه َفطَاَف 5ِلصََّفا َواْلَمْرَوة

هيم وجو5 أو سنة مؤكدة، على اختلفت درجات أجرها كما ورد به النص، أما صالة ركعيت الطواف ففي مقام إبرا
خالف بني الفقهاء، واجبة عند املالكية واحلنفية، سنة عند الشافعية واحلنابلة، قال املواق يف "مواهب اجلليل يف شرح 

[خمتصر الشيخ خليل 
28

طََّواِف اْلَواِجِب ُسنٌَّة ُمؤَكََّدٌة اْبُن يُوُنَس: رَْكَعَتا ال: ( َوِيف ُسنِّيَِّة رَْكَعَيتْ الطََّواِف أَْو ُوُجوِ±َِما تـََردُّدٌ :]
قَاَل أَبُو  ِمْن ُشُروِط الطََّواِف اتَِّصاُل رَْكَعتَـْنيِ بِِه. :اْلَقرَاِيفُّ  ُيْسَتَحبُّ َأْن يـَْقرَأَ ِفيِهَما ِبُقْل Fَ أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن، َوُقْل ُهَو اLَُّ َأَحٌد.

َباِن 5ِلدُُّخوِل ِيف التََّطوُّعِ اْلَولِيِد: اْألَْظَهُر ُوُجوبـُُهَما ِيف  َوقَاَل َسَنٌد: َال ِخَالَف أَنـَُّهَما لَْيَسَتا رُْكًنا  . الطََّواِف اْلَواِجِب، َوجيَِ
ْحرَاِم 5ِْلَكاِفُروَن َواْإلِْخَالِص ) ،َواْلَمْذَهُب أَنـَُّهَما َواِجبَـَتاِن ُجيْبَـرَاِن 5ِلدَّمِ    .َونُِد5َ َكاْإلِ

عز وجل مكان صالة ركعيت الطواف للحجاج واملعتمرين، أمر إمامهم إبراهيم وولده إمساعيل ëعداد قبلتهم  مث ملا بني
رَا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفَني َوالرُّكَِّع السُُّجودِ  { طاهرة طهارة مادية ومعنوية فقال:  }َوَعِهْدَ¦ ِإَىل إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َأْن َطهِّ

العاكفني: أي املقيمني ا¼اورين للبيت بقصد اإلكثار من العبادة يف املسجد احلرام، والركع مجع راكع، والسجود: َمجٌْع 
  جد، ومنه شاهد وشهود وهاجع وهجوع.َمسَاِعيٌّ مفرده سا

راهيم وإمساعيل ¹ن يبنيا البيت مطهرا نا وأمر¦ إبأوحيأي وصينا و  :} َوَعِهْدَ¦ ِإَىل إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيلَ  { وقوله تعاىل: 
َيانَُه َعَلى تـَْقَوى ِمَن اLَِّ  { تعاىل: كما قالبصدق نية وإخالص عمل، على تقوى من هللا ورضوان،   أََفَمْن َأسََّس بـُنـْ

يَ  ٌر أَْم َمْن َأسََّس بـُنـْ به من األد¦س املادية ما ال يليق  من كل، وبصيانته 109التوبة }انَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ َوِرْضَواٍن َخيـْ
وlيئته  .ومن كل آmر الشرك ومظانه ،واألوmنواألوساخ من األرجاس واملعنوية، أمرا 5ملعروف وÄيا عن املنكر، وتطهريا 
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م وملا كان إبراهي طيبا مرحيا للحجاج واملصلني واملتعبدين، مبا يعينهم على أداء مناسكهم وتقوية اإلميان يف قلو±م.
، ووظيفة اإلمام أن يهدي الناس للحق واخلري ٍل من ربه إماما للناس كافة، و اإلمام راع ومسؤول عن رعيتهِبِ◌َجعْ 

َنا إِلَْيِهْم ِفْعَل اْخلَيـْرَاِت َوِإقَاَم الصََّالِة َوإِيَتا { ويعينهم عليه، قال تعاىل: َء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن ¹َِْمرَِ¦ َوأَْوَحيـْ
، فإن إبراهيم وولده إمساعيل بدآ مهمتهما مبا يبدأ به املؤمن، وهو االستعانة 5# على ما كلفا به 73األنبياء } َعاِبِدينَ 

ًنا َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت َوِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلًدا َآمِ  { والدعاء للمؤمنني يف وادي مكة 5ألمن وكفاية الرزق
ُهْم L5َِِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخرِ  وكفاية احلاجات من  الذي نبين فيه بيتك األمنالوادي هذا  أي أسبغ على أهل ،} َمْن َآَمَن ِمنـْ

قَاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتُِّعُه قَِليًال  { الثمرات، وكأمنا منعهما احلياء من هللا أن يشركا َمْن كفر يف هذا الدعاء، فعقب تعاىل عليه:
مبينا قاعدة عدل يف الدارين، أن الرزق يف الدنيا للرب والفاجر، وأن اآلخرة  ،}ُمثَّ َأْضَطرُُّه ِإَىل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

 جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة لو كانت الدنيا تعدل عند هللاملن آمن واتقى، وهو تعاىل ميتع الكافر قليال، إذ ( 
إِنـََّها َسآَءْت  { وأ مصري وهو عذاب اآلخرة يف جهنم) كما قال صلى هللا عليه وسلم، مث يلجئه بعد ذلك إىل أسماء

  .66الفرقان  }ُمْستَـَقرّاً َوُمَقاماً 
5لدعاء إىل هللا تعاىل ومها يرفعان قواعد وامتثاال ألمر هللا هلما بتطهري البيت وحتلية بنائه 5لصدق واإلخالص، يتوجهان 

الكعبة بناء وتعلية، وهو مسيع هلما عليم بسرمها وعلنهما وجهرمها وجنوامها، يسأالنه استقواء به واستعانة، أن يتقبل 
وأن يثبتهما على  ،}ا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ َوِإْذ يـَْرَفُع إِبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّ  { عملهما

اإلسالم الذي ارتضاه هلما، وجيعل من ذريتهما أمة مسلمة له، خاضعة منقادة لتعاليمه، ممتثلة أمره جمتنبة Äيه، وأن 
اْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا رَبـََّنا وَ  { النصوح إىل احلق يف كل حني يتوالمها وذريتهما 5هلداية إىل شرائع الدين، والتوبة

 { أي علمنا ما فرضت علينا من الشرائع واملتعبدات، ألن أصل النسك العبادة، } َوأَرَِ¦ َمَناِسَكَنا{ ،}أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلكَ 
َنا   التوابني واسع الرمحة 5ألوابني.قابل توبة  }إِنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ { أي جتاوز عنا، }َوُتْب َعَليـْ

لقد كان إبراهيم عليه السالم قدوة يف اإلمامة، اقتدى به األنبياء بعده، ويقتدي به األئمة األبرار يف كل عصر، ولئن 
افتقدت صفاته يف أئمة زماننا وقد هدموا قواعد الدين بدل رفعها، وأركان اإلميان بدل تثبيتها، وفسطاط اإلحسان بدل 

فألÄم أفسدوا نواFهم وأعماهلم 5لشرك ظاهرا أو خفيا، وعمروا قلو±م حبب الدنيا وزينتها، وأخلوها من حب نشره، 
 اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يـَْعُبُدونَ { اآلخرة والعمل هلا، وهم بذلك أئمة جور وظلم وفساد، قال تعاىل:

َوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة َيْدُعوَن  { ، وقال:22/24الصافات } ُدوُهْم ِإَىل ِصرَاِط اجلَِْحيِم َوِقُفوُهْم إِنـَُّهْم َمْسُئوُلونَ اLَِّ فَاهْ  ِمْن ُدونِ 
نـَْيا َلْعَنًة َويـَْوَم اْلِقَياَمِة هُ     .41/42القصص  }ِمَن اْلَمْقُبوِحنيَ  مْ ِإَىل النَّاِر َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َال يـُْنَصُروَن َوأَتْـبَـْعَناُهْم ِيف َهِذِه الدُّ
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  األجيالالعقدي بني تضامن ال
 عهدتهإبراهيم و سنة 

  
ُلو َعَلْيِهْم آFَِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّي { قال هللا تعاىل: ُهْم يـَتـْ نـْ يُز ِهْم إِنََّك أَنَت الَعزِ رَبـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال مِّ

نـَْيا َوإِنَُّه ِيف اآل129اَحلِكيُم ( َناُه ِيف الدُّ لَِّة إِبـْرَاِهيَم ِإالَّ َمن َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفيـْ ِخرَِة َلِمَن الصَّاِحلَِني ) َوَمن يـَْرَغُب َعن مِّ
َوَوصَّى ِ±َا إِبـْرَاِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب Fَ َبِينَّ ِإنَّ اLَّ اْصَطَفى ) 131) ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعاَلِمَني (130(

) أَْم ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمن 132َلُكُم الدِّيَن َفَال َمتُوُتنَّ َإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن (
) تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت 133َن (لُوْا نـَْعُبُد إِلَـَهَك َوإِلَـَه آ5َِئَك إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق إِلَـهاً َواِحداً َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمو بـَْعِدي قَا

ُتْم َوَال ُتْسأَلُوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( قَاُلوْا ُكونُوْا ُهودًا أَْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوْا ُقْل َبْل ِملََّة ) وَ 134َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسبـْ
 / البقرة })135إِبـْرَاِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَني (

  
متثل األمة اإلسالمية كيا¦ واحدا متماسكا من آدم عليه السالم إىل آخر مسلم على األرض، كيا¦ ال تفرقه األعراق أو 

ار أو األلوان، وال ميزقه بريق املصاحل اآلنية املتقلبة أو ±رج األطماع الدنيوية العارضة، ألن له دينا واحدا على األقط
اختالف األعصر ويف كل أمة، وعلى لسان كل نيب، دينا جوهره التوحيد ومبناه االستسالم # تعاىل، واإلذعان ملا أتى به 

ْسَالمُ  { :مته احملبة الصادقة، قال تعاىلالوحي، دينا سداه االتباع الرشيد وحل ، 19آل عمران  } ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اLَِّ اْإلِ
ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلَِخرَِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ  { وقال: َر اْإلِ َتِغ َغيـْ ، وقال صلى هللا عليه 85آل عمران }َوَمْن يـَبـْ

ني يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء مثل املؤمن وسلم:(
  ).5حلمى والسهر

هذه الوحدة الرشيدة الرضية، جتلت يف حياة املسلمني على اختالف مراتبهم يف شجرة اإلميان واإلسالم، تضامنا وتكافال 
من بني سلف وخلف، أو فارق مكان بني شرق وغرب أو مشال وجنوب، أو وتعاو¦ وتعاطفا وترامحا، ال يشعرون بفارق ز 

فارق لون بني أمحر أو أصفر أو أبيض أو أسود، جتلى هذا الشعور التضامين بني األجيال واضحا بينا يف إبراهيم عليه 
وشغله أمر  ،}ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلكَ  رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمنْ  { السالم، وقد سكنه َهمُّ نفسه وذريته فدعا:

ُهْم  { األجيال بعده فجأر 5لدعاء هلا برسول يستنقذها من اجلهل واجلهالة والشرك والغواية: نـْ رَبـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال مِّ
ُلو َعَلْيِهْم آFَِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّ    .}يِهْم إِنََّك أَنَت الَعزِيُز اَحلِكيمُ يـَتـْ

لقد جترد إبراهيم للتوحيد والعبادة، فلم يشرك 5# شيئا، وتربأ من كل معبود سواه، ومن كل والء لغريه، وخالف قومه 
اء هللا أن تربأ من فألقوه يف النار، وطاردوه يف اآلفاق فما ¦ل ذلك من يقينه وما أثر يف عزميته، وبلغ به الرباء مما سوى أولي
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أبيه وقومه، ولكنه مل ينس الطائفة املسلمة اليت ¾يت من بعده على مر احلقب والدهور، فدعا هلا مبا ينجيها وحيييها ويزكيها 
  ويعلمها.

إÄا وحدة قلوب املؤمنني إىل يوم الدين، شعارها التكافل، يسعى بذمتهم أد¦هم وهم يد على من سواهم، هاجس كل 
يهتدي ويهتدي معه الناس، ينجو وينجو معه املؤمنون، من جيله واألجيال بعده، ألنه يعرف قيمة اإلميان منهم أن 

والطاعة وحيرص على أن ُيْسَبغا على من �يت بعده، ويعرف عقىب االستغفار لنفسه وملن سبقه والدعاء لذريته وملن يلحق 
َوالسَّاِبُقوَن  { بقتهما يف الفضل، ومنـزلتهما يف عايل الدرجاتبه من املسلمني، وتلك مزية إبراهيم وابنه إمساعيل وسا

، إذ 5ليقني واألعمال الصاحلة واإليثار وحمبة اخلري للناس مجيعا يتفاضل اخللق 10/11الواقعة }السَّاِبُقوَن أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُونَ 
ايته، لذلك دعَوا ر±ما لعقبهما وملن �يت بعدمها ¹ال يف الدنيا واآلخرة، و5لعقل والعلم واحلكمة يبلغ املرء قمة رشده وهد

نـُْهمْ  { وهداية وحكمة وقاال: ن رسول وشرعمهم يَ لِ خيُْ  هو حممد صلى هللا عليه وسلم، بعث  }رَبـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال مِّ
ُلو َعَلْيِهْم آFَِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب يـَتْـ  { إىل الناس كافة، يف قومه العرب من ذرية إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم،

يبلغهم آFت هللا تعاىل قرآ¦ مبينا 5لسنة والقدوة، فيتناولونه 5لتالوة والدرس والبحث واستقصاء املعاين  }َواحلِْْكَمةَ 
معرفة ¹سرار الدين واملرامي، ويعلمهم احلكمة صوا5 يف القول والعمل وتعقال وحلما وحسن تصرف يف احلال واملآل، و 

ومقاصده، وسنن هللا يف اخللق والتغيري والتغري، ويكشف هلم سبل الصاحلني واملصلحني فيسلكوÄا، وسبل ا¼رمني 
يطهرهم من الشرك وأرجاسه، ومن منكرات النواF واألقوال واألعمال واألهواء،  } َويـُزَكِّيِهمْ { واملفسدين فيجتنبوÄا،

ا مبا حيفظ طهارlم النفسية والسلوكية، ختلية من كافة الشرور وحتلية بكل بر رشيد نري، ويستدمي ويصلحهم أفرادا وجمتمع
صفاء قلو±م فيكسبها حظها من النماء وارتقاء درجات اليقني واإلحسان والقرب، مث ختما دعاءمها 5لثناء على هللا 

القادر ، الذي ال يعجزه شيء }إِنََّك أَنَت الَعزِيزُ  { عليا فقاال:تعاىل ¾د5 وتقر5 وتربكا 5مسني من أمسائه احلسىن وصفاته ال
  .وعدال ةوحكم ايف صنعه وإتقانه وأفعاله وأقواله علم }اَحلِكيمُ { املقتدر الغالب يف حكمه وسلطانه

خامت النبيني، إين عند هللا مكتوب كما قال صلى هللا عليه وسلم: (وقد وافقت هذه الدعوة املستجابة َقَدَر هللا السابق  
وسأخربكم ¹ول أمري، أ¦ دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤF أمي اليت رأت حني وضعتين وقد  ،دل يف طينتهنوإن آدم ¼

  )خرج منها نور أضاءت هلا منه قصور الشام
حق أن يكون أ5 لقد كانت سنة التضامن بني األجيال املسلمة املتعاقبة من صنيع إبراهيم عليه السالم، ±ا وبغريها است

ِملََّة أَبِيُكْم إِبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم  { للمسلمني وقدوة هلم يف العقيدة والوالء لربه وللمؤمنني، والرباء من الشرك واملشركني
ْرِض ِمَن َربِّ َال َتَذْر َعَلى اْألَ  { ، ولئن دعا نوح عليه السالم على قومه إذ عصوه فقال:78احلج  }اْلُمْسِلِمَني ِمْن قـَْبل

رًا إِنََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوَال يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجرًا َكفَّارًا َّF{ ، فإن إبراهيم األواه احلليم قال:26/27نوح  }اْلَكاِفرِيَن َد 
، ±ذه السنة 36إبراهيم }ْن َعَصاِين فَِإنََّك َغُفوٌر َرِحيمٌ َربِّ إِنـَُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثريًا ِمَن النَّاِس َفَمْن تَِبَعِين فَِإنَُّه ِمينِّ َومَ 
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الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن  { اإلبراهيمية، سنة تضامن أجيال املسلمني بشر موسى وعيسى عليها السالم مبحمد صلى هللا عليه وسلم
ُدونَُه َمْكُتو5ً ِعْنَدُهْم ِيف  يلِ  الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي جيَِ جنِْ ، و±ا قال رسول هللا صلى هللا عليه 157األعراف  }التـَّْورَاِة َواْإلِ

ًتا فََأْحَسَنُه َوَأْمجََلُه ِإالَّ َمْوِضَع لَ  وسلم: ( ِبَنٍة ِمْن زَاِويٍَة َفَجَعَل النَّاُس ِإنَّ َمثَِلي َوَمَثَل اْألَنِْبَياِء ِمْن قـَْبِلي َكَمَثِل َرُجٍل بـََىن بـَيـْ
و±ا أُِمْر¦ بعد التوحيد أن  )،يِّنيَ وَن بِِه َويـَْعَجُبوَن َلُه َويـَُقوُلوَن َهالَّ ُوِضَعْت َهِذِه اللَِّبَنُة قَاَل فََأَ¦ اللَِّبَنُة َوأََ¦ َخاِمتُ النَّبِ َيطُوفُ 

، 19حممد  }ْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناتِ فَاْعَلْم أَنَُّه َال إَِلَه ِإالَّ اLَُّ َواْستَـْغفِ  { نستغفر ألنفسنا وللمؤمنني، قال تعاىل:
ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ¦  { و±ا يدعو اخللف الصاحل للسلف الرشيد: َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقولُوَن رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال÷  رب اغفر يل ولوالدي ، ويف احلديث: ( 10احلشر } لِلَِّذيَن َآَمُنوا رَبـََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 5ِْإلِ
). وكان بذلك على وارمحهما كما ربياين صغريا واغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات

والسنة، ويستغفر هلم، وأن يؤسس القدوة الصاحلة ملن  املسلم أن يقتدي 5لصاحلني ممن سبقه على هدي الكتاب
  يعاصرونه أو �تون بعده ويدعو هلم.

 مدافعةٍ  من الفساد وترسُ  ، وقايةٌ وهدفٍ  وقلوبٍ  صفٍّ  إن سنة تضامن أجيال املسلمني تكافال وتعاو¦ وتناصحا ووحدةَ 
دlم للناس، وما انفراط هذه السنة واحماؤها فيهم لتحقيق رFدlم وقيا لصد الشر عن جمتمع املسلمني يف كل عصر، وأداةٌ 

َوَال َتُكونُوا َكالَِّيت نـََقَضْت  { واندmرها يف عالقاlم إال نذير انكسار شوكتهم، وذهاب رحيهم وزوال إمامتهم، قال تعاىل:
 ًmَوَال تـََناَزُعوا  { ، وقال:65األنعام  }ْعَضُكْم ¹ََْس بـَْعضٍ أَْو يـَْلِبَسُكْم ِشيَـًعا َويُِذيَق بَـ  { وقال: ،}َغْزَهلَا ِمْن بـَْعِد قـُوٍَّة أَْنَكا
َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني ِمَن الَِّذيَن فـَرَّقُوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا ُكلُّ ِحْزٍب { ، وقال:46األنفال  }فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رُِحيُكمْ 

هذه األمة  رُ خِ آ نَ عَ ذا لَ )، (إِيت َسَقَطْت ِمْن َعْنيِ اLَِّ ْت أُمَّ َوِإَذا َتَسابَّ ويف احلديث: ( ،31/32الروم }ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 
   ).هللا عز وجل م ما أنزلَ تَ كتم حديثاً فقد كَ   نْ ا، فمَ هلَ أوَّ 

لق وهدايته، وحمبة هذه عقيدة إبراهيم عليه السالم، وهذه طريقته ومنهجه، براءة من الشرك وأهله، وانشغال 5ل ¹مر اخل
للخري يعم الناس مجيعا، فأين منه من يدَّعون االنتساَب إليه واتباَعه من طائفيت اليهود والنصارى املعاصرين للبعثة النبوية؟ 
أين منه املتفاخرون ¹بوته هلم من مشركي قريش والعرب قاطبة؟ أين هم منه وقد تلبسوا بكل قبيح يف االعتقاد والقول 

   ؟متألت قلو±م برديء املشاعر حسدا وبغضاء وكراهية واستئثارا؟ أين هم وقد رغبوا عن ملته وأعرضوا عن دينهوالعمل، وا
لذلك بعد أن بني القرآن دين إبراهيم ومنهجه وإمامته وفضله، عرَّض مبن يدعون االنتساب إليه وانتحال وراثته من اليهود 

لَِّة إِبـْرَاِهيَم ِإالَّ َمن َسِفَه نـَْفَسهُ َوَمن يـَْرغَ  { والنصارى ومشركي العرب، فقال: ال ينحرف عن اإلسالم الذي  ،} ُب َعن مِّ
إذا  اهتداءال وجهله وخفة عقله، و وظلمها بسوء رأيه  ا واستخف ±اهامتهن ، أيسفه نفسههو دين إبراهيم وملته إال من 

  .احللمافتقد العقل و وال رشد إذا  هلحل اجل
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وامللة يف األصل الطريقة  ،وانصرف عنهوأعرض عنه وزهد فيه إذا كرهه  هورغب عن ،أراده إذا الشيءرغب يف  :يقال
امللة كالدين، وهو اسم ملا شرع هللا تعاىل قال الراغب يف "مفردات القرآن": ( ،، غلب إطالقها على أصول الدينوالنهج

بني الدين أن امللة ال تضاف إال إىل النيب عليه الصالة لعباده على لسان األنبياء ليتوصلوا به إىل جوار هللا، والفرق بينها و 
َواتـَّبَـْعُت ِملََّة  { ،95آل عمران } فَاتَِّبُعوا ِملََّة إِبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  { والسالم الذي تسند إليه حنو:

  .)38يوسف  } َآ5َِئي إِبـْرَاِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ 
َملَّ و  يقال: ملَّ اللحَم فَتَملََّل أي شواه فانشوى، شواه، أي: َملَّ الشيَء فـي اجلْمر َميُلُّه َمّالً فعل من:  " ةلَّ املِ  " لفظ لوأص

لَّة، والرمح فـي النار: عاجلها بهأوالسهَم أالَقْوَس 
َ
ى يشو املوضع الذي ، واحلفرة اليت فيها النار، و واجلْمر ماد الـحارُّ الرَّ : وامل

" مبعىن السنة والطريق واملنهج  املِلَّة " ومنه لفظ ومتلََّل واْمَتلَّ إذا دخل يف ِملَّة، فيه الشيء أو خيتبز فيبقى عليه أثره وطريقه،
  والشريعة، إشارًة إىل ارتباط بني التدين وبني احملن يف غالب األحيان.

ُقْل إِنَِّين َهَداِين َريبِّ ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة  { عاىل:وقد بني القرآن الكرمي بوضوح كامل معىن ملة إبراهيم فقال ت
ُت اَلِمَني َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمرْ إِبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَني ُقْل ِإنَّ َصَالِيت َونُُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت Lَِِّ َربِّ اْلعَ 

َنا إِلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة إِبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  { ، وقال:161/163األنعام }َوأََ¦ أَوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ   }ُمثَّ أَْوَحيـْ
  .123النحل

اصطفاٌء منه عز وجل، مؤكدا  مث بني تعاىل بعد أن أشاد ëبراهيم وملته ودينه وإمامته، أن هذا الفضل الذي أسبغه عليه
نـَْيا{ حبرف التوكيد"الالم"، وحمققا حبرف التحقيق"قد"، فقال: َناُه ِيف الدُّ والصفاء  من "صفا يصفو صفاء"، }َوَلَقِد اْصَطَفيـْ

قلبت  ،اءصتفالأصله: ا واالجتباء، على وزن "افتعال"، : االختيارءاالصطفانقيض الكدر، وصفوة كل شيء خالصه، و 
احلسنة وأبوة األنبياء من ، أي: اخرت¦ه للرسالة واإلمامة واإلسوة لقرب خمرجها من خمرج الصاد" طاءفيه " فتعال�ء اال

 لمسلمني إىل يوم الدين يف الدنيا، مث عقب تعاىل على هذا االختيار مؤكدا حبريف التوكيد "إن" و"الالم" فقال:بعده ول
 ي منجرت سنة هللا يف خلقه أن يصطف) أي مع الصاحلني أنبياء ورسال يف اجلنة، وقد نيَ َوإِنَُّه ِيف اآلِخرَِة َلِمَن الصَّاحلِِ {

حلكمة يبينها يف جماالت ويستأثر  منه عز وجل، إهلية منةً يف الدنيا ولنعيم اجلنة يف اآلخرة،  لنبوة والرسالةمن يشاء لعباده 
 }َال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ  { يَـرَة، قال تعاىل:±ا يف جماالت أخرى حسب مشيئته، وما كان ألحد من عباده اخلِ 

ُ َيْصَطِفي ِمَن اْلَمَالِئَكِة  { وقال: ،68القصص  }َورَبَُّك َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتاُر َما َكاَن َهلُُم اْخلِيَـرَةُ  { ، وقال:23األنبياء َّLا
آل  }ِإنَّ اLََّ اْصَطَفى َآَدَم َونُوًحا َوَآَل إِبـْرَاِهيَم َوَآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  { ل:وقا، 75 احلج }ُرُسًال َوِمَن النَّاسِ 

  .33عمران
ويف إشارة واضحة إىل مجيل صنع هللا وحكمته يف االختيار واالصطفاء بني عز وجل فضيلة أخرى من فضائل إبراهيم 

ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت { واالنقياد بدون تردد أو اضطراب فقال:عليه السالم، هي سرعة مبادرته إىل الطاعة 
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أُِمَر 5الستقامة على اإلسالم فأسرع إىل االمتثال، و5لثبات عليه فشمر عن ساعد اجلد، وëخالص  ،}ِلَربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
يف ركب اإلميان بعد منة االصطفاء واإلحسان، وإىل  العبودية فكان العبد الصابر احملتسب، ونودي إىل االصطفاف

السَُّرى يف عتمة اجلاهلية ورمضاء الكفر واجلحود، فكان سابق القوم ورائدهم إىل الصف األول إذ نطق بكلمة 
ت ما آF ويف احلديث الصحيح عندما سئل الرسول صلى هللا عليه وسلم:" ،}َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعاَلِمنيَ  { اإلخالص:
َلْو يـَْعَلُم النَّاُس قال: ( و  ) أي تـَبَـرَّأُت من الشرك. تُ يْ وختلَّ  جلتقول: أسلمت وجهي إىل هللا عز و  أن ( قال: "، اإلسالم؟

ُدوا ِإالَّ َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه َالْستَـَهُموا َوَلْو  ،ا ِيف التـَّْهِجِري َالْستَـبَـُقوا إِلَْيهِ َوَلْو يـَْعَلُموَن مَ  ،َما ِيف النَِّداِء َوالصَّفِّ اْألَوَِّل ُمثَّ ملَْ جيَِ
ًوا   )، يـَْعَلُموَن َما ِيف اْلَعَتَمِة َوالصُّْبِح َألَتـَْوُمهَا َوَلْو َحبـْ

َوَوصَّى ِ±َا  { لقد متسك إبراهيم عليه السالم بكلمة اإلخالص هذه، ودعا هلا ونشرها وأوذي يف سبيلها، وأوصى ±ا
Fَ َبِينَّ ِإنَّ اLَّ اْصطََفى َلُكُم الدِّيَن َفَال َمتُوُتنَّ إَالَّ  { وكانت وصيته ووصية حفيده يعقوب لذريتهما: }َويـَْعُقوبُ  إِبـْرَاِهيُم بَِنيهِ 

درككم فاثبتوا عليه ومتسكوا به إىل أن ياصطفى لكم الدين: أي ارتضى لكم اإلسالم وشرعه لعبادتكم  }َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ 
ْسَالَم ِديًنا  { ليه، وهذا كقوله تعاىل:املوت وأنتم ع رسول  روي عن، و 3املائدة  }َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

...) وكما روي عن جاءين جربيل عليه السالم فقال: إن هللا ارتضى هذا الدين لنفسه( قال: أنه هللا صلى هللا عليه وسلم 
ْؤِمِنَني َأْخِربَْ¦ َعِن اإله أنه سئل: ( اإلمام علي كرم هللا وجه

ُ
ُموَر فَاْصَطٰفى فـََقاَل: نـََعْم، ِإنَّ اLََّ ابـَْتَدَأ األ ؟ميانِ Fَ أَِمَري امل

ِمْن َخْلِقِه،  َنَحَلُه َمْن َأَحبَّ فَـ  ُه ِمِن امسِْهِ ْسَالَم، َواْشتَـقَّ ُه اْرَتٰضى اإلأَنَّ  ا َأَحبَّ ، َفَكاَن ِممَّ لِنَـْفِسِه َما َشاَء، َواْسَتْخَلَص َما َأَحبَّ 
َهاَت ِمْن َأْن َيْصطَِلَمُه ُمْصطَِلٌم َجَعَلُه َسْلمًا ِلَمْن َدَخَلُه، َل َشرَائَِعُه ِلَمْن َوَرَدُه َوَعزَّ ُه َفَسهَّ َشقَّ  ُمثَّ  َز أَرَْكانَُه َعٰلى َمْن َحارَبَُه، َهيـْ

ًة ِلَمْن َخاَصَم بِِه، َوِعْلَمًا ِلَمْن َك بِِه، َوِدينًا ِلَمِن انْتَحَلُه، َوَشَرفًَا ِلَمْن َعَرَفُه، َوُحجَّ ِلَمْن َمتَسَّ  َونُورًا ِلَمِن اْسَتَضاَء بِِه، َوبـُْرَها¦ًَ 
  ...). َق بِِه، َوَجنَاًة ِلَمْن آَمَن بِهِ َرَواُه، َوِحْكَمًة ِلَمْن َنَطَق بِِه، َوَحْبالً َوثِيقاً ِلَمْن تـََعلَّ 

صية إبراهيم ألبنائه وحفدته وكافة املؤمنني بعدهم، عهدة يف ذمتهم يتوارثوÄا، وسنة يتبعوÄا ويوصون ±ا  لقد صارت و 
َا  كلما حضر أحدهم املوت، وقد أوصى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خطبة له فقال:( أَمَّا بـَْعُد َأَال أَيـَُّها النَّاُس فَِإمنَّ

وا ِبِكَتاِب اLَِّ ِيتَ َرُسوُل َريبِّ فَُأِجيَب َوأََ¦ َ�رٌِك ِفيُكْم ثـََقَلْنيِ أَوَُّهلَُما ِكَتاُب اLَِّ ِفيِه اْهلَُدى َوالنُّوُر َفُخذُ أََ¦ َبَشٌر يُوِشُك َأْن �َْ 
 ،أُذَكِّرُُكْم اLََّ ِيف أَْهِل بـَْيِيت  ،ُكْم اLََّ ِيف أَْهِل بـَْيِيت أُذَكُِّر  ،ُمثَّ قَاَل َوأَْهُل بـَْيِيت  ،َفَحثَّ َعَلى ِكَتاِب اLَِّ َوَرغََّب ِفيهِ  ،َواْسَتْمِسُكوا بِهِ 

ئَـْنيِ َلْن َتِضلُّوا بـَْعَدُمهَا ِكَتاَب اLَِّ َوُسنَِّىت َوَلْن يـَتَـَفرَّقَا َحىتَّ يَرَِدا َعَلىَّ ). وقال: (أُذَكِّرُُكْم اLََّ ِيف أَْهِل بـَْيِيت   َخلَّْفُت ِفيُكْم َشيـْ
ٍم يـَُقوُل َال )، وعن جابر بن عبد هللا األنصاري قال:( ْوضَ احلَْ  َّFََعَلْيِه َوَسلََّم قـَْبَل َمْوتِِه بَِثَالثَِة أ َُّLَصلَّى ا َِّLمسَِْعُت َرُسوَل ا

  ).َميُوَتنَّ َأَحدُُكْم ِإالَّ َوُهَو ُحيِْسُن الظَّنَّ L5َِِّ َعزَّ َوَجلَّ 
م إبراهيم ووصيته لذريته، التفت للرد على مزاعم يهود عصر البعثة 5ستفهام إنكاري أل5طيلهم وبعد أن ذكَّر القرآن ëسال

ِإْذ َحَضَر  { هل كنتم شهودا حاضرين؟ }أَْم ُكنُتْم ُشَهَداء { وادعائهم ما ال قبل هلم بعلمه من أمر دين أيب األنبياء:
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سأهلم سؤال تذكٍري مبا ينبغي أن يثبتوا عليه من الدين، وليطلع على  }؟وَن ِمن بـَْعِدييـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبدُ 
قَالُوْا نـَْعُبُد ِإَهلََك َوإِلََه { :مبا يدل على رسوخ إمياÄمخالص طويتهم ومقدار متسكهم بعقيدة التوحيد بعد وفاته، فأجابوه 

 .}َهلاً َواِحداً َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ آ5َِئَك إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق إِ 

قالوا للنيب صلى هللا عليه لقد كان يهود عصر البعثة يفرتون على يعقوب ويزعمون أنه على اليهودية، كما روي أÄم 
تفضح تناقضهم، وتبني أÄم ال  زلت هذه اآلية الكرميةـفن؟"، ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه 5ليهودية:" وسلم
ون للشهادة على يعقوب وقد كان قبلهم ¹جيال وأجيال، واليهودية نفسها مل تعرف إال بعد موسى عليه السالم. يصلح

نـَْعُبُد ِإَهلََك َوإَِلَه آ5َِئَك إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل  { وأن الدين عند هللا تعاىل هو اإلسالم كما أقر به أبناء يعقوب بقوهلم:
اإلسالم هو دين األنبياء والرسل مجيعا من آدم إىل حممد عليهم الصالة والسالم، لقد قال نوح  .}ِحداً َوِإْسَحاَق ِإَهلًا َوا

ُتْم ُمْسِلِمنيَ  { ، وقال موسى لقومه:72يونس } َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  { لقومه:  }فـََعَلْيِه تـَوَكَُّلوا ِإْن ُكنـْ
 ، وقال بعض أهل الكتاب ملا مسعوا القرآن:52آل عمران  }َواْشَهْد ¹َِ¦َّ ُمْسِلُمونَ  { ، وقال احلواريون لعيسى:84يونس

  .53القصص  } َآَمنَّا بِِه إِنَُّه احلَْقُّ ِمْن رَبَِّنا ِإ¦َّ ُكنَّا ِمْن قـَْبِلِه ُمْسِلِمنيَ  {
وحيدا للربوبية واأللوهية وإميا¦ 5ليوم اآلخر ولئن كان إسالم مجيع األنبياء والرسل واحدا فيما خيص أصول الدين وكلياته ت

والبعث واحلساب و5لنبوة وَمحََلِتها، ومكارم األخالق وحماسنها، فإن تشريعات العبادة وأحكام املعامالت واحلالل واحلرام 
َهاًجا { ختتلف من رسول إىل رسول بوجه عام، قال تعاىل: ، ولذلك جاءت 48املائدة  }ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

عن الناس  كل الطيبات وحرمت كل اخلبائث ووضعت، أحلت  مبا مل يكن موجودًا يف الشرائع السابقةالشريعة احملمدية 
يَّ الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّ  { ما فيه اليسر والتخفيف. قال تعاىل:إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم وشرعت هلم 

َهاُهْم َعِن اْلمُ  يِل َ�ُْمرُُهْم 5ِْلَمْعُروِف َويـَنـْ جنِْ ُدونَُه َمْكُتو5ً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواْإلِ ْنَكِر َوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَّرُِم َعَلْيِهُم الَِّذي جيَِ
ُهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الَِّيت    .157األعراف  } َكاَنْت َعَلْيِهمْ اْخلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ

مث عقب تعاىل على إخالص إبراهيم وبنيه، وصدق متسكهم 5لدين، وعلو مرتبتهم عند رب العاملني، بتنبيه اليهود 
والنصارى، وكانوا يفاخرون بنسبهم اإلبراهيمي، يظنون أنه ينجيهم بني يدي هللا، حمذرا من االتكال على رابطة الدم 

 تلك أمة إبراهيم وبنيه وقد مضت وأفضت إىل ما قدمت، }تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلتْ { ي اآل5ء واألجداد فقال:والعرق بصاحل
ُتمْ { من أعمال خري أو شر، }َهلَا َما َكَسَبتْ { َوَال ُتْسأَُلوَن  { من أعمال تسألون عنها وحتاسبون ±ا، }َوَلُكم مَّا َكَسبـْ

اسبون ¹عماهلم سلبية كانت أو إجيابية، وهذه قاعدة العدل اإلهلي املطلق، لكل نفس ثواب ما ال حت }َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَال  { تعمل من خري، وعليها وحدها وزر ما ترتكب من شر. قال تعاىل: فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَال أَْنَساَب بـَيـْ

اِلُدوَن يُنُه فَأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم ِيف َجَهنََّم خَ يـََتَساَءُلوَن َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِ 
  .101/104املؤمنون  }تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِحلُونَ 
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َوقَاُلوْا ُكونُوْا ُهوداً أَْو َنَصاَرى  { وديتهم أو نصرانيتهم، جمرد أماين كاذبةإن ما يردده اليهود والنصارى من مزاعم جناlم بيه
ادعى اليهود أÄم وحدهم املهتدون، كما ادعى النصارى نفس الدعوى، إال أن كال الدFنتني شا±ما الشرك،  }تـَْهَتُدواْ 

م 5لدين عند هللا تعاىل وشيجة، وال ëبراهيم شرك يف التصور العقدي وشرك يف العبادة، وشرك يف العالقات، فلم تبق هل
وما اهلداية  ،}ُقْل َبْل ِملََّة إِبـْرَاِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ { خليله نسب، وال مبلته احلنيفية املوحدة آصرة انتماء،

  رك واملشركني، املهتدي إىل الصراط املستقيموالنجاة إال مبلة إبراهيم، احلنيف (املائل) عن الباطل إىل احلق، املبارئ للش
 

 

 

 

  أىن يؤفكون؟! ؟وحدة الدين أم وحدة األدCن
 

َنا َوَما أُنزَِل ِإَىل إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َوا { قال تعاىل:  ألْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَسىُقولُوْا آَمنَّا L5ِِّ َوَما أُنزَِل إِلَيـْ
ُهْم َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن ( نـْ ) فَِإْن آَمُنوْا ِمبِْثِل َما آَمنُتم بِِه فـََقِد 136َوِعيَسى َوَما أُوِيتَ النَِّبيُّوَن ِمن رَّ±ِِّْم َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحٍد مِّ

َا ُهْم ِيف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اLُّ وَ  َغًة 137ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم (اْهَتَدوْا وَِّإن تـََولَّْوْا فَِإمنَّ َغَة اLِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اLِّ ِصبـْ ) ِصبـْ
ْم ) أَ 139ِلُصوَن () ُقْل َأُحتَآجُّونـََنا ِيف اLِّ َوُهَو رَبـَُّنا َورَبُُّكْم َولََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم َوَحنُْن َلُه خمُْ 138َوَحنُْن َلُه َعاِبدوَن (

 أَْعَلُم أَِم اLُّ َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن َكَتَم تـَُقوُلوَن ِإنَّ إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواألْسَباَط َكانُوْا ُهوداً أَْو َنَصاَرى ُقْل أَأَنُتمْ 
ُتْم َوَال ُتْسأَُلوَن 140َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن اLِّ َوَما اLُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن ( ) تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسبـْ

 البقرة })141َعمَّا َكانُواْ يـَْعَمُلوَن (

 

وَن َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال تـَْفَقهُ { األصل يف مجيع املخلوقات أن تعرف خالقها عز وجل وتعبده،
 { ،15الرعد }َوLَِِّ َيْسُجُد َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظَالُهلُْم 5ِْلُغُدوِّ َواْآلََصالِ { اإلسراء،44 }َتْسِبيَحُهم

طوعا وكرها، له ة لر±ا خاضعة ، الكائنات كلها منقاد83آل عمران }َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َطْوًعا وََكْرًها
ألÄا حتت حاكميته وقيوميته، مسبحة حبمده معرتفة بفضله إن بلسان احلال أو لسان املقال، إال أن صنفا من هذه 
املخلوقات هم البشر، خلقوا أسوFء يف أحسن تقومي، مسبحني كسائر املخلوقات، وابتلوا 5إلهباط إىل األرض واهلداية 

الشر اختبارا وامتحا¦، فاجتالت بعضهم الشياطني، أغوlم وزينت هلم طريق الضالل فنسوا سواءهم إىل جندي اخلري و 
يف عصر البعثة ثالثة أصناف من الكفار يفاخرون كلهم بنسبهم  وركنوا إىل احنرافهم وجحودهم ومتردهم، وكان منهم

هبهم، منتحلني إميا¦ ينسب لر±م عزيرا ولدا، اإلبراهيمي، يهود يدعون عبادة هللا وما يعبدون إال مصاحلهم وعجول ذ
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ونصارى أفسدوا تسبيحهم بشركي التثليث وحاكمية األحبار والرهبان، وكفار من مشركي العرب يعبدون أوm¦ وأهواء 
بعثة فيهم، علها تقر±م إىل هللا زلفى، هذه امللل من الكفر كان جيمعها حمور واحد هو املعاداة للدعوة التوحيدية الناشئة املن

وتكذيب ما جاء به رسوهلا صلى هللا عليه وسلم. لذلك بعد أن أ�سهم الوحي يف اآلFت السابقة مما كانوا يؤملونه من 
االنتفاع 5لصاحلني من اآل5ء واألجداد أنبياء ورسال، وبني هلم أن الرابطة املعتربة شرعا هي رابطة العقيدة ال رابطة الدم 

 }َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة إِبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ { والعرق والنسب، فقال:
، خوطبوا بدعوlم إىل كلمة جامعة وفاصلة، تشرح هلم معىن امللة احلنيفية اَألحق 5التباع، وهي اليت جاء ±ا 135البقرة

وسلم وكان عليها إبراهيم عليه السالم، واليت ختتزل جمادالlم ومشاكساlم ومعاركهم املصطنعة، حممد صلى هللا عليه 
وتوفر جهد املسلمني ووقتهم، ومتهد للمفاصلة بني فريقي اإلميان والكفر، كلمة تربطهم بكل الصاحلني قبلهم وبعدهم، 

َنا َوَما أُنزَِل ِإَىل إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق قُوُلوْا آَمنَّ  { وتكون هلم جناة يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل: ا L5ِِّ َوَما أُنزَِل إِلَيـْ
ُهْم َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمو  َويـَْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِيتَ النَِّبيُّوَن ِمن رَّ±ِِّْم الَ نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحدٍ  نـْ    .}نَ مِّ

موجه لليهود والنصارى واملشركني، كما هو موجه أيضا للمسلمني،  } قُوُلواْ  { واألمر ëعالن اإلميان يف قوله تعاىل:
وللثقلني من اجلن واإلنس يف كل عصر على امتداد احلياة الدنيا، ألن الشهادة القولية املعلنة شرط يف اإلسالم الذي هو 

ألركان، وألن عالمة صدق اإلميان 5# تعاىل التعجيل 5لتوبة واملسارعة إىل االمتثال عقد 5لقلب وقول 5للسان وعمل 5
ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَبـَُّنا اLَُّ ُمثَّ اْستَـَقاُموا َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم  { واإلذعان واالستقامة على Äجه وطريقه، قال تعاىل:

ل أولو األلباب الذين عرفوا هللا وسارعوا إىل اإلذعان والطاعة واإلميان كما ورد يف سورة آل ، وقا13األحقاف } َحيْزَنُونَ 
ْعَنا ُمَناِدFً يـَُناِدي ِلْإلِميَاِن َأْن َآِمُنوا ِبرَبُِّكْم َفَآَمنَّا { :193عمران قل آمنت 5# وقال صلى هللا عليه وسلم: ( ،} رَبـََّنا إِنـََّنا مسَِ

إال لكونه رأس األمر وقوامه، ال خيتلف  } ُقوُلوْا آَمنَّا L5ِِّ  { تقدمي األمر 5إلميان 5# يف قوله تعاىل:). وما مث استقم
 5ختالف شرائع األنبياء والرسل، به تتعلق النواF واألقوال واألعمال، وكل خلل يف التصور اإلمياين ينعكس سلبا على

َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض  { تعاىل:األمة أفرادا وجمتمعا، حاال ومآال، قال 
بُوا فََأَخْذَ¦ُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ    .96األعراف } َوَلِكْن َكذَّ

ىل إىل وجوب اإلميان 5لكتب اليت أنزهلا على األنبياء وألن من لوازم اإلميان 5# تصديق ما �يت منه عز وجل، أرشد تعا
َنا { والرسل عليهم الصالة والسالم، فقدم القرآن الكرمي بقوله: ألنه الكتاب امللزم تعليمه اخلامت شرعه،  } َوَما أُنزَِل إِلَيـْ

األنبياء والرسل عليهم  املصدق ملا قبله، الناسخ ملا تقدمه من الشرائع، مث عطف مبا أنزل قبله من كتب وصحف على
 النَِّبيُّوَن َوَما أُنزَِل ِإَىل إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِيتَ  { السالم، فقال:

وأمجل  }ىِط َوَما أُوِيتَ ُموَسى َوِعيسَ َق َويـَْعُقوَب َواألْسَباإِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحا { ضهمففصل أعيان بع ،} ِمن رَّ±ِِّمْ 
 وبني أن عدم التفريق بني األنبياء شرط يف صحة اإلميان واإلسالم: ،} َوَما أُوِيتَ النَِّبيُّوَن ِمن رَّ±ِِّمْ  { :بقيتهم بقوله تعاىل
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ُهْم َوَحنُْن َلُه ُمْسِلمُ  { نـْ وأشار إىل الذين اتبعوهم ¾ليفا لقلوب التابعني ëحسان يف كل زمان،  ،} ونَ َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحٍد مِّ
بذكر األسباط وهم أبناء يعقوب وفيهم أخوهم يوسف النيب عليه وعلى سائر األنبياء السالم، ِلَما بلغهم عن طريق أبيهم، 

ُد ِإَهلََك َوإِلََه َآ5َِئَك إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَهلًا َواِحًدا َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَالُوا نـَْعبُ  { وملا تعهدوا به له إذ سأهلم
، وكان بذلك اإلميان جبميع األنبياء والرسل ركنا ركينا من العقيدة اإلسالمية بدونه ختتل 133البقرة } َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ 

َيْكُفُروَن L5َِِّ َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن أَْن يـَُفرُِّقوا بـَْنيَ اLَِّ َوُرُسِلِه َويـَُقوُلوَن نـُْؤِمُن بِبَـْعٍض ِإنَّ الَِّذيَن  { وال تعطي مثارها، قال تعاىل:
 }َعَذا5ً ُمِهيًنا ْلَكاِفرِينَ َوَنْكُفُر بِبَـْعٍض َويُرِيُدوَن أَْن يـَتَِّخُذوا بـَْنيَ َذِلَك َسِبيًال أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحق÷ا َوأَْعَتْدَ¦ لِ 

  . 150/151النساء
لقد خلصت هذه اآلية الكرمية الدين اإلسالمي عقيدة وشريعة خري تلخيص وأوفاه، إذ اإلميان 5# تعاىل مفتاح األمر  

 َوَما أُنزِلَ  { :كله، وليكون كذلك البد أن ينضبط مبا أنزله هللا على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم، وهو قوله تعاىل
َنا َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اLََّ َوَال نُشْ  { كتا5 وسنة، قال تعاىل: }إِلَيـْ نَـَنا َوبـَيـْ رَِك بِِه ُقْل Fَ أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

ًئا َوَال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْر5ً5َ ِمْن ُدوِن اLَِّ فَِإْن تـََولَّ  ، ويف رواية اإلمام 64آل عمران }ْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا ¹َِ¦َّ ُمْسِلُمونَ َشيـْ
َأْن تـُْؤِمَن 5ِ#، َوَمالَِئَكِتِه، وَُكتُِبِه، ( مسلم عندما سأل جربيل عليه السالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اإلميان قال:

كنا ثالثة   قال: حممد بن سريين عن ابن الديلمي الصحيح عن )، ويفَدِر َخْريِِه َوَشرِّهِ َوُرُسِلِه، َواْليَـْوِم اآلِخِر، َوتـُْؤمَن 5ِْلقَ 
فحدثنا  ،إمنا صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك ملثل هذا اليوم ،يرمحك هللا :قلنا له رَ ضِ فلما حُ  ،خندم معاذ بن جبل

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،ذب هذهنعم وما ساعة الك :صلى هللا عليه وسلم قال رسولالحبديث مسعته من 
فأ¦  :قال ابن سريين ،من مات وهو يوقن بثالث إن هللا حق وإن الساعة قائمة وإن هللا يبعث من يف القبور : (يقول

  ). جنا من النار :وإما قال ،دخل اجلنة :إما قال ،نسيت
ريعة اإلسالمية يف القرآن الكرمي ¦سخة لكل الشرائع السابقة ولئن كان اإلميان واحدا لدى مجيع األنبياء والرسل، فإن الش

الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي  { اليت كانت حقا يف زماÄا مث ُحرفت وُنسخت مبا نزل بعدها، قال تعاىل:
جنِْ  ُدونَُه َمْكُتو5ً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواْإلِ َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَّرُِم َعَلْيِهُم اْخلََباجيَِ ِئَث يِل َ�ُْمرُُهْم 5ِْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهمْ  َهاًجا َوَلْو َشاَء ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرعَ  { ، وقال:157األعراف  } َوَيَضُع َعنـْ ًة َوِمنـْ
ما َحلَّ لَُه إّال أَْن  وَسى َحّيًا بـَْنيَ َأْظُهرُِكمْ َلْو َكاَن مُ ، وقال صلى هللا عليه وسلم: (48املائدة  } اLَُّ َجلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدةً 

بَـَعِين    ).يـَتـْ
ا اتباع شرائعهم، وكان اإلميان مبحمد صلى هللا عليه لذلك كان اإلميان 5ألنبياء والرسل السابقني كلهم جممال ال يبيح لن

ُقْل ِإْن   { وسلم مفصال وملزما، وهو ملن بلغته دعوته املدخل الوحيد إىل احلق والنجاة وسعادة الدنيا واآلخرة، قال تعاىل:
ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبكُ  َّLفَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم ا َ َّLُتْم حتُِبُّوَن ا ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ ُكنـْ َّL31آل عمران } ْم َوا.  
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هذه الدعوة املباركة اليت أُِمَر الرسوُل صلى هللا عليه وسلم واملؤمنون ¹ن يوجهوها لغريهم من الكفار، هي الفيصل بني  
ان وأمة احلق والباطل، بني اهلدى والضالل، واملخاطبون ±ا بني أمرين: قبول أورفض، قبول ينضمون به إىل ركب اإلمي

فإن آمنوا مثل إميانكم  }فَِإْن آَمُنوْا ِمبِْثِل َما آَمنُتم بِِه فـََقِد اْهَتَدواْ { اإلحسان، أو رفض يركسهم يف الضالل واهلالك:
َا ُهْم ِيف  { إن أعرضوا عن دعوة اإلميان اليت وجهت هلم }وَِّإن تـََولَّْواْ  { ،وصدقوا مثل تصديقكم فقد اهتدوا ورشدوا  فَِإمنَّ

ملخالفة، غلبة العداوِة وا فذلك دليل اختيارهم الكفر واحملاربة والكيد، وإصرارهم على الشقاق، والشقاق لغة هو }ِشَقاقٍ 
 َذِلَك ¹َِنـَُّهْم َشاقُّوا اLََّ َوَرُسولَُه َوَمْن يَُشاِقِق اLََّ  { وعاداه و¦زعه، كما قال تعاىل: ": خالفهشاقَُّه ُمشاقََّة وِشقاقاً " من فعل

، وهم يف معاداlم وإصرارهم على الكفر واملخالفة، لن ينالوا من الرسول 13األنفال }َوَرُسوَلُه فَِإنَّ اLََّ َشِديُد اْلِعَقابِ 
سيكفيه شرهم مجيعا، يهودا ونصارى  ،}َفَسَيْكِفيَكُهُم اLُّ  { صلى هللا عليه وسلم ودعوته وقد قال له ربه عز وجل:

مسيع ألقوال معسكري اإلميان والكفر يف السر والعلن،  ،}َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ { ،±م هعليهم ويُْظِفرُ  هينصر ومشركني، و 
عليم ¹حواهلم ومآل تصرفاlم، وهذه اآلية الكرمية تثبيت للنيب صلى هللا عليه وسلم، وصرف له عن االهتمام ¹مر من 

  توىل، إىل ما هو أجدى وأرضى.
َغَة  { لى هذه الدعوة لالجتماع حول عقيدة التوحيد اإلبراهيمي احملمدي بوصف جامع مانع فقال:مث عقب تعاىل ع  ِصبـْ

 ِّLأي أن هذا الدين هو السواء الذي خلق عليه اإلنسان فليلزمه، والتقومي األحسن الذي برأه هللا عليه فليحافظ  ،}ا
باغ األول الذي صبغ به فؤاده، واللون األصلي الذي أعطيته عليه، والفطرة األوىل اليت أنشئ عليها فليتمسك ±ا، والص

َلَقْد َخَلْقَنا  { روحه، قبل أن جتتاله الشياطني وتستدرجه للشر ودركات الكفر، ومهاوي السافلني اهلالكني قال تعاىل:
ْنَساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوٍمي ُمثَّ َرَدْدَ¦ُه َأْسَفَل َساِفِلنيَ  َوَمْن يـَتَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن فَِإنَُّه َ�ُْمُر 5ِْلَفْحَشاِء  { :، وقال4/5التني }اْإلِ

َغةً  { ، لقد خلق هللا اإلنسان على أحسن تقومي وأمجل فطرة وأسلم صبغة21النور }َواْلُمْنَكر  }َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اLِّ ِصبـْ
ق الواحد القادر املقتدر، وهي العبادة املقبولة اليت من أجلها ال يستطيع أحد اإلتيان مبثلها أو أحسن منها، ألÄا من اخلال

إن صبغة هللا تعاىل هي ملة إبراهيم ودين حممد عليهما الصالة والسالم، هي سالمة  ،}َوَحنُْن َلُه َعاِبدونَ { خلق اإلنسان
َنا َوَما أُ  { االعتقاد وحسن العمل: نزَِل ِإَىل إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما قُوُلوْا آَمنَّا L5ِِّ َوَما أُنزَِل إِلَيـْ

ُهْم َوَحنُْن َلُه ُمْسلِ  نـْ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا  { ،}ُمونَ أُوِيتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِيتَ النَِّبيُّوَن ِمن رَّ±ِِّْم َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحٍد مِّ
  .29الرعد }اِت طُوَىب َهلُْم َوُحْسُن َمَآبٍ الصَّاحلَِ 

لقد متيز ±ده اآلFت الكرمية معسكران، معسكر ال كفر فيه ملن اعتصم 5إلميان شرائط وأركا¦، واختار والية هللا على 
مالت وما والية غريه، ومعسكر كفر شاق هللا واختار والية أعدائه، فتمت بذلك املفاصلة العقدية مبا يستتبعها من معا

اLَُّ َوِيلُّ الَِّذيَن َآَمُنوا  { ينتج عنها من حقوق وواجبات، وهلذا املعىن نظائر يف آFت كثرية من القرآن الكرمي، قال تعاىل:
وِر ِإَىل الظُُّلَماِت أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُخيْرُِجونـَُهْم ِمَن النُّ 
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Fَ  { ، وقال:1املمتحنة }Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياءَ  { ، وقال:257البقرة  }ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ميَاِن َوَمْن يـَتَـَوهلَُّْم ِمْنُكْم فَُأولَِئَك ُهُم أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َآ5َءَكُ  ْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اْإلِ

تُرِيُدوَن أَْن َجتَْعُلوا Lَِِّ َعَلْيُكْم Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني أَ  { التوبة، وقال: }الظَّاِلُمونَ 
  .144النساء  }ُسْلطَاً¦ ُمِبيًنا

إىل احلق مبا تقتضيه إمهال شأن معسكر الكفر وترك دعوته هذا الوالء املخصوص # ورسوله واملؤمنني ال يبيح لكن 
 َسِبيِل رَبَِّك 5ِحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم 5ِلَِّيت ادُْع ِإَىل  { احلكمة والكلمة الطيبة واملصابرة اهلادئة اللينة، قال تعاىل:

  .125النحل }ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم 5ِْلُمْهَتِدينَ 
من الضالل رهن مبا يتوفر يف الداعية من صفات. وأوىل  إال أن جناح هذا األسلوب يف اإلرشاد والدعوة واستنقاذ الناس 

هذه الصفات بعد العلم وقبله، الوالء احلق # تعاىل وحده ال شريك له، واستقالل القلب والعقل واجليب، ألن املرء إذا 
ه أو ك عقلَ لَ مَ  نْ غضب مَ حتكم يف عقله وقلبه وجيبه غري هللا، أثر ذلك يف أعماله وتصرفاته وأقواله فَكيََّف دعوته مبا ال يُ 

قلبه أو جيبه، لذلك مل يفلح موظفو احلكومات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي أئمة ووعاظا ودعاة إال يف خدمة األجهزة 
  الرمسية، وتنفيذ التعليمات.

ب الناس من وmين شروط جناح الدعوة استعالء الداعية ëميانه من غري غرور أو استكبار، وال يكون ذلك إال ¹ن خياط
موقع قوة، اعتزازا بدينه واستغناء بربه وثقة به، إذ حاله عند ممارسة الدعوة أبلغ من مقاله، وخطابه احلر املتميز أزكى من 
ماله ونواله، وانعدام هذا الشرط هو ما يعيب نشاطا رمسيا لبعض حكومات املسلمني يف عصر¦ أمسوه حوارا لألدFن، 

صف، خلدمة أهداف سياسية �فهة، متسولني ¹بواب الدول القوية الطاغية، ويف ردهات وظفوه من موقع ضعف ومتزق 
  بيعها وكنائسها، تلفح وجوههم ¦ر الذلة واملسكنة، فلم يكسبوا من نشاطهم هذا مقدار ما ضاع من مروءlم ودينهم.

ية ووثنية، تزلفًا من موقع ضعف إن أسلوب استعراض حماسن اإلسالم وما مياثلها يف األدFن األخرى يهودية ونصران
وتسوِل ودٍّ وقرىب، ومداهنًة للملل املنحرفة واسرتضاًء ومماكسًة هلا بتقليم األحكام الشرعية وبرتها وإساءة ¾ويلها، وسعيا 

لغري من لكسب صداقة مراكز القوة العاملية الكافرة واألمن من عدوانيتها، بدل بناء القوة الذاتية واالحتماء ±ا، وخماطبة ا
عمل به الراشدون من الصحابة والتابعني، لسنن مما أرشد¦ إليه الوحي، أو مل يكن يف يوم من األFم أو سنة من ا خالهلا،

خرة يؤمل جى له مثر، أو حرm للدنيا أو اآلأو العلماء األسوFء احلكماء من كل عصر ومصر، ومل يكن كذلك غراسا ير 
  منه خري أو يقضى به وطر.

فت الساحة اإلسالمية هذا األسلوب اخلائر منذ lاوت حصون األمة حتت ضر5ت الغزو االستعماري عسكرF لقد عر 
وثقافيا، واستنبتت يف خمتلف أقطارها حماضن فساد عقدي وإفساد أخالقي، حتت شعار مموه ظاهره اللطف و5طنه املكر 

، بني ا¼تمعات ، و إسقاط الفوارقبني الناس العقدي األدFن، وإزالة اخلالفاإلنسانية بتوحيد وحدة اخلبيث، شعار 
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وأنشئت لذلك يف جمتمعات املسلمني مجعيات ومنظمات سرية وعلنية،  على أساس االعرتاف بعقائدهم وصحتها،
ماسونية و±ائية ونوادي فنية وأدبية وترفيهية، استدرج هلا سذاجة وغفلة خنب من أعيان ا¼تمع املسلم وعلمائه، فألقت 

  هذه النبتة اخلبيثة جبذورها وأنشبت اظفارها، وعاثت يف املسلمني فسادا.
وسعت الستعادة مناعتها، تطورت دعوة توحيد األدFن فصارت بعثت األمة اإلسالمية من سباlا ويف عصر¦ هذا وقد ان

مههم بطوÄم وجيو±م، وبني دعوة حلوار االدFن بني حكومات مسلمة ضعيفة خائرة مهها البقاء يف السلطة، وديدان قراء 
حكومات استعمارية طاغية، غايتها السيطرة على عقول األمة وقلو±ا وثرواlا، واستحدثت هلذه الغاية مؤمترات إقليمية 

  وعاملية، وندوات مفتوحة ومغلقة، فلم تثمر إال مزيد ذل للمسلمني، واستكانة وانبطاح حلكامهم.
ثت، حىت لو رأى البعض ضرورة املسامهة فيها، ينبغي أال تكون مشاركة املسلم إن منظمات حوار األدFن اليت استحد

 هذا هو األسلوب اجلائز شرعا، فيها إال من خالل مبادئ دينه، والدعوة إىل الكتاب والسنة عقيدة وشريعة وÄج حياة،
  ال وكرامة.املستساغ عقال وحكمة، املنتج آلmره يف الدنيا واآلخرة، وما سوى ذلك إضاعة جهد وم

ي ولئن أُِمر املسلمون 5لدعوة إىل سبيل هللا وصراطه املستقيم 5حلكمة واملوعظة احلسنة، وجمادلة أهل الكتاب 5ليت ه
ن نساوم على ديننا ومناكس يف تعاليمه وأحكامه ونقلم أظافره ونوهن مراكز القوة فيه، أحسن، فإن هذا األمر ال يقتضي أ

دعو له، وما عند الكفار هو الباطل الذي ننهى عنه، واحلكمة والرفق واللني مما يتميز به Äجنا فما عند¦ هو احلق الذي ن
يف إخراج الناس من الظلمات إىل النور، ولنا يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القدوة احلسنة، وحواره مع امللل والنحل 

  لداللة، نورد منها مثلني:واألدFن حمفوظ ومدون، ذكرت كتب السرية مناذج منه واضحة ا
 دخلوا املسجد النبوي، ،ستني راكباً يف  مع وفد نصارى جنران، وقد زاروه بعد اهلجرة أوهلما حواره صلى هللا عليه وسلم

ومعهم هدية هي بسط فيها متاثيل ومسوح، فصار الناس ينظرون عليهم خيار املالبس، ويف أيديهم خوامت الذهب، 
: أما هذه البسط فال حاجة يل فيها، وأما هذه املسوح فإن تعطونيها آخذها، فقالوا عليه وسلم صلى هللاللتماثيل فقال 

نعم: نعطيكها. وملا رأى فقراء املسلمني ما عليه هؤالء من الزينة والزي احلسن تشوقت نفوسهم إىل الدنيا، فأنزل هللا 
يَن اتـََّقْوا ِعْنَد َر±ِِّْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج ُمَطهَّرٌَة ُقْل أَُؤنـَبُِّئُكْم ِخبَْريٍ ِمْن َذِلُكْم لِلَّذِ  { تعاىل:

، وأرادوا أن يصلوا 5ملسجد بعد أن حان وقت صالlم وذلك بعد 15آل عمران  }َوِرْضَواٌن ِمَن اLَِّ َواLَُّ َبِصٌري 5ِْلِعَبادِ 
، فاستقبلوا املشرق فصلوا صالlم، فعرض عليهم ) دعوهم( : صلى هللا عليه وسلم د الناس منعهم، فقالالعصر، فأرا

كذبتم، ( قد كنا مسلمني قبلك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم:  :وقالوا ،تال عليهم القرآن فامتنعوا ،اإلسالم
: أي ألن أحدهم قال له ،) نزير، وزعمكم أن # ولداً مينعكم من اإلسالم ثالث: عبادتكم الصليب، وأكلكم حلم اخل

املسيح عليه الصالة والسالم ابن هللا ألنه ال أب له. وقال له آخر: املسيح هو هللا ألنه أحيا املوتى، وأخرب عن الغيوب، 
: صلى هللا عليه وسلم وأبرأ من األدواء كلها، وخلق من الطني طرياً. وقال له أفضلهم: فعالم تشتمه وتزعم أنه عبد؟ فقال
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فغضبوا، وقالوا: إمنا يرضينا أن تقول إنه إله، وقالوا له: إن كنت  ،) 171النساء }وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرميَ  { هو عبد هللا( 
فنزل  # حييي املوتى ويشفي األكمه واألبرص وخيلق من الطني طرياً فينفخ فيها فتطري؟ فسكت عنهم، اً صادقًا فأر¦ عبد

ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اLَِّ َكَمَثِل  { وقوله تعاىل: }َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اLََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميَ { الوحي بقوله تعاىل:
  أمرين إن مل تنقادوا لإلسالم أن أ5هلكمإن هللا(  :مث قال هلم ،59آل عمران }َآَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ قَاَل لَُه ُكْن فـََيُكونُ 

َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم  { وهو قوله تعاىل: ، أي ندعو وجنتهد يف الدعاء 5للعنة على الكاذب،)
َتِهْل فـََنْجَعْل َلْعَنَة اLَِّ َعَلى اْلَكاِذِبنيَ فـَُقْل تـََعاَلْوا نَدُْع أَبـَْناَءَ¦ َوأَبـَْناءَُكْم َوِنَساَءَ¦ َوِنَساءَُكْم َوأَنـْفُ  آل  }َسَنا َوأَنـُْفَسُكْم ُمثَّ نـَبـْ

فقالوا له: F أ5 القاسم نرجع فننظر يف أمر¦ مث Åتيك، فخال بعضهم ببعض، فقال بعضهم: وهللا علمتم أن  ،61عمران
ن آخرهم، وإن أنتم أبيتم إال دينكم فوادعوه وصاحلوه الرجل نّيب مرسل، وما العن قوم قط إال استؤصلوا: أي أخذوا ع

  .وارجعوا إىل بالدكم
َقِدَم َوْفُدُهْم َوِفيِهْم ِكَنانَُة ْبُن ومنوذج آخر يف حواره صلى هللا عليه وسلم مع وفد ثقيف، وقد ذكر مفصال يف زاد املعاد: ( 

Fَ َرُسوَل اLِّ َصّلى اLُّ  :ْبُن َأِيب اْلَعاِص َوُهَو َأْصَغُر اْلَوْفِد فـََقاَل اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبةَ  َعْبِد Fليل َوُهَو رَْأُسُهْم يـَْوَمِئٍذ َوِفيِهْم ُعْثَمانُ 
َال أَْمنَـُعَك أَْن : ( ّلمَ ْكرِْمُهْم فَِإّين َحِديُث اْجلُرِْح ِفيِهْم فـََقاَل َرُسوُل اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوسَ َم أَْنزِْل قـَْوِمي َعَلّي فَأُ َعَلْيِه َوَسلّ 

َوأَنـُّهْم أَقْـبَـُلوا  ،وََكاَن ِمْن ُجرِْح اْلُمِغريَِة ِيف قـَْوِمِه أَنُّه َكاَن َأِجريًا لَِثِقيفٍ  )، َوَلِكْن أَْنزِْهلُْم َحْيُث َيْسَمُعوَن اْلُقْرآنَ  ،ُتْكرَِم قـَْوَمك
اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه  فـََقتَـَلُهْم ُمثّ أَقْـَبَل ¹َِْمَواِهلِْم َحّىت أََتى َرُسولَ  ،ا َعَلْيِهْم َوُهْم نَِيامٌ ِمْن ُمَضَر َحّىت إَذا َكانُوا بِبَـْعِض الطّرِيِق َعدَ 

ْسَالُم فـَنَـْقَبلُ  :(َرُسوُل اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلمَ  :فـََقالَ  ،َوَسّلمَ  َوَأَىب َأْن ُخيَّمَس َما  )،ْغِدرُ فَِإّ¦ َال نَـ  ،َوأَّما اْلَماُل َفَال  ،أَّما اْإلِ
ُعوا اْلُقْرآَن َويـََرْوا الّناَس إَذا َوأَنـَْزَل َرُسوُل اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلَم َوْفَد ثَِقيٍف ِيف اْلَمْسِجِد َوبـََىن َهلُْم ِخَياًما ِلَكْي َيْسمَ  ،َمَعهُ 

َعُه َوْفُد ثَِقيٍف قَالُوا: َ�ُْمُرَ¦ أَْن َنْشَهَد أَنُّه  ،ْيِه َوَسّلَم إَذا َخَطَب َال يَْذُكُر نـَْفَسهُ وََكاَن َرُسوُل اLِّ َصّلى اLُّ َعلَ  ،َصّلْوا فـََلّما مسَِ
. وََكانُوا يـَْغُدوَن إَىل َرُسوِل ) فَِإّين أَّوُل َمْن َشِهَد َأّين َرُسوُل اLِّ (  :فـََلّما بـََلَغُه قـَْوُهلُْم قَالَ  ،َرُسوُل اLِّ َوَال َيْشَهُد بِِه ِيف ُخْطَبِتهِ 

َفَكاَن ُعْثَماُن ُكّلَما َرَجَع اْلَوْفُد  ،َغرُُهمْ اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلَم ُكّل يـَْوٍم َوُخيَّلُفوَن ُعْثَماَن ْبَن َأِيب اْلَعاِص َعَلى رَِحاِهلِْم ِألَنُّه َأصْ 
فَاْختَـَلَف إلَْيِه ُعْثَماُن ِمرَارًا  ،َد إَىل َرُسوِل اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلَم َفَسأََلُه َعْن الّديِن َواْستَـْقرَأَُه اْلُقْرآنَ َعمَ  ،إلَْيِه َوقَالُوا 5ِْهلَاِجرَةِ 

وََكاَن َيْكُتُم َذِلَك ِمْن  ،ٍ َمَد إَىل َأِيب َبْكروََكاَن إَذا َوَجَد َرُسوَل اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلَم َ¦ِئًما عَ  ،َحّىت َفِقَه ِيف الّديِن َوَعِلمَ 
َفَمَكَث اْلَوْفُد َخيَْتِلُفوَن إَىل َرُسوِل اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلَم  ،فََأْعَجَب َذِلَك َرُسوَل اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلَم َوَأَحّبهُ  ،َأْصَحابِهِ 

بـَْيِين  :"فـََقاَل ِكَنانَُة ْبُن َعْبِد Fليل: َهْل أَْنَت ُمَقاِضيَنا َحّىت نـَْرِجَع إَىل قـَْوِمَنا؟ قَالَ  ،ْسَالِم فََأْسَلُمواَوُهَو َيْدُعوُهْم إَىل اْإلِ 
َنُكْم ". قَالَ  َوَال تـَْقرَبُوا  { :ِإّن اLَّ َعّز َوَجّل يـَُقولُ ُهَو َعَلْيُكْم َحرَاٌم فَ  :قَالَ  ؟أَفـَرَأَْيت الّزَىن فَِإّ¦ قـَْوٌم نـَْغَرتُِب َوَال بُّد لََنا ِمْنهُ  :َوبـَيـْ

ْسرَاءُ  }الّزَ¦ إِنُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال  إّن اLّ  ،َلُكْم رُُءوُس أَْمَواِلُكمْ  :قَاُلوا: أَفـَرَأَْيَت الّر5َ فَِإنُّه أَْمَوالَُنا ُكّلَها؟ قَالَ  ،32اْإلِ
ُتْم ُمْؤِمِننيَ Fَ أَيـّهَ  { :تـََعاَىل يـَُقولُ  . قَاُلوا: أَفـَرَأَْيت اْخلَْمَر 278اْلبَـَقرَُة  } ا اّلِذيَن آَمُنوا اتـُّقوا اLَّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الّر5َ ِإْن ُكنـْ
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َها يَن آَمُنوا ِإّمنَا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب Fَ أَيـَّها اّلذِ  { َوقـَرَأَ  ،إّن اLَّ َقْد َحّرَمَها :قَالَ  ؟فَِإنُّه َعِصُري أَْرِضَنا َال بُّد لََنا ِمنـْ
فَاْرتـََفَع اْلَقْوُم َفَخَال بـَْعُضُهْم بِبَـْعٍض فـََقاُلوا:  ،90اْلَماِئَدُة  }َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الّشْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعّلُكْم تـُْفِلُحوَن 

فَأَتـَْوا َرُسوَل اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلَم فـََقاُلوا:  ،اْنطَِلُقوا ُنَكاتُِبُه َعَلى َما َسأَْلَناهُ  ،ْفَناُه يـَْوًما َكيَـْوِم َمّكةَ َوْحيَُكْم إّ¦ َخنَاُف إْن َخالَ 
َهاَت  :َة َماَذا َنْصَنُع ِفيَها؟ قَالَ بَّ أَرَأَْيت الرَّ  ،نـََعْم َلك َما َسأَْلت َلْو تـَْعَلُم الرّبُّة أَّنك تُرِيُد َهْدَمَها َلَقتَـْلت اْهِدُموَها. قَاُلوا: َهيـْ

 ،ِتك Fَ اْبَن اخلَْطّابِ فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطّاِب: َوْحيَك Fَ اْبَن َعْبِد Fليل َما َأْجَهَلك إّمنَا الرّبُّة َحَجٌر. فـََقاُلوا: إّ¦ ملَْ Åَْ  ،أَْهَلَها
 ُّLَصّلى ا ِّLَفَسأَبـَْعُث إلَْيُكْم َمْن  :قَالَ  ،تـََوّل أَْنَت َهْدَمَها فََأّما َحنُْن فَِإّ¦ َال نـَْهِدُمَها أََبًدا : َعَلْيِه َوَسّلمَ َوقَاُلوا لَِرُسوِل ا

فََأِذَن َهلُْم  ،رَِ¦ فَِإّ¦ أَْعَلُم ِبَقْوِمَناُمثّ ابـَْعْث ِيف آmَ  ،فـََقاَل ِكَنانَُة ْبُن َعْبِد Fليل: اْئَذْن لََنا قـَْبَل َرُسوِلك ،َفَكاتـَُبوهُ  ،َيْكِفيُكْم َهْدَمَها
َنا َرُجًال يـَُؤمُّ  ،َرُسوُل اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلَم َوَأْكَرَمُهْم َوَحَباُهمْ  فََأّمَر َعَلْيِهْم  ،َنا ِمْن قـَْوِمَناَوقَالُوا: Fَ َرُسوَل اLِّ أَّمْر َعَليـْ

ْسَالمِ  ُعْثَماَن ْبَن َأِيب اْلَعاصِ   ) وََكاَن َقْد تـََعّلَم ُسَورًا ِمْن اْلُقْرآِن قـَْبَل َأْن َخيْرجَ  ،ِلَما رََأى ِمْن ِحْرِصِه َعَلى اْإلِ

هذا قبس من سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حواره ودعوته، أما بدعة "حوار األدFن" اليت جاءت ±ا أمم الغزو 
، 9 القلم } َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فـَُيْدِهُنونَ  { من 5ب قوله تعاىل: مسايرة ومصانعةت إال االستعماري ألوطان املسلمني فليس

  وقد فصل يف أمرها الكتاب والسنة، فقال هللا تعاىل:
َدى َولَِئِن اتـَّبَـْعَت أَْهَواَءُهْم بـَْعَد َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اLَِّ ُهَو اهلُْ  {  •

  ، 120البقرة  } الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اLَِّ ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصريٍ 
يًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَرْ  {  • ِض َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو ُحيِْيي َوُميِيُت ُقْل Fَ أَيـَُّها النَّاُس ِإّينِ َرُسوُل اLَِّ إِلَْيُكْم مجَِ

  .158 األعراف } ْهَتُدونَ َفَآِمُنوا L5َِِّ َوَرُسولِِه النَِّيبِّ اْألُمِّيِّ الَِّذي يـُْؤِمُن L5َِِّ وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَـ 
  وقال صلى هللا عليه وسلم: 
من هذه األمة يهودي وال نصراين، مث ميوت ومل يؤمن 5لذي أرسلت  والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد(  •

  .رواه مسلم ) به، إال كان من أصحاب النار
ت يل األرض مسجدا وطهورا، فأميا لَ عِ صرت 5لرعب مسرية شهر، وجُ أحد قبلي: نُ  نَّ هُ طَ عْ مل يُـ  أعطيت مخسا(  •

بعث إىل ، وكان النيب يُ الشفاعةَ  يتُ طِ عْ ألحد قبلي، وأُ  لَّ مل حتَِ ت يل املغامن و لَّ حِ رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، وأُ 
  مسلم.رواه البخاري و  ) إىل الناس عامة تُ ثْ عِ قومه خاصة، وبُ 

علت يل األرض ت يل الغنائم، وجُ لَّ حِ صرت 5لرعب، وأُ الكلم، ونُ  جوامعَ  عطيتُ فضلت على األنبياء بست: أُ (  •
 .رواه مسلم ) يب النبيون مَ تِ لق كافة، وخُ إىل اخل تُ لْ سِ رْ طهوراً ومسجداً، وأُ 

صارى نوسلم 5لرد على دعاوى اليهود والعلى هذا النهج يف حماورة األدFن كلها �مر هللا تعاىل رسوله صلى هللا عليه 
كيف ختاصموننا   أي قل ملن يدعون عبادة هللا وهم على الضالل والشرك، }ُقْل َأُحتَاجُّونـََنا ِيف اLَِّ  { واملشركني بقوله:
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، ألنه عز وجل إهلنا وإهلكم واحلال أنه ال وجه للمجادلة أصالً وجتادلوننا يف حقيقة توحيد¦ # وإخالصنا العبودية له، 
 ، وأنتم بـَُرآء مناومن أعمالكم حنن برآء منكم ،}َوُهَو رَبـَُّنا َورَبُُّكمْ  { وربنا وربكم، يعلم من أمر¦ وأمركم ما ال يعلمه غريه

لنا عبادتنا نتمسك ±ا ونواظب عليها، ولكم أعمالك تصرون عليها،  }َولََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكمْ  { من أعمالناو 
وسوف جيزي هللا تعاىل كال منا مبا يستحقه، وحنن يف سائر أحوالنا موادعًة بيننا وبينكم أو حماججًة وجمادلًة، ال حنيد عن 

بُوَك فـَُقْل ِيل َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم أَنـُْتْم بَرِيُئوَن ِممَّا أَْعَمُل { قال تعاىل: ،}ُن َلُه ُخمِْلُصونَ َوحنَْ  { التوحيد واإلخالص َوِإْن َكذَّ
  .41يونس }َوأََ¦ بَرِيءٌ ِممَّا تـَْعَمُلوَن 

ى االدعاء أن إبراهيم وبنيه ويف صيغة استفهامية توبيخية على مباهتة اليهود والنصارى 5لباطل والكذب، وإصرارهم عل
أَْم تـَُقوُلوَن ِإنَّ إِبـْرَاِهيَم  { وحفدته كانوا يهودا أو نصارى واحلال أن اليهودية والنصرانية مل تنشأ إال من بعدهم، يقول تعاىل:

م على خالف ما يعلمه هللا تعاىل وقد إن هذا الزعم منه ،}َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواألْسَباَط َكانُوْا ُهوداً أَْو َنَصاَرى
بعدهم،  أخرب يف كتابه الذي ال �تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه Ä¹م كانوا مسلمني، والتوراة واإلجنيل مل ينـزال إال

  .}ُقْل أَأَنُتْم أَْعَلُم أَِم اLُّ  { هذا ما أخرب به هللا تعاىل فهل هم أعلم أم هللا؟
ء ا¼ادلني 5لباطل ومبا ال ينفعهم يف حاهلم ومآهلم، أن يؤوبوا إىل احلق ويعلنوا ما يف التوراة واإلجنيل من إن األْوَىل ±ؤال

صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم اليت أخفوها عن أتباعهم، وينضموا إىل أمة التوحيد واإلخالص، وما كتماÄم ذلك 
وا على ما هم عليه من جدال ولئن أصر  ،}ُم ِممَّن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن اLِّ َوَمْن َأْظلَ  { إال ظلم شديد ألنفسهم وألتباعهم

َوَما  { 5لباطل وكتمان للحق واتباع للهوى فإن حاهلم ليس غائبا أو خفيا عن هللا تعاىل، البد هلم من احملاسبة بني يديه
قت يف حماولة إنكار إسالم إبراهيم وبنيه وحفدته، فليس وراءه أي فائدة أما إضاعة اجلهد والو  ،}اLُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ 

هلم، فتلك أمة قد خلت وغادرت احلياة الدنيا إىل اآلخرة، أعماهلا هلا وحدها، ال يسأل عنها اليهود والنصارى وال جيازون 
أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا   تِْلكَ  { ±ا، وليس هلم إال أعماهلم اليت كسبوا، فلينظروا ما جدواها وما جزاؤها

ُتْم َوالَ ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُواْ يـَْعَمُلونَ    .}َكَسبـْ
  :حتويل القبلة

  متيز يف الشخصية وإعداد للفتح واالنتشار 
َلِتِهُم الَّ  { قال هللا تعاىل: ِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب يـَْهِدي َمن َسيَـُقوُل السَُّفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقبـْ ِّL َها ُقل ِيت َكانُوْا َعَليـْ

) وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً 142َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم (
َها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه َوِإن َكاَنْت َلَكبِ َوَما َجَعْلَنا اْلِقبْـ  ريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َلَة الَِّيت ُكنَت َعَليـْ

) َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماء فـََلنُـَولِّيَـنََّك 143َهَدى اLُّ َوَما َكاَن اLُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ اLَّ 5ِلنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم (
َلًة تـَْرَضاَها فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه َوِإنَّ   الَِّذيَن أُْوتُوْا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن ِقبـْ
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َلَتَك َوَما أَنَت 144ِمن رَّ±ِِّْم َوَما اLُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن ( أَنَُّه احلَْقُّ  ) َولَِئْن أَتـَْيَت الَِّذيَن أُْوتُوْا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آيٍَة مَّا تَِبُعوْا ِقبـْ
َلَة بـَْعٍض َولَِئِن اتـَّبَـْعَت أَْهوَ  َلتَـُهْم َوَما بـَْعُضُهم بَِتاِبٍع ِقبـْ اءُهم مِّن بـَْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك ِإَذًا لَِّمَن الظَّاِلِمَني بَِتاِبٍع ِقبـْ

ُهْم لََيْكُتُموَن احلَْ 145( نـْ َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرِفُونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـَْناءُهْم َوِإنَّ َفرِيقًا مِّ ) احلَْقُّ 146قَّ َوُهْم يـَْعَلُموَن () الَِّذيَن آتـَيـْ
يعاً 147بَِّك َفَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَرتِيَن (ِمن رَّ  ) َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتِبُقوْا اْخلَيـْرَاِت أَْيَن َما َتُكونُوْا َ�ِْت ِبُكُم اLُّ مجَِ

 سورة البقرة } )148ِإنَّ اLَّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (

  
العربية انبثقت ¹مر هللا تعاىل أمة اإلسالم، ومن موات الغفلة والتيه والضالل يف الليل البهيم من أعماق اجلاهلية يف اجلزيرة 

انبعثت حياة اليقظة واهلداية واإلميان واإلحسان،، ومن قرار رحم جاف يـََبس ولدت خري األمم، وكما ُخيرِج هللا تعاىل 
لطني أحسَن تقومي، انبجست بواد غري ذي زرع عني ثرة الرطب من اليابس، والنور من الظلمة واحلي من امليت، ومن ا

طيبة وارفة الظالل مثمرة األغصان، أصلها mبت وفرعها يف السماء، أجنبت أمة هي خري األمم ¾مر  مدرارة أنبتت شجرة
هلي وإنشاء 5ملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمن 5# وتقيم الشهادة بني يديه، فكان ميالدها آية أخرى من آFت اخللق اإل

  رائعا من صنع بديع السمواوات واألرض.
وكما هي سنته عز وجل، ينفصل اجلنني عن حمضنه يف رحم األم، مث ينمو ويتكامل وتتميز مالحمه وتستقل شخصيته، 
فإذا هو خلق جديد، كذلك أمة اإلسالم، كان البد هلا وقد بعثت أن تتكامل وتستقل عن احملضن الذي نشأت فيه وأن 

ز يف ظاهر أمرها و5طنه، يف حياlا ومعيشتها وطقوسها وأخالقها وعالقاlا كما متيزت يف عقيدlا وتصوراlا وغاlFا تتمي
 وأهدافها، وهي يف ذلك أشبه 5إلنسان إذ نشأ من طني مث من نطفة يف قرار مكني مث استوى خلقا آخر يف أحسن تقومي

ْنَساَن ِمْن ُسَال { ُمْضَغًة َلٍة ِمْن ِطٍني ُمثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قـَرَاٍر َمِكٍني ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
ُ أَ  َّL12/14املؤمنون }ْحَسُن اْخلَالِِقنيَ َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْوَ¦ اْلِعظَاَم حلًَْما ُمثَّ أَْنَشْأَ¦ُه َخْلًقا َآَخَر فـَتَـَباَرَك ا.  

هذه األمة وقد خرجت من رحم اجلفاء القرشي والغلظة البدوية بعد خماض شاق عسري إىل رحابة اهلجرة يف املدينة، 
وأخذت معامل كياÄا تنمو وتتكامل وتتميز، مبا يتنـزل عليها من القرآن الكرمي بعامة وسورة البقرة منه خباصة، كان من 

عي أن ختطو حنو االستقالل التام والتميز الكامل عن حميطها احلايل ومنبتها السابق. كي تستطيع أن تقوم مبهمتها الطبي
  من موقع حصني ومنطلق سليم.

على هذا النحو سارت تشريعات املرحلة املدنية يف بناء احلياة املادية الظاهرة لألمة طقوسا وعبادات ومعامالت، بعد أن 
ملكية صرح بنائها النفسي والعقدي، فكانت عملية حتويل قبلة الصالة من بيت املقدس إىل البيت احلرام شيدت املرحلة ا

أول معلم 5رز يف هذا املسار. وكانت تبعا لذلك الرجة يف صفوف ضعاف اإلميان من املسلمني، والغيظ يف  يف مكة
املعهود يشككون ويشاغبون، مما أخرب به  ، يف لغطهمقلوب اليهود واملشركني، وانربى السفهاء من مجيع الطوائف الضالة
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َلِتِهُم الَِّيت   { :رب العزة تعاىل رسوله صلى هللا عليه وسلم قبل وقوعه بقوله َسيَـُقوُل السَُّفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقبـْ
َها ة وتساؤالت فجة �فهة جزءا من فكان إخباره مبا سيصدر عن خصوم الدعوة من سفاهات جاهل ،} َكانُوْا َعَليـْ

اإلعداد النفسي للجماعة املسلمة، تتبلور به ثقتها بر±ا وطاعتها لقيادlا الرشيدة، وامتثاهلا لتعاليم قرآÄا وسنة نبيها صلى 
هللا عليه وسلم، وتتميز به شخصيتها وخصائصها ومناهجها، بصفتها أمة االستخالف والشهادة والرFدة، ولتكون على 

م األهبة ملواجهة الدسائس الرخيصة والكيد اخلبيث، واألساليب امللتوية املستخدمة للتشكيك وبلبلة األفكار واملعتقد متا
  وإضعاف الصف املؤمن.

لقد كان األحب للنيب صلى هللا عليه وسلم من أول أمره أن يستقبل يف صالته الكعبة، وهي أول بناء للعبادة وضع 
، وهي مرياث إبراهيم 96آل عمران } وََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِْلَعاَلِمنيَ ِإنَّ أَ  { للناس يف األرض

عقيدته وسنته، إال أن الكعبة أصبحت على يد   عليه وسلم ملته وقبلته، وأحياعليه السالم، وقد ورث حممد صلى هللا
ما زالت يف طورها األول، ختطو خطواlا الوئيدة لتثبيت العقيدة وتطهري القلوب مشركي قريش مليئة 5ألصنام، والدعوة 

من األوmن قبل تطهري املباين واجلدران، لذلك كان التوجه يف املرحلة املكية ¹مر من هللا تعاىل حنو بيت املقدس، وهو قبلة 
يصلي وهو مبكة حنو بيت ان صلى هللا عليه وسلم اليهود، جتنبا ملا يف الكعبة من أصنام مل حتن بعد مرحلة حتطيمها، فك

، وحينا جيعل الكعبة خلف ظهره أو بينه وبني بيت روى اإلمام أمحد عن ابن عباس، كما والكعبة بني يديه حينا املقدس
  املقدس كما حكى الزهري، على إيثار قليب منه صلى هللا عليه وسلم لقبلة إبراهيم عليه السالم.

حابه إىل املدينة ظل تعلقهم مجيعا مبكة وهي املوطن األول الذي أخرجوا منه قسرا، والبيت األول مث ملا هاجر مع أص
الذي هو حق هلم مرياm عقدF وأمنا روحيا ومعبدا، من مسؤوليتهم حتريره وتطهريه، فاشتد ±م احلنني والشوق، وأرهقتهم 

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة وعك أبو بكر وباللعن عائشة أÄا قالت: ملا قدم رس البخاريروى ظروف اهلجرة، 
]

29
وكان أبو بكر إذا أخذته احلمى  :قالت ؟وF بالل كيف جتدك ؟، قالت فدخلت عليهما فقلت: F أبت كيف جتدك]

  يقول: 
  واملوت أدىن من شراك نعله كل امرئ مصبح يف أهله

  عنه احلمى يرفع عقريته ويقول: توكان بالل إذا أقلع 
  لـليوجَ  رٌ يل إذخِ وْ وحَ  بوادٍ  لةً ـلي يَنتَّ بِ أال ليت شعرى هل أَ 

  يلُ فِ وطَ  ىل شامةٌ  نْ وَ دُ بْ وهل يَـ  ةٍ ــنَّ جمََ  يوما مياهَ  نْ دَ وهل أرِ  

                                      
 على النساء  احلجاب قبل أن يضرب كان هذا  - 29
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اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد،  (قالت عائشة: فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته فقال: 
). وملا قدم ُأَصْيل الغفاري من مكة سأله رسول هللا صاعها ومدها، وانقل محاها فاجعلها 5جلحفةوصححها و5رك لنا يف 
30[ تـَرَْكتَها ِحَني ابـَْيّضْت أ5ََِطُحَها :"فـََقالَ  "َكْيَف تـَرَْكت َمّكَة Fَ ُأَصْيُل؟صلى هللا عليه وسلم:"  

[َوَأْحَجن ُمثَاُمَها ]
31

[ 
[َهاَوأَْغَدَق إْذِخرُ 

32
[َشَر َسَلُمَهاَوأَمْ  ]

33
[ ِّLَنا َرُسوِل ا  عِ ، دَ يلصَ ها F أُ يْ وَ  : (َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلَم َوقَالَ  ، فَاْغَرْوَرَقْت َعيـْ

  ). هارارَ قَ  رّ قَ تَـ  القلوبَ 
وظل احلنني والشوق إىل مكة وكعبتها مكينني يف قلب الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل يوم الفتح إذ مسعه عمرو بن 

) ويف رواية َوَاLِّ إّنك َخلَيـُْر أَْرِض اLِّ َوَأَحّب أَْرِض اLِّ إَيلّ َوَلْوَال َأّين أُْخرِْجت ِمْنك َما َخَرْجتدي يقول وهو 5حلَْزَورة: (ع
  ).َلْوَال َأّن أَْهَلك َأَخَرُجوِين َما َخَرْجت(

ذن له ربه 5ستقبال مشتاقا إىل أن � ،و بيت املقدسحنلقد مكث صلى هللا عليه وسلم يف املدينة على هذا احلال يصلي 
وددت أن هللا عز وجل (  ، فيقول جلربيل عليه السالم:"خالفنا حممد ويتبع قبلتنا"ما ترضاه نفسه، السيما واليهود قالوا:

دع اما أمرت به، فإمنا أ¦ عبد ملك ال أملك لك شيئا إال  :(جربيل عليه السالم فيجيبه ،)صرفين عن قبلة يهود إىل غريها
إىل أن جاءته البشرى وحيا  ،هفكان صلى هللا عليه وسلم يدعو هللا تعاىل ويكثر النظر إىل السماء ينتظر أمر )، هللا تعاىل

ثالثية األبعاد، ترضية له مبا lواه نفسه يف أمر القبلة، وإذ¦ له 5لتحول إىل الكعبة يف الصالة، وإخبارا له بتكثري أتباعه 
عن سعيد بن املسيب أنه قال: صلى رسول هللا صلى هللا يف كل بقاع األرض، وهو ما ذكره مالك يف املوطأ ( ونشرهم 

وملا بشره سبحانه  ،عليه وسلم بعد أن قدم املدينة ستة عشر شهرًا حنو بيت املقدس، مث حولت القبلة قبل بدر بشهرين

                                      
اُب السَّْهُل اللني يف بُطوِن األودية ممَّا قد َجرَّته األبطح أَثُر السَّيل واسعًا كان أو ضيِّقاً، َمسيُل الَواِدي،  - 30 والبطحاُء هو الرتَّ

ومنه احلديث " أَنّه َصلَّى 5ألَْبَطِح " يَعِين أَبطَح َمكَّة،  .السُّيوُل، يقال: أَتْينا أَْبَطَح الَواِدي فِنْمَنا عليه، ج َأ5ِطُح وِبطَاٌح وَبطاِئحُ 
  ُ◌َواِديها وهو َمسيل

كاِنس و نبات ام الثُّم - 31
َ
وَأْحَجَن الثُّماُم  وتتخذ منه احلصر، ،بَـّرِد املاءفيُـ القربة  ظَلَّل بهتُ شبيه 5َألَسل ضعيف تـُتَّخذ منه امل

   .ُحْجنَـُته وهي خوصه خرجت
 ،يطحن فيدخل يف الطّيب، يستخدم لتطييب املوتى، وتسقف به البيوت فوق اخلشب، و اِإلْذِخُر حشيش طيب الريح -  32

  اإلذخر أخصب. أغدق
تؤكل و  يف الصيف َختَْضر ائحةله زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الر  ،يسمى ورقه الَقرظَ ، السََّلُم شجر يدبغ بورقه وقشره - 33

  ، أمشر السلم أي خرج ورقه واكتسى به.يف الشتاء
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 { mلثة بتكثري أمته ونشرهم يف أقطار األرض فجمعهم إليه يف قوله: 5لتحويل أوًال وأوقع املبشر به mنيًا أشار إىل بشارة
  .)بتوجيه قلوبكم إّيل  }فـََولُّواْ ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه  { أي من جهات األرض اليت أورثكم إFها } َوَحْيُث َما ُكنُتمْ 

يف املدينة ما بني ستة عشر  وبغض النظر عن اختالف الرواFت حول مدة استقباله صلى هللا عليه وسلم بيت املقدس
شهرا أو سبعة عشر أو مثانية عشر، فإن الصحيح أن التحول عنه إىل الكعبة كان عند صالة العصر يف السنة الثانية 

َل َصلَّى أَوَّ وهو ما رواه البخاري عن الرباء بن عازب أنه صلى هللا عليه وسلم (  للهجرة قبيل غزوة بدر حبوايل شهرين،
َعَلى أَهِل َمْسِجد َوُهم راِكعوَن فقال:  ها َصالَة الَعْصِر، َوَصلَّى َمَعُه قـَْوٌم، َفَخرََج َرُجٌل ِممْن َصلَّى َمَعُه، َفَمرَصالٍة َصالّ 

هوُد قْد ِقَبل الَبيِت. وكانت اليَ  - كما ُهم  - أشَهُد L5ِّ َلقْد َصلَّْيُت مَع رسوِل اLِّ صلى هللا عليه وسّلم ِقَبَل َمكَّة، َفداُروا 
ْقِدِس، وأهُل الِكتاِب، فلما َوىلَّ َوْجَهُه ِقَبَل البيِت أْنَكُروا ذلكَ 

َ
  ).أْعَجبَـُهم إْذ كاَن ُيَصلِّي ِقَبَل بَيِت امل

ولئن اختلفت الرواFت حول الصالة اليت حولت فيها القبلة ما بني الظهر والعصر، والشهر الذي كان فيه التحول ما بني 
Äركعتني النيب عليه الصالة والسالم ملا صلى ا مل ختتلف يف أن التحول كان يف صالة ر5عية الركعات، و رجب وشعبان، فإ

فاستدار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الكعبة،  ،نزل جربيل فأشار إليه أن صل إىل البيت، وصلى جربيل إىل البيت
خرج عباد و بعا: اثنتان إىل بيت املقدس واثنتان إىل الكعبة، يومئذ أر ، وكانت الصالة فسمي ذلك املسجد مسجد القبلتني

بن بشر رضي هللا عنه، وكان صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فمر على قوم من األنصار ببين حارثة وهم 
ه احلادثة . وكانت هذفاستداروا"، راكعون، فقال:" أشهد 5# لقد صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل البيت

يف  - أو العصر -" صلينا الظهر:قالت، عن نويلة بنت مسلممظهرا رائعا من مظاهر اإلميان والطاعة والتسليم، كما ورد 
فصلينا ركعتني، مث جاء من حيدثنا أن رسول هللا صلى  - أي بيت املقدس  -مسجد بين حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء 

فصلينا السجدتني الباقيتني  ،فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء ،رامهللا عليه وسلم قد استقبل البيت احل
فحدثين رجل من بين حارثة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "أولئك رجال يؤمنون  ،وحنن مستقبلون البيت احلرام

   5لغيب ".
قي حائط القبلة األوىل يف مؤخر املسجد النبوي، فأمر ملا مت حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة ¹مر هللا تعاىل، بو 

والغر5ء �وي إليها املساكني وهي الظُّلة اليت كان ة فَّ ق عليه اسم الصُّ طلِ ف وأُ قِ أو سُ  لَ لِّ ظُ النيب صلى هللا عليه وسلم به فَ 
  .وإليها ينسب أهل الصفةممن ال مأوى هلم وال أهل، 

ا فاصال بني مرحلة االستضعاف ومرحلة القوة واالنتشار، ولئن كان هلذا اإلجراء لقد كان حتويل القبلة إىل الكعبة حد
مغزاه الرتبوي متيزا للمسلمني عن أهل الكتاب وعودة إىل أصل ملة إبراهيم، وجتريدا للطاعة املطلقة ألوامر هللا تعاىل، 

يت املقدس أوال، مث ردهم إليها mنيا بعد أن وانتزاعا للقلوب من التعلق 5لكعبة وقد أحبوها على الشرك، بتوجيههم إىل ب
واجتهت إىل 5رئها، فقد كانت له قيمته االسرتاتيجية ëشارته إىل ما  اغمر اإلميان القلوب فصفت عقيدlا وتعلقت بر±



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

يدة ينبغي االستعداد له، من ضرورة استخالص القبلة اإلبراهيمية وحتريرها من األوmن وعبدlا، وبتمهيده حلركية جد
تنبعث يف ا¼تمع اإلسالمي الناشئ، هي حركية املواجهة والتصدي، اليت أقحموا ±ا يف غزوة بدر الكربى بعد ذلك 
مباشرة، وهو أسلوب قرآين مألوف يف الرتبية واإلعداد، �يت أحيا¦ إشارة عابرة وومضة خاطفة، كما يف هذه احلادثة، 

لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْحلَرَاَم ِإْن َشاَء اLَُّ َآِمِنَني ُحمَلِِّقَني رُُءوَسُكْم { ل فتح مكة:وأحيا¦ واضحا صرحيا كما يف قوله تعاىل قب
رِيَن َال َختَاُفوَن فـََعِلَم َما ملَْ تـَْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك فـَْتًحا َقرِيًبا حني صد املشركون ، وقوله تعاىل 27الفتح }َوُمَقصِّ

ِإ¦َّ فـََتْحَنا َلَك  { :عن الوصول إىل املسجد احلرام ليقضي عمرته، وحالوا بينه وبني ذلك عليه وسلم الرسول صلى هللا
أُِذَن لِلَِّذيَن { ، وقبل ذلك حني أُْخرِج الرسول صلى هللا عليه وسلم من مكة فنـزل قوله تعاىل:1الفتح }فـَْتًحا ُمِبيًنا

، فقال أبو بكر 39/40احلج  }نَّ اLََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِدFَرِِهْم بَِغْريِ َحقيـَُقاتـَُلوَن ¹َِنـَُّهْم ظُِلُموا َوإِ 
  ".فعرفت أنه سيكون قتال رضي هللا عنه:"

توجه  وكما هو دأب خصوم الدعوة يف الرتصد للمسلمني والتشكيك يف كل ما يبدر منهم، فقد عاب اليهود أوال
َما َوالَُّهْم َعن { لقبلتنا"، مث ملا حتول ¹مر هللا حنو الكعبة قالوا: قدس فقالوا:" خيالفنا حممد ويصليمني حنو بيت املاملسل

َها َلِتِهُم الَِّيت َكانُوْا َعَليـْ حيي بن أخطب ومجاعة من اليهود للمسلمني: أخربو¦ عن صالتكم إىل بيت املقدس وقال  ،}ِقبـْ
مدة، ومن مات عليها فقد مات على  حتولتم عنه، وإن كانت على ضاللة فقد عبدمت هللا ±اإن كانت على هدى لقد 

فما شهادتكم على من مات  :فقالوا ،إمنا اهلدى فيما أمر هللا تعاىل والضاللة فيما Äى هللا عنه :فقال املسلمون ،ضاللة
أسعد بن زرارة من بين النجار، والرباء بن  ، منهمةوكان قد مات من املسلمني مجاعة قبل حتويل القبل ،منكم على قبلتنا؟

كيف ëخواننا الذين ماتوا وهم يصلون   ،قالوا: F رسول هللاو إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  وافانطلق معرور من بين سلمة،
وأتى رسوَل هللا صلى  ،}َلَرُءوٌف رَِّحيٌم َوَما َكاَن هللا لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ هللا 5لناس  { إىل بيت املقدس؟ فأنزل هللا تعاىل:

" F حممد، ما والك عن قبلتك اليت كنت فقالوا: فتنةاليريدون  هللا عليه وسلم مجاعٌة من اليهود فيهم كعب بن األشرف
عليها، وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، ارجع إىل قبلتك اليت كنت عليها نتبعك ونصدقك "، وتوجهوا إىل 

قد تردد على حممد أمره فاشتاق إىل مولده وقد توجه كي مكة مستهزئني 5لرسول صلى هللا عليه وسلم فقالوا هلم:" مشر 
  ".حنو بلدكم وهو راجع إىل دينكم

لقد علم هللا تعاىل وقوع هذا الشغب من سفهاء القوم فأخرب به نبيه صلى هللا عليه وسلم واملسلمني قبل وقوعه، ولقنهم 
ُقل  { فقال: ة السفهاء ومكر املاكرين،ه خصومهم، تطمينا ألفئدlم وتوطينا ألنفسهم على مواجهة سفاهما يفحمون ب

ِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب يـَْهِدي َمن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ  ِّL{،  ،وهو جواب يرد احلق إىل نصابه، إذ اجلهات كلها # تعاىل
، ال يسأل عما يفعل، املشرق ال معقب حلكمه ا مييزها به ر±ا وخيصها به، وهو فعال ملا يريد،ال تتميز عن بعضها إال مب

واملغرب والشمال واجلنوب كلها له عز وجل، والتوجه يف الصالة توجه له خالص له خاص به، وإذا اختار للمسلمني قبلة 
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ُ َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن   َوَما { فال خيار هلم يف غريها، ألنه اهلادي إىل الصراط املستقيم َّLَكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى ا
  .36األحزاب  }َهلُُم اْخلِيَـرَُة ِمْن أَْمرِِهم

ولئن ُسِعَر الكفار مشركني وأهَل كتاب من هذا التحول اجلديد يف االسرتاتيجية اإلسالمية فإمنا ملا فهموه منه وما رأوه فيه 
رائن بزوغ جمتمع متكامل متميز يف قبلته وعالقاته، جمتمع يثور على كل ما لدى اجلاهلية من معتقدات وأعراف من ق

وتقاليد واحنرافات، فيخالفها يف معتقداlا وتصوراlا، ويف توجهها وقبلتها، وينهى عن التشبه ¹هلها يف سلوكهم 
باطل، واكتفائهم بدنياهم عن آخرlم، مما هو مبدأ عام يف وأخالقهم وتقاليدهم، ويتنـزه عن االنغماس يف خوضهم ال

 { عملية بناء الشخصية اإلسالمية ورد به الكتاب والسنة يف مجيع ا¼االت، عقائد وعادات وعبادات، قال تعاىل:
نـَْيا   فَاْسَتْمتَـْعُتْم ِخبََالِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ِخبََالِقِهْم َوُخْضُتمْ  َكالَِّذي َخاُضوا أُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماُهلُْم ِيف الدُّ

لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا ، وقال عليه الصالة والسالم:( 69التوبة } َواْآلَِخرَِة َوأُولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُرونَ 
أطرت النصارى ابن مرمي إمنا أ¦ عبد فقولوا عبد ال تطروين كما  ) وقال: (بذراع حىت لو دخلوا يف جحر ضب التبعتموهم

 ) خالِفوا اْلمشرِِكني َوفُِّروا اللِّحى َوَأْحُفوا الشَّوارب)، وقال: (انتعلوا و ختففوا و خالفوا أهل الكتاب )، وقال: ( هللا ورسوله
  ).  خالفوا أولياء الشيطان كلما استطعتم ) وقال: ( خالُفوا اْليهود فِإÄم َال ُيصّلوَن يف نَِعاِهلم وال ِخفاِفِهم وقال: (

إن هلذا ا¼تمع اجلديد الناشئ يف تكامله ومتيزه واستغنائه عن غريه مبا �تيه عن ربه تعاىل بواسطة نبيه صلى هللا عليه 
دايته أمة وسلم، واهتدائه إىل الصراط املستقيم، وإىل القبلة اليت ضل عنها غريه، مهمة خطرية بينها تعاىل مباشرة بعد ه

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم  { اإلسالم إىل القبلة اإلبراهيمية بقوله
   }َشِهيداً 

مللة إبراهيم صصناكم 5لتوفيق خو والسالم ومبا جاءكم به من عند هللا، الصالة كما هديناكم أيّها املؤمنون مبحمد عليه أي  
آثر¦كم بفضل ، وفضلناكم بذلك على من سواكم، كذلك اليت ضلوا عنها تهلِقبلاليت حرفها أهل الكتاب واملشركون، و 

، وقد شرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه الوسطية مبا رواه أبوسعيد اخلدري عنه قال: ¹ن جعلناكم أمة وسطًاآخر 
َجَعْلَناُكْم  { ( :)، ويف رواية أيب هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم } َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا { ،ْلَعْدلُ ا :اْلَوَسطُ  (

  ). عدوال :} أُمًَّة َوَسطًا
فكانت منه تعاىل للمسلمني هدايتان، توحيدا لصفهم 5لتوجه إىل قبلة واحدة تزيدهم على تباعد األوطان واألمصار 

 ف األلوان واأللسن واألعراق شعورا 5لوحدة والقوة، وحتديدا واضحا جليا لوظيفتهم يف الدنيا واآلخرة: واختال

يف الدنيا ¹ن تؤدي إىل الناس األمانة اليت محلتها، فتبلغهم رسالة اإلسالم، ¾مرهم 5ملعروف وتنهاهم عن املنكر، وتضع 
ون هلم مصدرا للخري والسعادة واألمن، وقدوة ونرباسا للتعاون والتكافل، هلم القيم واملوازين، وتنشر بينهم الفضيلة، وتك

َوالَِّذيَن  { وتشهد عليهم 5لعدل، فتقيم احلجة على من أعرض ورفض، وتنري معامل الطريق ملن أقبل ورضي، قال تعاىل:
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َوَال َتْكُتُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها { ، وقال:32/33املعارج }اِئُمونَ ُهْم ِألََماَ¦lِِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن َوالَِّذيَن ُهْم ِبَشَهاَداlِِْم قَ 
املؤمنون شهداء هللا . وقال صلى هللا عليه وسلم: (أنتم شهداء هللا يف األرض)، وقال أيضا: (283البقرة  }فَِإنَُّه َآِمثٌ قـَْلُبه

الَِّذيَن يـُبَـلُِّغوَن رَِساَالِت اLَِّ { لى كل فرد من املسلمني)، وهي شهادة عينية واجبة حسب القدرة والوسع عيف األرض
َ وََكَفى L5َِِّ َحِسيًبا َّL39األحزاب }َوَخيَْشْونَُه َوَال َخيَْشْوَن َأَحًدا ِإالَّ ا .  

يأما يف اآلخرة فبأن تشهد على غريها من األمم، كما قال صلى هللا عليه وسلم فيما رواه البخاري: ( ُء نُوٌح َوأُمَُّتُه جيَِ
َما َجاَءَ¦ ِمْن َنِيبٍّ فـَيَـُقوُل لُِنوٍح َمْن  فـَيَـُقوُل اLَُّ تـََعاَىل َهْل بـَلَّْغَت فـَيَـُقوُل نـََعْم َأْي َربِّ فـَيَـُقوُل ِألُمَِّتِه َهْل بـَلََّغُكْم فـَيَـُقولُوَن َال 

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة  { :َوُهَو قـَْولُُه َجلَّ ذِْكرُهُ ، َسلََّم َوأُمَُّتُه فـََنْشَهُد أَنَُّه َقْد بـَلَّغَ َيْشَهُد َلَك فـَيَـُقوُل ُحمَمٌَّد َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه وَ 
ُ َعَلْيِه َوسَ ). ويف مسند أمحد: ( قَواْلَوَسُط اْلَعْدلُ  }َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس  َّLَصلَّى ا َِّLيُء النَِّيبُّ اَل َرُسوُل ا لََّم جيَِ

َهلُْم َهْل بـَلََّغُكْم َهَذا فـَيَـُقوُلوَن َال فـَيُـَقاُل  يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَمَعُه الرَُّجُل َوالنَِّيبُّ َوَمَعُه الرَُّجَالِن َوَأْكثـَُر ِمْن َذِلَك فـَُيْدَعى قـَْوُمُه فـَيُـَقالُ 
َهَذا  يُـَقاُل َلُه َمْن َيْشَهُد َلَك فـَيَـُقوُل ُحمَمٌَّد َوأُمَُّتُه فـَُيْدَعى ُحمَمٌَّد َوأُمَُّتُه فـَيُـَقاُل َهلُْم َهْل بـَلَّغَ َلُه َهْل بـَلَّْغَت قـَْوَمَك فـَيَـُقوُل نـََعْم فَـ 

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم  { بـَلَُّغوا َفَذِلَك قـَْولُهُ  قـَْوَمُه فـَيَـُقوُلوَن نـََعْم فـَيُـَقاُل َوَما ِعْلُمُكْم فـَيَـُقولُوَن َجاَءَ¦ نَِبيـَُّنا فََأْخبَـَرَ¦ َأنَّ الرُُّسَل َقدْ 
  ). }أُمًَّة َوَسطًا 

ذلك أن يوم العرض بني يدي هللا تعاىل، هو يوم الشهادة، إذ يسأل الناس مجيعا، ويقوم األشهاد عليهم من أبداÄم 
َحىتَّ  { ،24النور }ْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَـتُـهُ  { ومعارفهم واألرض اليت كانوا عليها

َنا قَاُلوا أَْنطََقَنا اLَُّ ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبَصارُُهْم َوُجُلوُدُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن َوقَاُلوا ِجلُُلوِدهِ   ْم ِملَ َشِهْدُمتْ َعَليـْ
َتُكونُواْ لِّ  { ، وهو يوم الشهادة الكربى، شهادة األمة اإلسالمية على مجيع األمم20/21فصلت }الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيء

إذ  ،}َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً  { وفوقها شهادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أمته ،}ُشَهَداء َعَلى النَّاسِ 
َويـَْوَم  { عن حال أمته فيزكيها ويشهد ¹نه بلغها فآمنت وصدقت، وهو قوله تعاىل: صلى هللا عليه وآله وسلمُيْسَأُل 

َنا ِبَك َشِهيًدا َعَلى َهُؤَالِء َونـَزَّْلَنا َعَلْيكَ  َعُث ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهْم ِمْن أَنـُْفِسِهْم َوِجئـْ َياً¦ ِلُكلِّ نـَبـْ َشْيٍء َوُهًدى   اْلِكَتاَب تِبـْ
  . 89النحل }َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ 

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يرتك شرح هذه اآلية الكرمية لغريه، فتوىل بنفسه تبيان معناها، وهو كما ورد يف 
رين رغبة منهم يف التيسري األحاديث الصحيحة قيام األمة بشهادة العدل يف الدنيا واآلخرة، إال أن كثريا من املفس

والتوسعة على الناس ركزوا على املعىن اللغوي للفظ" وسط" يف اآلية الكرمية، ويعىن النقطة املتوسطة بني طرفني متعادلني، 
فاستفاضوا يف التأويل، واستدرجوا إىل التفريط والتلبيس، ووقعوا يف احملظور.، مع أن من نظر بعني البصرية مل جيد فيها 

  ا شرحها به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. سوى م
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بدأت مسرية ¾ويل "الوسطية " عندهم بتقرير صفة توسط األمة اإلسالمية بني غلو النصارى يف الرتهب و¾ليههم عيسى 
عليه السالم، وبني تقصري اليهود بتبديلهم كتاب هللا وكذ±م على األنبياء، وهي صفة حق، لكن معناها من نصوص 

Fَ أَْهَل اْلِكَتاِب َال تـَْغُلوا ِيف  { من هذه النصوص قوله تعاىل: ،}وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا { ري قوله تعاىل:أخرى غ
¦ حممد F سيد¦ وابن سيد¦، وخري وقوله صلى هللا عليه وسلم وقد قال له رجل:  ،}ِديِنُكْم َوَال تـَُقوُلوا َعَلى اLَِّ ِإالَّ احلَْقَّ 

F أيها الناس، عليكم بقولكم، وال َيْستَـْهويـَنَُّكُم الشيطاُن، أ¦ حممُد (  :وابن خري¦. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ُ عز وجل َّLبُن عبد هللا، عبد هللا ورسوله، وهللا ما أحب أن ترفعوين فوق منزليت اليت أنزلين ا.(  

ئتان، فئة مادية ال هم هلا إال حتقيق شهوات النفس، وفئة طغت عليها النـزعة وزاد بعضهم أن الناس من غري املسلمني ف
الروحية والتزهد وترك الدنيا فجاء اإلسالم ليكون وسطا بني هؤالء وهؤالء، حيقق مطالب اجلسد بال إسراف ومطالب 

وهذه معاين مجيلة قد تفهم من  الروح بال إفراط، وشاهدا على املاديني مبا فرطوا، وعلى غالة الروحانيني مبا أفرطوا.
  نصوص أخرى غري هذه اآلية الكرمية اليت حنن بصددها.

واحتج بعضهم ±ذه اآلية للداللة على أن إمجاع األمة علماء وعامة يف أمر الدين حجة، ملا أخرب به هللا عن عدالتها 
اإلمجاع يف القضاF الدنيوية اليت ال نص فيها وال  وخرييتها، وهذا ال يكون إال فيما طريقه النقل وما يعرب عنه 5لتواتر، أما

نَـُهمْ  ْمرُُهْم ُشوَرىَوأَ { على النص، فدليله من آية الشورى سبيل إىل محل وََكَذِلَك  { ، ال من قوله تعاىل:38الشورى  }بـَيـْ
   .}َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا

ية، وهو جعلهم اإلسالم بتعاليمه كتا5 وسنة، عقيدة وعبادة أما الطامة الكربى فما ابتدعه املعاصرون يف أمر هذه الوسط
وأخالقا ومعاملة يف طرف، والكفر البواح عقيدة وعبادة وأخالقا ومعاملة يف الطرف الثاين املقابل، واختذوا بينهما موقعا 

وتنتهك األعراض ويكفر  وسطا مسوه اإلسالم املعتدل، �خذ من اإلسالم ومن الكفر، فيباح ±ذه الوسطية احملدثة احلرام
5# واليوم اآلخر جهارا، حتت مسمى حرية الدين واملعتقد، واملساواة بني الناس، وعدالة حتقيق مطالب لذات اجلسد، 
وتبعا هلذا املفهوم اجلديد للوسطية صار الدين ثالثة أدFن، دين املشركني مالحدة وأهل كتاب يعدون عند الوسطيني 

نخب احلاكمة من العلمانيني واالنتفاعيني ومتملقة أصحاب السلطة والثروة، هو أقرب إىل الكفر مؤمنني أيضا، ودين ال
ودين اإلسالم الذي أتى  ،منه إىل اإلميان ملا اختلط فيه حتت مسمى الوسطية من عقائد وتشريعات وأخالق قوم آخرين

ونفوا من األرض وقتلوا يف الشوارع واألزقة، بتهمة  به النيب صلى هللا عليه وسلم كتا5 وسنة، طورد امللتزمون به وسجنوا
  الغلو واإلفراط.

مل تكتف هذه الوسطية الضالة بتكييف الشأن الداخلي لألمة، بل هيمنت حىت على املواقف السياسية يف التعامل مع 
ل"، وما هي إال الشأن اخلارجي وعالقات الدول اإلسالمية بغريها، فنشأت تكتالت رمسية حتت مسمى "معسكر االعتدا

"حظائر لالعتالل"، خنعت لألجنيب وأسلمته زمام أمرها، عادت من عاداه ووالت من وااله، وحاربت حتت رايته، فتم 
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بذلك اإلطباق على اإلسالم وأهله، وتداعت على قصعته أمم األرض، متاما كما أخرب بذلك رسول هللا صلى هللا عليه 
فمن قلة  ،األمم من كل أفق كما تداعى األكلة إىل قصعتها قيل: F رسول هللا يوشك أن تداعى عليكموسلم إذ قال: ( 
 حلبكم الدنيا ينزع الرعب من قلوب عدوكمو  ،جيعل الوهن يف قلوبكم ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،يومئذ؟ قال: ال
  ). وكراهيتكم املوت

ية شاهدا عدال على الناس يف الدنيا واآلخرة أخطر لقد كان تشريع حتويل القبلة إىل الكعبة، وتشريع جعل األمة اإلسالم
نقلة عاشها املسلمون بعد اهلجرة إىل املدينة، تطهر ±ا صفهم، واتضحت ±ا أهدافهم واتسعت ±ا آفاق رؤيتهم، 

وأغالهلا،  وحتددت ±ا أبعاد دورهم يف احلياة، �رخييا بصفتهم ورثة ملة إبراهيم عليه السالم ورواد حترير البشرية من قيودها
ودعاة تعبيدها لر±ا الواحد األحد، وعقدF بصفتهم أمناء التوحيد احلق والعقيدة الصافية، ومحلة منار السبيل، واهلداة إىل 
صراط هللا املستقيم، وحركيا بصفتهم روادا ملرحلة جديدة يف التاريخ البشري، وعنوا¦ لصراع مواجهة بني احلق والباطل، 

ُز واملفاصلة شعارا واجلهاُد أداًة ووسيلة. لذلك عقب عز وجل توعية ¹بعاد هذه اخلطوة وتثبيتا عليها يـُتََّخذ فيه التمي
َها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمن يـَتَِّبُع  { وإعدادا ملا بعدها، بذكر علة هذين التشريعني وحكمتهما فقال: َلَة الَِّيت ُكنَت َعَليـْ َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ

ولئن كان رب العزة عاملا مبا كان وما سيكون، علمه تعاىل مطلق، يعلم السر يف  .}ن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـْيهِ الرَُّسوَل ِممَّ 
على احلجة به تقوم ل شاء أن يكون معلومه الغييب مشاهدًا يف العيان، السماوات واألرض، فإنه يف هذه اآلية الكرمية

ه تعاىل مل حيول القبلة اليت كان عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهي واملعىن أن ، ويرتتب عليه الثواب والعقاب.اخللق
الصخرة يف بيت املقدس إىل الكعبة يف البيت احلرام، إال اختبارا لألمة يظهر من يتبع الرسول صلى هللا عليه وسلم ويطيعه 

دة منقلبني على أعقا±م، وقد عرب عن ويتجه حيثما اجته، دون شك أو ريب، فيميزه عن الذين يسارعون إىل الكفر والر 
والرجوع للعودة إىل الكفر واالنقالب على العقبني مستعار  ،مؤخر القدملغة هو العقب الردة 5النقالب على العقبني، و 

  .عن الدين احلق اىل الباطل
موا حكمته أوال، فكرب لقد كان هذا التحول إىل القبلة اجلديدة شاقا وعسريا على نفوس كثري من املسلمني إذ مل يفه 

عليهم مواجهة محالت التشكيك والسخرية اليت ُشنَّْت، مث ما لبثوا أن اطمأنت قلو±م ثقة بقيادlم وطاعة هلا، ولئن آملهم 
انكشاف أمر بعٍض منهم ظنوا ±م خريا، ففضح هللا نفاقهم وضعف إمياÄم، فإن الفرح بتطهري الصف تغلب على نزعة 

َوِإن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ { ما بينه عز وجل تعقيبا على الرجة اليت حدثت عقب حتويل القبلة بقوله:األسى واحلزن، وهو 
 ُّLأي إن هذه النقلة من قبلة إىل قبلة، مبا وظفه اليهود واملنافقون منها للتشكيك والتشهري  }َعَلى الَِّذيَن َهَدى ا

فقني واملندسني، كانت كبرية وشاقة إال على من وفقهم هللا تعاىل للطاعة والسخرية، ومبا فضحت من ضعاف اإلميان واملنا
  واالمتثال، وهداهم ملعرفة حكمتها وفائدlا وما يعود ±ا من خري على الصف املسلم.
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َن َوَما َكا{ وملا أشفق بعض املسلمني من أن يضيع أجر صالlم إىل القبلة األوىل ببيت املقدس طمأÄم هللا تعاىل بقوله:
اعتقاد أي أن هللا تعاىل لن يضيع أجر إمياÄم، ومسى الصالة إميا¦، إشارة منه عز وجل إىل أن اإلميان  }اLُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ 

وهذه اآلية جواب على سؤال  .} ِإنَّ اLَّ 5ِلنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيمٌ  { ، مث بني علة ثبات أجر العاملني فقال:وقول وعمل
بلغ ±م اإلشفاق يف الطاعة واملسارعة إليها أن خافوا على من مات وهو يصلي حنو بيت املقدس قبل ملؤمنني إذ لبعض ا

َوَما   { :: F رسول هللا فكيف ëخواننا الذين ماتوا وهم يصلون حنو بيت املقدس؟ فأنزل هللا عز وجلفقالوا حتويل القبلة،
 .} اLَّ 5ِلنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيمٌ  َكاَن اLُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ 

هدا¦ هللا و ضلوا عنها  ال حيسدوننا على شيء كما حيسدوننا على يوم اجلمعة اليتيقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: (  
دها )، وذلك ألن أول بيت وضع للناس هو الكعبة، وقد رفع قواعدها وجدو على القبلة اليت هدا¦ هللا هلا و ضلوا عنها

ن تكون قبلة للجميع، هذا الشعور كان يتملك وجدان الرسول هم صالة هللا وسالمه، فكان احلق أإبراهيم أبو األنبياء علي
صلى هللا عليه وسلم مبا له من شفافية نورانية وصلة فطرية خفية حبقائق األشياء أهلته للنبوة اخلامتة، ولذلك كان عليه 

 اه األحق يف الصالة، يقلب وجهه يف السماء انتظارا للوحي، فوعده ربه جل جالله بقوله:السالم مشتاقا للعودة إىل االجت
َلًة تـَْرَضاَها { مث نزل األمر مباشرة 5لتوجه إىل القبلة األوىل للبشرية،  ،} َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماء فـََلنُـَولِّيَـنََّك ِقبـْ

وصحبت هذا اإلجناز بشارة عظيمة، ومضة نور  ،} فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلَرَامِ  { إجنازا هلذا الوعد، فقال تعاىل:
َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّوْا ُوُجوَهُكْم  { من غيب، وحملة إشراق تضيء مستقبل االنتشار العقدي يف األرض، فقال تعاىل:

ونظره لألمام كما ذهب إليه املالكية خالفا لغريهم ممن يرون أن نظر شطره أي ِقبَـَله، حبيث يكون وجه املصلي  ،}َشْطرَهُ 
املصلي يكون إىل موضع سجوده مستشهدين مبا رواه البيهقي واحلاكم وصححه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (كان 

ه موضع سجوده دخل الكعبة ما خلف بصر إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره حنو األرض)، وأنه صلى هللا عليه وسلم ( 
( قـَْولُُه َوُيْكرَُه َأْن َيَضَع َبَصرَُه ِيف ). ولعل يف شرح خمتصر خليل للخرشي ما يزيد رأي املالكية بيا¦، قال:" حىت خرج منها

أََماَمُه فَِإنَُّه إَذا َأْحَىن رَْأَسُه  يـَْنظُرُ  :قَاَل َماِلكٌ  ،َمْوِضِع ُسُجوِدِه فـََقْط ) ِخَالفًا ِلَمْن يـَُقوُل َيَضُع َبَصرَُه َمْوِضَع ُسُجوِدِه فـََقطْ 
َوِإْن أَقَاَم رَْأَسُه َوَتَكلََّف النََّظَر بِبَـْعِض َبَصرِِه إَىل اْألَْرِض  ،َذَهَب بـَْعُض اْلِقَياِم اْلَمْفُروِض َعَلْيِه ِيف الرَّْأِس َوُهَو َأْشَرُف اْألَْعَضاءِ 

َا أُِمْرَ¦ َأْن َنْستَـْقِبَل ِجَهَة اْلَكْعَبةِ َوإِ  ،فَِتْلَك َمَشقٌَّة َعِظيَمٌة َوَحرَجٌ  َوَخاَلَف ِيف َذِلَك اْبُن اْلَعَرِيبِّ فـََقاَل قَاَل اْلُعَلَماُء: إنَّ  ،منَّ
  ".َضُر لِْلَقْلِب َوَأْمجَُع لِْلِفْكرِ فَِإنَُّه َأحْ  ،َوبِِه قَاَل الشَّاِفِعيُّ َوالصُّوِفيَُّة ¹َِْسرِِهمْ  ،اْلُمَصلَِّي َجيَْعُل َبَصرَُه إَىل َمْوِضِع ُسُجوِدهِ 

ويف هذه اآلية الكرمية إشارة لذوي البصائر من املسلمني وهم حينئذ يف املدينة ال يكادون يتجاوزوÄا، إىل أن اإلسالم  
وسلم ستبلغ دعوته اآلفاق، ميألها املؤمنون به ويتوجهون للكعبة حيث ما كانوا، وهو ما أخرب به النيب صلى هللا عليه 

ُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي ِيل بقوله: ( ُلَغنَّ َهَذا اْألَْمُر )، وقوله: (ِإنَّ اLََّ َزَوى ِيل اْألَْرَض فـَرَأَْيُت َمَشارِقـََها َوَمَغارِبـََها َوِإنَّ أُمَِّيت َسيَـبـْ لَيَـبـْ
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ُرُك اLَُّ بـَْيَت َمَدٍر َوَال  َوبٍَر ِإالَّ أَْدَخَلُه اLَُّ َهَذا الدِّيَن ِبِعزِّ َعزِيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل ِعز÷ا يُِعزُّ اLَُّ بِِه َما بـََلَغ اللَّْيُل َوالنـََّهاُر َوَال يـَتـْ
ُ بِِه اْلُكْفرَ  َّLْسَالَم َوُذال÷ يُِذلُّ ا    .}اْإلِ

علمون أن توجه إن الذين يشاغبون على اختاذ الكعبة قبلة وهي أول بيت للعبادة وضع للناس مباركا يف األرض، ي
املسلمني هلا هو احلق، ملا جيدونه يف كتبهم عن إبراهيم وما رفع من قواعد البيت، ولكن أهواءهم وعزlم 5لضالل 

أي: احلق  }َوِإنَّ الَِّذيَن أُْوتُوْا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمن رَّ±ِِّمْ { وكربFءهم املتعجرفة متنعهم من االعرتاف 5حلق واتباعه
الذي فرض على إبراهيم وذريته 5ستقبال الكعبة يف الصالة، وهللا تعاىل يعلم من بدل وغري يف أحكام الدين من اليهود 

  .}َوَما اLُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلونَ  { والنصارى، ليس بغافل عنهم وحسا±م عنده:
ومن هذا شأنه يتعذر رجوعه إىل احلق، ملا يطغى على مواقفه من إن أهل الكتاب يهودا ونصارى قد اختذوا إهلهم هواهم، 

مزاجية وتعصب وعزة 5إلمث، وما مطالبتهم رسول هللا 5آلFت وقد جاءهم بكثري منها إال معاندة ومشاقة ومراوغة عن 
 يتبع بعضهم قبلة بعض تقبل احلق، وهم مصرون على ضالهلم، لن يؤمنوا ولن يتبعوا قبلته وقبلة أيب األنبياء قبله، كما لن

َلتَـُهْم وَ { َلَتَك َوَما أَنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ َلَة بـَْعضٍ َولَِئْن أَتـَْيَت الَِّذيَن أُْوتُوْا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آيٍَة مَّا تَِبُعوْا ِقبـْ والقبلة  ،}َما بـَْعُضُهم بَِتاِبٍع ِقبـْ
َلتَـُهمْ  { ملسلمون أبدا، قال تعاىل:اإلبراهيمية mبتة لن تتغري إىل يوم القيامة، لن حييد عنها ا    .}َوَما أَنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ

إن أهل الكتاب عبيد ألهوائهم ورهباÄم، فاليهود تركوا قبلة أبيهم إبراهيم وتوجهوا حنو بيت املقدس، والنصارى جعلوا 
صورة زعموها صورة للمسيح عليه  قبلتهم تبعا هلوى أحبارهم، يتوجهون مرة حنو املشرق بزعم أن ر±م يعود منه، و�رة حنو

السالم، وأخرى حنو صليب جمسم أو مرسوم، أو حنو كرسي لراعي الكنيسة اليت يصلون فيها، هذا مآل كل من يتبع 
ِمَن َولَِئِن اتـَّبَـْعَت أَْهَواءُهم مِّن بـَْعِد َما َجاءَك { هواه، بعد أن يبلغه العلم وحيا من ربه، يظلم نفسه ويوردها موارد اهلالك،

وهوخطاب حتذيري موجه للمسلمني مجيعا يف شخص نبيهم صلى هللا عليه وسلم، من أن  ،}اْلِعْلِم إِنََّك ِإَذاً لَِّمَن الظَّاِلِمنيَ 
 يركب أحدهم أو مجعهم اهلوى، فتـزل قدم بعد ثبوlا ويذوقوا السوء ويبوؤوا 5خلسار والبوار.

أنزل على الرسول صلى هللا عليه وسلم وكتموه، فإن ذلك منهم جمرد  ولئن جتاهل بعض علماء أهل الكتاب احلق الذي
َناُهُم  { حسد وعناد وضالل وهوى، ألÄم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وجدوه مكتو5 يف التوراة واإلجنيل الَِّذيَن آتـَيـْ

نـْهُ  هذا هو احلق من هللا تعاىل، إÄم  ،}ْم لََيْكُتُموَن احلَْقَّ َوُهْم يـَْعَلُمونَ اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرِفُوَن أَبـَْناءُهْم َوِإنَّ َفرِيقًا مِّ
يكفرون به وقد وجدوه يف كتبهم، يعرفونه حق املعرفة، فال يكن أحد من املسلمني ممرتF شاكا فيما أخرب هللا به نبيه عليه 

 ،}َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها { وإمنا كل ميسر ملا خلق له .}ْلُمْمَرتِينَ احلَْقُّ ِمن رَّبَِّك َفَال َتُكوَننَّ ِمَن ا { السالم من أمرهم
َمْن َيَشِأ { من اختار َهللا ورسوَله اجتَََّه إىل القبلة اليت وجه ُهللا إليها عباَده، ومن اختار اهلوى فأينما توجهه ال �ت خبري.

، وما على املؤمنني إال أن يبادروا 5ألعمال الصاحلة 39األنعام }ى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ اLَُّ ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ َجيَْعْلُه َعلَ 
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ويستبقوها ويتنافسوا فيها، إعدادا واستعدادا ليوم حساب �يت هللا فيه 5جلميع، مؤمنني وكفارا، وهو القادر القاهر فوق 
رَاِت أَْيَن  { عباده، الفعال ملا يريد يعاً ِإنَّ اLَّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ فَاْسَتِبُقواْ اْخلَيـْ    .}َما َتُكونُواْ َ�ِْت ِبُكُم اLُّ مجَِ

±ذه اآلFت الكرمية ُختَْتم مرحلٌة هي من توابع املرحلة املكية مساملًة ألهل الكتاب واملشركني، وقد أوغلوا يف احملاربة 
ى كل عدوان، وقد انطلقت بعملية حتويل القبلة إىل الكعبة، مفاصلة واملكر، لتبدأ مرحلة اإلعداد للمقاومة والرد 5ملثل عل

ومتيزا ورصا للصف ومتاسكا، وتطهريا للجماعة من املنافقني واملدسوسني وضعاف اإلميان، ومن عجب أن تبدأ هذه 
ثالثة واألربعني، واآلية الرابعة اخلطوة اإلسرتاتيجية احلامسة ¹وسط آFت سورة البقرة تعدادا، اآلية الثانية واألربعني، واآلية ال

)، وعدد آFت سورة البقرة ست ومثانون ومائتان. وبعد هذه اآلFت 144 -  143 - 142واألربعني بعد املائة (
الوسطى مباشرة يبدأ التأهيل الصريح للجهاد، حديثا عن أداء للصالة عالنية ولو يف بالد العدو، وعن اخلشية من هللا 

حياة الشهداء بعد استشهادهم، وعن الصرب يف مواطن البالء والنقص يف األنفس واألموال وحده دون غريه، وعن 
  والثمرات...
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  مبادئ وقيم الرتبية اجلهادية
  

ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن  َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َوإِنَُّه لَْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َوَما اLُّ  { قال هللا تعاىل:
لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس ) َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه 149(

ُهْم َفَال َختَْشْوهُ  ) َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم 150( تـَْهَتُدونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمِيت  َوِألُِمتَّ ْم َواْخَشْوِين َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموْا ِمنـْ
ُلو َعَلْيُكْم آFَتَِنا َويـُزَكِّيُكْم َويـَُعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـَُعلُِّمُكم مَّا ملَْ  نُكْم يـَتـْ ) فَاذُْكُروِين 151َن ( َتُكونُوْا تـَْعَلُمو َرُسوًال مِّ

) َوالَ Fَ (153 أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِعيُنوْا 5ِلصَّْربِ َوالصَّالَِة ِإنَّ اLَّ َمَع الصَّاِبرِيَن (152أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروْا ِيل َوَال َتْكُفُروِن (
َن اْخلَوْف َواْجلُوِع َونـَْقٍص 154َياء َوَلِكن الَّ َتْشُعُروَن (تـَُقوُلوْا ِلَمْن يـُْقَتُل ِيف َسبيِل اLِّ أَْمَواٌت َبْل َأحْ  ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِّ ) َولَنَـبـْ

ِر الصَّاِبرِيَن ( َن اَألَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِّ ) 156رَاِجعوَن () الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـُْهم مُِّصيَبٌة قَاُلوْا ِإ¦َّ Lِِّ َوإِنـَّا إِلَْيِه 155مِّ
 سورة البقرة })157أُولَـِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّن رَّ±ِِّْم َوَرْمحٌَة َوأُولَـِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن (

  
كانت السنتان األوليان من اهلجرة النبوية يف املدينة املنورة قاعدة االنطالق الواعي لبناء األمة اإلسالمية نظاما تشريعيا 

سياسيا واقتصادF وعسكرF، بعد أن مت البناء العقدي يف املرحلة املكية، وكانت خطوات الرسول صلى هللا واجتماعيا و 
عليه وسلم تتحرك يف مشارع الطريق ال تضطرب، وعينه على اهلدف ال حتيد، مل تفرت له مهة ومل lن له عزمية ومل تـَْعَش له 

استعجاال من سواء كان هذا الواقع  ،وال يستجيب لضغوط الواقععني، إال أنه كان ال يتعجل النتائج قبل أواÄا، 
بني مضروب  ام ه�تون، وقد حلق 5ملسلمني يف مكة أذى شديد، إذ كانوا وعدوانيتهم كابرة املشركنيحتدF ملاملؤمنني، أو 

لة العقبة رسول هللا صلى هللا 5يع أهُل يثرب لي، وعندما )اصربوا فإين مل أوَمر 5لقتال(ومشجوج يتظلمون إليه، فيقول هلم:
ليايل ِمىن فنقتلهم؟  -يعنون أهل ِمَىن  - عليه وسلم، وكانوا نيفا ومثانني، قالوا: F رسول هللا، أال منيل على أهل الوادي 

  .) إين مل أومر ±ذا(  :ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفقا
األول، 5در حبزم إىل بناء األمة والدولة مبا يناسب أهدافها مث ملا حل 5ملدينة مهاجرا لثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع 

ووسائلها، كل ذلك بوحي من ربه تعاىل، فكان بناء املسجد النبوي مركز العبادة واختاذ قرار الشأن العام شوروF، وكان 
ية املغرب، وكانت أول تشريع الصلوات اخلمس يف عدد ركعاlا النهائي ثنائية الصبح ر5عية الظهر والعصر والعشاء ثالث

صالة للجمعة يف اإلسالم مؤمترا أسبوعيا للتلقي والتوجيه والعبادة، مث اجته صلوات هللا عليه وسالمه إىل حتصني اجلبهة 
الداخلية، فآخى بني املهاجرين واألنصار، ونظم العالقات االجتماعية واحلقوق الفردية والقبلية والدينية لكل طائفة مبا 

قة رمسية، وادع فيها أيضا اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأمواهلم واشرتط عليهم وشرط هلم، وبعث إىل دونه يف وثي
األعراب حول املدينة وكان خياف عدوانيتهم، سراF تنذرهم قوة املسلمني وحتجزهم عن الغدر واألذى، وlيئ الصف 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

. كل ذلك والوحي يتقدمه تنـزيال قرآنيا بقوله تعاىل عقب رFهلا تعبئة نفسية وسوقا عسك املسلم للمرحلة املقبلة، وتعده
، وقوله صلى هللا عليه وسلم 39احلج }أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن ¹َِنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اLََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر◌ْ  { اهلجرة مباشرة:

ما أحسن هللا إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا يف هللا حق يف أول خطبة له ألول مجعة صالها 5ملدينة: ( فأحسنوا ك
  جهاده، هو اجتباكم ومساكم املسلمني ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حيي عن بينة وال قوة إال #5..).

ني، ±ذا الوضوح يف اهلدف وهذه الشفافية يف اإلعداد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسوس ا¼تمع األول للمسلم
ويف هذا اإلطار بعد أن تتامت الصلوات املفروضة وشرع األذان إلعالÄا واإلعالم ±ا، حتولت القبلة إىل أصلها 

فـََولِّ { اإلبراهيمي 5لبيت احلرام، متيزا يف املضمون العقدي والشعار املرفوع، وحتدF للمشركني وأهل الكتاب، بقوله تعاىل:
  .144البقرة  }رَاِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّواْ ُوُجوَهُكْم َشْطرَهُ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْ 

وألن املرحلة كانت تقتضي بناء نفسيا للمسلمني يشعرهم بقوlم ويوثق صلتهم بر±م، ويرقى 5ستعالئهم اإلمياين إىل 
رب األعداء خارج املدينة، والصالة مصاف اجلهاد والشهادة، وكانوا خيشون إعالن دينهم يف أسفارهم وعند ارتيادهم مضا

يف اجتاه البيت احلرام كاشفة هلويتهم الدينية، فقد خطا ±م الوحي خطوة متقدمة أخرى، وأمرهم ¹ن يؤدوا صلواlم 
َوِمْن  { متجهني للكعبة أىن كانوا وحيثما كانوا، ال خيشون أحدا إال هللا، فقال تعاىل مؤكدا التوجه اجلديد والبقاء عليه:

ومن مث مل يعد هلم  ،}ْعَمُلونَ ْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َوإِنَُّه لَْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َوَما اLُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا تَـ حَ 
 فقال: وجل 5لنصر عقب إخراجهم من بيوlم يف مكة التخفي بدينهم، ألن ما لديهم هو احلق من ر±م، وقد وعدهم عزَّ 

، ومن مث أيضا صار كل مسلم أىن حل وارحتل قرآ¦ يسعى يف األرض، يهدي 39احلج }َوِإنَّ اLََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ  {
الناس إىل صراط مستقيم ويقيم عليهم احلجة بصالته املتميزة ودينه اجلديد املعلن، ولذلك كرر تعاىل األمر 5لتوجه إىل 

َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّواْ  { فقا بعلته فقال:القبلة عرب اآلفاق مر 
أي لئال حيتج الكفار عليكم يوم القيامة بعدم التبليغ، وذلك ألن  ،} ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّةٌ 

ة عماد للدين وحجة عملية على من بلغه أمرها، وشهادة عليه يوم القيامة، فال يسعه إنكار علمه برسالة اإلسالم الصال
وبعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وال تكون له على املسلمني حجة 5دعاء عدم التبليغ يوم القيامة، واألمة اإلسالمية 

 هُ غَ لَ بَـ  دْ قَ هللا فَـ  كتابِ   منْ  ه آيةٌ تْ غَ لَ بَـ  نْ ، فمَ هللاِ  غوا عنِ لِّ بَـ (  عليه وسلم: ل رسول هللا صلى هللاشاهدة على الناس، وهو قو 
 َوملَْ يـُْؤِمْن َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َال َيْسَمُع ِيب َأَحٌد ِمْن َهِذِه اْألُمَِّة يـَُهوِديٌّ َوَال َنْصرَاِينٌّ ُمثَّ َميُوتُ  ) وقوله: ( تعاىل هُ رُ أمْ 
). والصالة عماد الدين وركن اإلسالم وآية من كتاب هللا، من رآها تقام  لَِّذي أُْرِسْلُت بِِه ِإالَّ َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ 5ِ 

  فقد بلغته الدعوة وبلغه أمر صاحبها عليه الصالة والسالم، وأقيمت عليه احلجة.
غهم الدعوة، ويعرفون أهلها واملبعوث ±ا، منهم املسارع إىل وألن الناس من غري املسلمني ختتلف ردود فعلهم عندما تبل

يتصيدون فرص الغدر واإليذاء، فقد  ناإلميان، ومنهم املصر على الكفر من غري عدوان، ومنهم العدوانيون الظاملون الذي
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ى عدم اخلوف منهم أو استثىن تعاىل هذه الطائفة احلاقدة من أحكام املوادعة واملساملة معاملة ألهلها 5ملثل، وحرض عل
ُهْم َفَال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِين  { إيالئهم أي اعتبار، فقال عز وجل: أي ال ختشوا ¹س الظاملني  ،}ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموْا ِمنـْ

العدوانيني من الذين تبلغهم دعوتكم أو يرون صالتكم فتستفزهم لالنقضاض عليكم، ألن هللا وحده أحق أن ختشوه، 
محايتكم ونصركم وهزمية عدوكم؛ خشيتكم هللا تعاىل وحده، وإقامتكم احلجة على الناس بتبليغهم رسالة اإلسالم، بيده 

   ،}َوُألِمتَّ نِْعَمِيت َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ  { هي طريق هدايتكم إىل النجاة ووسيلة إمتام نعمته عليكم خبريي الدنيا واآلخرة،
فـََولِّ  { توجه إىل الكعبة يف هذه اآلFت الكرمية أربع مرات متتابعات، األوىل لبيان فرضيتها بقوله تعاىل:لقد ورد األمر 5ل

ُتْم  { والثانية لتقرير علم أهل الكتاب ±ا وجحودهم إFها بقوله عز وجل: }َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلَرَامِ  َوَحْيُث َما ُكنـْ
والثالثة لبيان  ،}ونُه َوِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َر±ِِّْم َوَما اLَُّ بَِغاِفٍل َعمَّا يـَْعَملُ فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَ 

اِم َوإِنَُّه لَْلَحقُّ فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلَرَ  { أحقيتها ¹ن تكون قبلة واستدامة توجه املسلمني إليها بقوله سبحانه:
وإقامة احلجة والشهادة عليهم يوم  والرابعة لتطهري القلوب من اخلشية مما سوى هللا، وتبليغ الدعوة إىل الناس ،}ِمْن رَبِّك

ُتْم فـََولُّ  { القيامة فقال: وا ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه لَِئالَّ َيُكوَن َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َوَحْيُث َما ُكنـْ
ُهْم َفَال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِين    .}لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ

ولعل اختالف كثري من املفسرين يف شرح حكمة تكرار الوحي هلذه اآلFت الكرمية، واضطراب ¾ويالت بعضهم هلا، 
يضعوها ضمن السياق القرآين الواردة فيه، وهو Äاية مرحلة االستضعاف وموادعة املعتدين، وبداية  راجع إىل أÄم مل

اإلعداد للقوة تشريعا متميزا ومواقف متحدية ونفسيات مستعلية 5إلميان، وحتفيزا ملكامن القوة لدى املسلمني، وlيئة 
وقبيل غزوة بدر ¹قل من شهرين،  ل فرض الصيام حبوايل شهر،للجهاد يف سبيل هللا تعاىل، السيما وحتويل القبلة كان قبي

وفرض رمضان كان بعده يف شعبان، وغزوة بدر الكربى كانت بعدمها  ،يف رجب أو شعبان من السنة الثانية للهجرةأي 
  يف رمضان من نفس السنة. 

هلي للمسلمني إذ قال عز وجل عقب ±ذا اإلميان العميق واإلعداد العقدي واالنضباط احلركي جتلى الوفاء 5لوعد اإل
، ومتت نعمته تعاىل عليهم 39احلج }أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن ¹َِنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اLََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ  { إخراجهم من مكة:

ى، وقد غشاهم النعاس أمنة منه تعاىل وأمطرت وذلك 5لنصر املؤزر يف غزوة بدر الكرب  ،} َوِألُِمتَّ نِْعَمِيت َعَلْيُكم { بقوله:
عليهم السماء تثبيتا ألقدامهم وقلل عز وجل املشركني يف أعينهم تشجيعا هلم على القتال، وأمدهم جبند من السماء، 

ذا وأخرب رسوَله صلى هللا عليه وسلم مبصارع القوم حىت قال ألصحابه قبل القتال:( هذا مصرع فالن غدا إن شاء هللا، وه
عن أنس  وقد روي فرأى املسلمون ذلك على ما أشار إليه صلى هللا عليه وسلم وذكره، مصرع فالن غدا إن شاء هللا..)،

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرينا إ :هل بدر فقالأنشأ عمر بن اخلطاب حيدثنا عن أ رضي هللا عنه أنه قال: (
خطؤا أفوالذى بعثه 5حلق ما  :قال عمر ،ن شاء هللاإمصرع فالن غدا  هذا :يقول ،مس من بدرهل بدر 5ألأمصارع 
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 F فالن بن فالن وF فالن بن فالن هل :حىت انتهى إليهم فقال ،احلدود الىت حدها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
رواح أجسادا ال أتكلم F رسول هللا كيف  :فقال عمر ؟ىن وجدت ما وعدين هللا حقاإجدمت ما وعدكم هللا ورسوله حقا فو 

يُكُم النـَُّعاَس أََمَنًة  { قال تعاىل: .) ن يردوا شيئاأÄم ال يستطيعون أقول منهم غري أنتم ¹مسع ملا أما  :فقال ؟فيها ِإْذ يـَُغشِّ
رَُكْم بِِه َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّيْ  طَاِن َولِيَـْرِبَط َعَلى قـُُلوِبُكْم َويـُثـَبَِّت بِِه اْألَْقَداَم ِإْذ ِمْنُه َويـُنَـّزُِل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء لُِيَطهِّ

لرُّْعَب فَاْضرِبُوا فـَْوَق اْألَْعَناِق َواْضرِبُوا يُوِحي رَبَُّك ِإَىل اْلَمَالِئَكِة َأّينِ َمَعُكْم فـَثـَبُِّتوا الَِّذيَن َآَمُنوا َسأُْلِقي ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا ا
هُ    .11/12األنفال  } ْم ُكلَّ بـََنانٍ ِمنـْ

هذه النعم اإلهلية، نعم هداية املسلمني إىل قبلة إبراهيم، وإنقاذهم من جربوت قريش، ومحايتهم من مكر أهل الكتاب، 
والتمكني هلم يف املدينة، و¾ليف قلو±م على أخوة العقيدة جسدا واحدا، وبنيا¦ مرصوصا، كما أÄا حلقة من حلقات 

ي أيضا مثرة لنعمة فه ،123آل عمران  }َوَلَقْد َنَصرَُكُم اLَُّ بَِبْدٍر َوأَنـُْتْم أَِذلَّةٌ {  جتلت واقعا ملموسا حيا يف بدرنصر هللا
ح والتوفيق، جتلى يف استنقاذهم من الظلمات إىل النور، ا عم، وإمتام لفضل من هللا أعظم هو مصدر النجأكرب هي أم الن

من د¦ءة النفوس واألخالق إىل طهارة األرواح واألجساد والسلوك، ببعثة رسول منهم وفيهم، ومن اجلهل إىل العلم، و 
َكَما أَْرَسْلَنا { أرسله هللا تعاىل إىل العاملني وامنت به عليهم، وأ¦ط به القيام مبا يصلحهم تربية وتزكية وتعليما وهداية فقال:

ُلو َعَلْيُكْم آ نُكْم يـَتـْ   .}Fَتَِنا َويـُزَكِّيُكْم َويـَُعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـَُعلُِّمُكم مَّا ملَْ َتُكونُواْ تـَْعَلُمونَ ِفيُكْم َرُسوالً مِّ
إن أعظم النعم على املؤمن هي اهلداية إىل صراط هللا املستقيم، ألÄا املؤدية إىل رضاه عز وجل، والسبيل إىل اجلنة وسعادة 

 5تباع الرسول صلى هللا عليه وسلم، لذلك كانت بعثته وإرساله فاحتة النعم ورأسها، وقد الدارين، وال مطمع فيها إال
جعله هللا تعاىل رمحة ±م و¾ليفا لقلو±م وحتبيبا للخري إليهم وزFدة يف التفضل عليهم، من ذرية أبيهم إبراهيم عليه السالم 

ُلو َعَلْيِهْم َآFَِتَك َويـَُعلُِّمُهُم  { وله:رافع قواعد كعبتهم، واستجابًة لدعوته هللا تعاىل هلم بق ُهْم يـَتـْ رَبـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ
حممد صلى هللا عليه وسلم يبلغهم  رسول هللا . إنه129 البقرة } اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّيِهْم إِنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

ُلو َعَلْيُكْم آFَتَِنا { هالقرآن ويتلو عليهم آFت 5خلريات  ويطهرهم من شرك املعتقد وأد¦س األرواح واألبدان، وينميهم ،} يـَتـْ
ويعلمهم أحكام  ،} َويـُزَكِّيُكمْ  { والعقيدة السويةق احلميدة واألوصاف الزكية يرفع درجتهم 5ألخالو احلسان،  والربكات

 ،} َويـَُعلُِّمُكُم اْلِكَتابَ  { وام وسنن كون يف النفس وا¼تمع واملبدأ واملعادالقرآن قراءة ومعاين وشرائع وعظات وجتارب أق
 وينمي بسنته القولية والعملية والتقريرية مداركهم يف الفهم واالستيعاب ومعرفة دوافع األقوال واألعمال ومقاصدها ومآالlا

عليما، ومراشد التفكري استقراء وحتليال واستنباطا، وقوانني كما يعلمهم من آداب التلقي واألداء تعلما وت  ،} َواحلِْْكَمةَ  {
َويـَُعلُِّمُكم مَّا ملَْ َتُكونُواْ  { التغيري والتغري، والرتقي والتخلف، وسنن هللا يف اخللق والنشوء واالندmر ما مل يكونوا يعلمون

  .} تـَْعَلُمونَ 
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مسؤوليتها وواجب شكرها، وهو املفتقر إىل ربه يف كل أمره، ا أن العاقل يعرف هذه النعم اإلهلية فال بد أن يستشعر ومب
فَاذُْكُروِين أَذُْكرُْكْم  { لذلك خياطب عز وجل يف كل مسلم عقله وحكمته اليت تلقاها من نبيه صلى هللا عليه وسلم بقوله:

   .} َواْشُكُرواْ ِيل َوالَ َتْكُفُرونِ 
ان الشكر، لذلك يستحث هللا تعاىل عباده على أن حيسنوا شكر نعمه إن إحسان النعمة ال يوازيها عند العقالء إال إحس

بذكرهم له يف سرهم وعالنيتهم وأقواهلم وأعماهلم، وسائر تصرفاlم. يذكرون بره وإحسانه، إذ أرسل إليهم من أنفسهم 
لى ضعفهم وقلة عددهم، رسوال معلما، وهداهم إىل قبلة ايب األنبياء، وأسبغ عليهم من النصر والتمكني ما مل يكن هلم ع

واختارهم من بني أمم األرض محلة للرسالة اخلامتة والشهادة على الناس يف الدنيا واآلخرة، يذكرونه بطاعة أوامره ونواهيه 
على وجهه من يوم ولد إىل يوم ميوت هرما يف طاعة هللا  رَّ لو أن رجال خَ يف الكتاب والسنة، قال صلى هللا عليه وسلم: (

كَفى )، و قال أبوبكر رضي هللا عنه:"  إىل الدنيا كيما يزداد من األجر والثواب دَّ أنه رُ  دَّ وَ لَ وَ  ،ه ذلك اليومرَ قَ عز وجل حلََ 
"، يذكرونه 5لتوحيد واإلميان واللسان واجلنان، يف اخللوة وبني األهل واخلالن، يذكرونه  5لتوحيِد عَبادًة، وَكَفى 5جلنِة ثَوا5ً 

ينهم من حمبته وخشيته، ويذكرونه يف الناس فتغشاهم الرمحة والطمأنينة والسكينة، ويذكرونه يف يف خلوlم فتفيض أع
تصرفاlم وأعماهلم فيجعلوÄا خالصة لوجهه الكرمي، وعند مقارفة املعاصي والشبهات فيرتكوÄا ويعرضون عنها حياء منه 

م يكتموه، وظهر هلم احلق فلم خيافوا إال هللا وجهروا به، عز وجل، يذكرونه إذا بدا هلم أمر من الدنيا فيه مقال يرضيه فل
)،  كم قلبًا شاكراً ولسا¦ً ذاكراً أحدُ  ْذ◌ْ خِ يتَّ لِ ووجب عليهم اجلهاد فلم يرتددوا ومل يولوا الدبر، قال صلى هللا عليه وسلم: (

ِإَذا ذََكَرِين فَِإْن ذََكَرِين ِيف نـَْفِسِه ذََكْرتُُه ِيف نـَْفِسي َوِإْن  أََ¦ ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِيب َوأََ¦ َمَعهُ وقال رواية عن ربه تعاىل أنه قال: (
ُهْم َوِإْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِبِشْربٍ تـََقرَّْبُت إِلَْيِه ِذرَاًعا وَ  ًعا َوِإْن ِإْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِذرَاًعا تـََقرَّْبُت إِلَْيِه 5َ ذََكَرِين ِيف َمَإلٍ ذََكْرتُُه ِيف َمَإلٍ َخْريٍ ِمنـْ

ُتُه َهْرَوَلةً   }Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبُـُتوا َواذُْكُروا اLََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  { )، وقال تعاىل:أََ�ِين َميِْشي أَتـَيـْ
َ ِقَياًما َوقـُُعودً  { ، وقال:45األنفال َّL191آل عمران  }ا َوَعَلى ُجُنوِ±ِمْ الَِّذيَن َيْذُكُروَن ا.  

وإمنا كلفهم ملنافعهم، فإن أحسنوا كانوا  إن هللا تعاىل غين عن العاملني، ال تنفعه طاعتهم أو ذكرهم، وال تضره معصيتهم،
 حمسنني ألنفسهم، وإن أخلُّوا مبا وجب عليهم مل يضروا إال أنفسهم، من حيث حرموا الثواب واستحقوا العقاب، ولئن

ُقْل َما يـَْعَبُأ ِبُكْم َريبِّ  { مبن ال يعبدهال يبايل وال يكرتث ، فإنه ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيالعز وجل  همخلق
َعاُء ُهَو اْلِعَباَدةُ ، أي لوال عبادتكم، قال صلى هللا عليه وسلم: (77الفرقان  }َلْوَال ُدَعاؤُُكمْ  )، لذلك علق إحسانَه الدُّ

Äحساë أمرهم 5لذكر الذي هو إدراك لفضل هللا ونعمه  }فَاذُْكُروِين  { م عبادته، وِذْكرَه هلم بذكرِهم له فقال:للناس
أي أُثِْبكم وَأْجزِكم أجرَكم  }أَذُْكرُْكمْ  { مسبوق 5لنسيان، متلو 5لتوبة واإلميان واإلحسان، وجواب األمر قوله تعاىل:

، والثواب نتيجة زه عن النسيانـمنعلى سبيل ا¼از للجوار واملقابلة، إذ هو عز وجل  ¹حسن ما عملتم، وَمسَّى اإلmبَة ذكرا
 { مث شرح أمره هلم 5لذكر فقال: ،} لَِيْجزِيـَُهُم اLَُّ َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلهِ  { لذكر املؤمنني ر±م، قال تعاىل:
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ف حبق املنعم والثناء عليه، وال يكون ذلك # إال ëحسان العبادة طاعًة مطلقة لألوامر والشكر هو االعرتا }َواْشُكُروْا ِيل 
والنواهي واختاذا للحياة سبيال ملرضاته وتوحيده ُمْعتَقدا وعمال، وألن كفر النعم مضاَدٌ◌ لشكرها أعاد أمَر الذكر والشكر 

وهو مثل قوله  .} َوَال َتْكُفُرونِ  { فر املنعم فقال:مؤكدا 5لنهي صراحة عن ضدمها، وهو الكفر مطلقا، كفر النعم وك
َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكرِمي { تعاىل أيضا:   .)40( النملٌ  } َوَمْن َشَكَر فَِإمنَّ

ف، والبذل على قدر إن بناء األمة اإلسالمية إنسا¦ ودولة شاهدة ليس 5ألمر اليسري، والتضحيات على قدر األهدا
اهلمم، واإلعداد على قدر املشقة املرتقبة وبعد السري واملسري، ولئن كان اإلميان نقطة االنطالق إىل الدار اآلخرة، وكانت 
أجساد املؤمنني هي الركوبة يف الطريق، وأرواحهم هي طاقة االندفاع فيها واالستماتة عليها، واجلهاد رأس سنام إقامة 

تسنم رFدlا، فإن هللا تعاىل تكفل ±داية أهل اإلميان إىل سنن اإلعداد ووسائل النصر، فأمر بتطهري  أمرها وأعز سبل
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِعيُنواْ  { القلوب من خشية غريه 5لغيب، وتوخي االستعانة 5لصرب والصالة يف عامل الشهود، وقال:

اح هذه اآلية الكرمية حبرف النداء، تنبيه ألمهية ما تشري إليه من ضرورة إعداد القوة تشك أن افتوال  .}5ِلصَّْربِ َوالصََّالةِ 
  وlيئة النفوس للثبات على احلق والبذل يف سبيل هللا واإلقبال على الشهادة. 

والنفوس  إن املؤمن وقد اختار طريق اجلنة على مشقته البد أن يوطن نفسه على الصرب، الصرب على ترك احملرمات
تشتهيها، والصرب على أداء الواجبات وهي ثقيلة، والصرب على حتمل األذى ثبا� على العقيدة ودفاعا عنها وذ5 عن 
أهلها، وقوة يف مواجهة فنت ختذيل الصف املؤمن وحماوالت متزيقه ومكايدته. وإن الصالة وهي عماد الدين، ¹ركاÄا 

واهلداية منه تعاىل خري زاد للمؤمن يف احلياة الدنيا وخري مفتاح للجنة يف  وخشوعها وصدق توجهها واستمدادها العون
اآلخرة، وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، فإن حتقق هذا الصرب يف الصف املؤمن احملافظ على 

ِإنَّ اLَّ َمَع  { والتمكني العزيز بقوله تعاىل الصالة بطقوسها وروحانيتها وما تؤدي إليه، كانت املعية اإلهلية 5لنصر املؤزر،
وال يكون صرب إال بطاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، ووحدة صف أهل اإلميان قلو5 ومعاملة وقبلة  ،}الصَّاِبرِينَ 

 }َب رُِحيُكْم َواْصِربُوا ِإنَّ اLََّ َمَع الصَّاِبرِينَ َوَأِطيُعوا اLََّ َوَرُسوَلُه َوَال تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذهَ { ومواجهة عدو، قال تعاىل:
 .46األنفال

للمؤمن أهم مصادر القوة واملنعة، الذكر والشكر والصرب والصالة واملعية اإلهلية،  لقد مجع عز وجل يف هذه اآلFت الكرمية
السر والعلن يقوي زخم االندفاع يف حنر إعدادا للصف املسلم للجهاد يف سبيل هللا، الذكر اصطحاب للمبدأ واملعاد يف 

العدو، والشكر استزادة لفضل هللا تعاىل وبركاته يف األقوال واألعمال، والصرب تثبيت على احلق واستمطار للقوة من 
صرا مصدرها الر5ين، والصالة عبادة واستعانة واستهداء للصراط املستقيم، واملعية اإلهلية تتوىل ذلك كله تسديدا وتوفيقا ون

ُ َمَعُكْم َوَلْن َيِرتَُكْم أَْعَماَلُكم { واستعالء إميان، قال تعاىل: َّLُِنوا َوَتْدُعوا ِإَىل السَّْلِم َوأَنـُْتُم اْألَْعَلْوَن َواlَ وقد 35حممد } َفَال .
 وفضله، يف غزوة بدر آتى هذا اإلعداُد الر5ين أكَله مباشرة، وَحقََّق أوَل مثار الذكر والشكر والصرب والصالة بعون هللا
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، من املهاجرين ومثانية من األنصار ةجال: ستر أربعة عشر الكربى، إذ ُهزَِم الكفار شر هزمية، ومل يفقد املسلمون فيها إال 
نزل الوحي يتمم تربيتهم و¾هيلهم، ويفسح لقلو±م وبصائرهم 55 من  ،مات فالن ومات فالنوملا أصبح الناس يقولون: 

َوالَ  { راه إال املؤمنون، ويعلمهم منهج اإلسالم يف التعامل مع ظاهرة االستشهاد حقيقة ومآال، فقال تعاىل:الغيب ال ي
  .}تـَُقوُلواْ ِلَمْن يـُْقَتُل ِيف َسبيِل اLِّ أَْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ َتْشُعُرونَ 

ة يف غزوة بدر، فلم يبق إال تصحيح بعض املفاهيم واملوازين، لقد أعطت التعبئة العقدية الروحية والوجدانية نتائجها املرجو 
وتوضيح قيم وحقائق مصدرها الغيب ومرجعها إىل رب الغيب والشهود، إن الرؤية املادية اجلافة احملدودة اليت تعتمد على 

د احلق، فتعد قتلى اجلهاد مظاهر األشياء وتعمى عن حقيقتها وخلفياlا ومآالlا ال ترى إال عامل املادة املنبرت عن الوجو 
موتى، ولكن الرؤية اإلميانية اليت تنظر بنور هللا تعاىل، وتربط احلال 5ملآل وعامل الشهادة بعامل الغيب، وتتلقى القيم 
واملوازين من خالقها دون سواه، ينبغي أال تقول لقتلى اجلهاد "أموات"، وأال ترى يف قتلهم إال احلياة النورانية الكرمية 

ألÄم يف ميزان هللا تعاىل أحياء، وإن عميت عن هذه احلقيقة األعني وعشيت األبصار، إن هؤالء الشهداء  اهرة الزكية،الط
هم خري قتلى أهل األرض، لقد فازوا بفضل القتل يف سبيل هللا ولكنهم مل ميوتوا، إذ املوت يف حقيقته من أمر هللا تعاىل 

له احلياة، احلياة احلقيقية اليت اليعرفها اجلاحدون وال يتصورها احملجوبون، على هذا يقرره ملن شاء، وقد شاء هلم بواسع فض
النهج ينبغي للمسلمني أن يتعاملوا مع شهدائهم األبرار الذين قتلوا ويقتلون يف معارك احلق ضد الباطل واإلميان ضد 

ياة الكرمية اليت احتضنتهم حال قتلهم، قال الكفر، إÄم الشهداء وإÄم األحياء، وال شك أÄم يف اآلخرة يشعرون 5حل
َما َأَحٌد َيْدُخُل اْجلَنََّة حيُِبُّ ، وقال صلى هللا عليه وسلم: ( 19احلديد  }َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َر±ِِّْم َهلُْم َأْجرُُهْم َونُورُُهمْ  { تعاىل:

نـَْيا َوَلُه َما َعَلى اْألَْرِض ِمْن شَ  نـَْيا فـَيُـْقَتَل َعْشَر َمرَّاٍت ِلَما يـََرى ِمْن َأْن يـَْرِجَع ِإَىل الدُّ ْيٍء ِإالَّ الشَِّهيُد يـََتَمىنَّ َأْن يـَْرِجَع ِإَىل الدُّ
  ).اْلَكرَاَمةِ 

إÄم األحياء حقا، بدمائهم تـُْرَوى شجرة الدين والعقيدة واألمة، واألطهار حقا، يُدفنون بدمائهم فال يغسلون، ومن كان 
قَاَل َرُسوُل غسلته املالئكة إكراما من ر±م هلم، وملا قتل حنظلة بن أيب عامر غسيل املالئكة (  منهم يف حاجة إىل غسل
 َفُسِئَلْت َصاِحبَـُتهُ  ؟لَتُـَغّسُلُه اْلَمَالِئَكُة. َفَسأَلُوا أَْهَلُه ِمْن َشْأنِهِ  - يـَْعِين َحْنظََلةَ  -  إّن َصاِحَبُكمْ  :اLِّ َصّلى اLُّ َعَلْيِه َوَسّلمَ 

َُدمَّاِة اليت قتلوا ±ا ال تـُْنـزَع عنهم، َخرََج َوُهَو ُجُنٌب ِحَني مسََِع اْهلَاتَِفةَ  :فـََقاَلتْ  ،َعْنهُ 
)، ويَُدثَّرون بدل تكفينهم مبالبسهم امل

ُم َأَحٌد ِيف َسِبيِل اLَِّ َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َال ُيْكلَ ألÄا تيجان العز وفوح العطر هلم يوم القيامة، قال صلى هللا عليه وسلم: ( 
إن )، وقال: ( اللَّْوُن َلْوُن َدٍم َوالرِّيُح رِيُح اْلِمْسكِ  ،َواLَُّ أَْعَلُم ِمبَْن ُيْكَلُم ِيف َسِبيِلِه ِإالَّ َجاَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوُجْرُحُه يـَثْـَعُب َدًما

مأواها قناديل معلقة 5لعرش، فيقول الرب هلم: هل تعلمون  أرواح الشهداء يف طري خضر، ترعى يف رFض اجلنة، مث يكون 
كرامة أكرم من كرامة أكرمتكموها؟ فيقولون: ال، إال أ¦ ودد¦ أنك أعدت أرواحنا يف أجساد¦ حىت نقاتل مرة أخرى 

نـَْيا َوَما )، وقال: (فنقتل يف سبيلك ٌر ِمْن الدُّ َولََقاُب قـَْوِس َأَحدُِكْم أَْو َمْوِضُع َقَدٍم ِمْن  ،ِفيَهاَغْدَوٌة ِيف َسِبيِل اLَِّ أَْو َرْوَحٌة َخيـْ
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نـَْيا َوَما ِفيَها ٌر ِمْن الدُّ نَـُهَما َوَلَمَألَْت َما ،اْجلَنَِّة َخيـْ  َوَلْو أَنَّ اْمرَأًَة ِمْن ِنَساِء أَْهِل اْجلَنَِّة اطََّلَعْت ِإَىل اْألَْرِض َألََضاَءْت َما بـَيـْ
نَـُهَما رًِحيا نـَْيا َوَما ِفيَها ،بـَيـْ ٌر ِمْن الدُّ بـََعَث َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم :( َعْن أََنٍس قَالَ )، و َولََنِصيُفَها يـَْعِين اخلَِْماَر َخيـْ

ًنا يـَْنظُُر َما فـََعَلْت ِعُري َأِيب ُسْفَيانَ  ُر َرُسوِل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َفَجاَء َوَما ِيف اْلبَـْيِت َأَحٌد َغْريِي ،ُبَسْيَسَة َعيـْ قَاَل  ،َوَغيـْ
ثَُه احلَِْديثَ  ِإنَّ لََنا طَِلَبًة  :َفَخرََج َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََتَكلََّم فـََقالَ  :قَالَ  ،َال أَْدرِي َما اْستَـثْـَىن بـَْعَض ِنَسائِِه َفَحدَّ

َال ِإالَّ َمْن َكاَن َظْهرُُه  :قَالَ  ،َفَجَعَل رَِجاٌل َيْسَتْأِذنُونَُه ِيف َظْهٍر َهلُْم ِيف ُعُلوِّ اْلَمِديَنةِ  ،َظْهرُُه َحاِضرًا فـَْليَـرَْكْب َمَعَناَفَمْن َكاَن 
َوَجاَء اْلُمْشرُِكوَن فـََقاَل َرُسوُل  ،وا اْلُمْشرِِكَني ِإَىل َبْدرٍ فَاْنطََلَق َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه َحىتَّ َسبَـقُ  ،َحاِضرًا

َفَدَ¦ اْلُمْشرُِكوَن فـََقاَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّى  ،ُ َال يـَتَـَقدََّمنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم ِإَىل َشْيٍء َحىتَّ َأُكوَن أََ¦ أُْؤِذنُه :اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 َُّLُر ْبُن اْحلَُماِم اْألَْنَصارِيُّ  :قَالَ  ،قُوُموا ِإَىل َجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواْألَْرضُ  :َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ا Fَ َرُسوَل اLَِّ َجنٌَّة  :يـَُقوُل ُعَميـْ

َما َحيِْمُلَك َعَلى قـَْوِلَك َبٍخ  : َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل اLَِّ  ،َبٍخ َبخٍ  :فـََقالَ  ،نـََعمْ  :قَالَ  ؟،َعْرُضَها السََّمَواُت َواْألَْرضُ 
فََأْخرََج َمتَرَاٍت ِمْن قـَرَنِِه َفَجَعَل  :قَالَ  ،فَِإنََّك ِمْن أَْهِلَها :قَالَ  ،َال َواFَ َِّL َرُسوَل اLَِّ ِإالَّ َرَجاَء أَْن َأُكوَن ِمْن أَْهِلَها :قَالَ  ؟َبخٍ 

ُهنَّ  َ�ُْكلُ  ُمثَّ َرَمى ِمبَا َكاَن َمَعُه ِمْن التَّْمِر ُمثَّ قَاتـََلُهْم  :قَالَ  ،لَِئْن أََ¦ َحِييُت َحىتَّ آُكَل َمتَرَاِيت َهِذِه إِنـََّها َحلََياٌة َطوِيَلةٌ  :ُمثَّ قَالَ  ،ِمنـْ
  ). َحىتَّ قُِتلَ 

نفسه اليت اشرتاها منه ربه فأغلى مثنها، يف عبادة هي إن الشهيد يعطي لربه أغلى ماعنده، ويفتدي دينه ¹عز ما ميلك، ب
وال عجب أن  ،) ذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل هللاذروة سنام اإلسالم، كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: (

ْم َوأَْمَواَهلُْم ¹َِنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف ِإنَّ اLََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسهُ  { :املنزلة الرفيعة، فقد قال تعاىل تكون له هذه
يِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن أَوْ  جنِْ َىف ِبَعْهِدِه ِمَن اLَِّ فَاْستَـْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي َسِبيِل اLَِّ فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحق÷ا ِيف التـَّْورَاِة َواْإلِ

  .111التوبة }يـَْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 5َ 
إال أن مقياس الشهادة يف اإلسالم ليس مائعا يندرج حتته أي قتل أو أي موت، إن للجهاد خصائصه، وللشهادة 

يل هللا تعاىل صفاlا، وإن الشهيد الذي كرمه هللا تعاىل هذا التكرمي وجعله مع األنبياء والصديقني هو من قاتل يف سب
وحده ال شريك له، يف سبيل أن تكون كلمة هللا هي العليا، ال يشوب نيته هدف آخر أو شعار دخيل أو سبيل ضال، 
من ِعْرق أو لون أو قوم، فال شهادة ملن يقاتل يف سبيل عروبة أو أمازيغية أو كردية أو فارسية أو غريها من األعراق 

  بل غري ذات قيمة يف ميزان اإلسالم، وليست مدخال إىل اجلنة أبدا.واألقوام واأللوان، إذ كل هذه الس
إن اإلسالم ينكر الشهادة على من يقتل يف سبيل عصبية العرق أو اللون أو الطبقة وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه 

) ومن كان يشرك َصِبيٍَّة َولَْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعَلى َعَصِبيَّةٍ لَْيَس ِمنَّا َمْن َدَعا ِإَىل َعَصِبيٍَّة َولَْيَس ِمنَّا َمْن قَاَتَل َعَلى عَ وسلم: (
يف قلبه سرا أو عالنية بني اإلسالم وبني إحدى هذه العصبيات فلرياجع عقيدته، ألÄا ال جتتمع والعقيدة الصافية يف قلب 

  املؤمن أبدا.
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َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى يشتهر بني الناس، وقد (وإن اإلسالم ينكر الشهادة على من يقاتل محية أو لرتى شجاعته أو ل
يًَّة َويـَُقاِتُل َشَجاَعًة َويـَُقاِتُل رFًَِء فََأيُّ َذِلَك ِيف َسِبيِل اLَِّ  :اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ  َمْن قَاَتَل لَِتُكوَن   :قَالَ  ؟،الرَُّجُل يـَُقاِتُل محَِ

  ).اْلُعْلَيا فـَُهَو ِيف َسِبيِل اLَِّ َكِلَمُة اLَِّ ِهَي 
 :َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ وقد (  كما ال يقر الشهادة ملن نيته مغنم دنيوي أو جاه أو جمد وذكر،

َمْن قَاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة " :قَالَ  ؟"يـَُقاِتُل لِيُـَرى َمَكانُُه َفَمْن ِيف َسِبيِل اLَِّ  الرَُّجُل يـَُقاِتُل لِْلَمْغَنِم َوالرَُّجُل يـَُقاِتُل لِلذِّْكِر َوالرَُّجلُ "
 َِّLِهَي اْلُعْلَيا فـَُهَو ِيف َسِبيِل ا َِّLفـََقاَل  "أَرَأَْيَت َرُجًال َغزَا يـَْلَتِمُس اَألْجَر َوالذِّْكَر َما َلُه؟" ). وسئل صلى هللا عليه وسلم: "ا

إنَّ اLََّ َال يـَْقَبُل ِمَن اْلَعَمِل إالَّ "قَاَل:  ُمثَّ  "َال َشْيَء َلهُ "اٍت يـَُقوُل َلُه َرُسوُل اLَِّ: فََأَعاَدَها َثَالَث َمرَّ  "َال َشْيَء َلهُ "ُسوُل اLَِّ: رَ 
  ")َما َكاَن َلُه َخاِلصا َوابـُْتِغَي بِِه َوْجُههُ 

حده، ال شريك له من هوى نفس، وال تعتيم عليه من شعار دنيوي، وال غبش فيه من إنه اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل و  
مصلحة ال يقرها الدين، أو شعور بعزة غري عزة اإلميان، هو املعترب يف ميزان اإلسالم وقيم العقيدة، ولذلك قال صلى هللا 

ُه ِمْن بـَْيِتِه ِإالَّ ِجَهاٌد ِيف َسِبيِلِه َوَتْصِديُق َكِلَمِتِه ¹َِْن يُْدِخَلُه اْجلَنََّة أَْو َتَكفََّل اLَُّ ِلَمْن َجاَهَد ِيف َسِبيِلِه َال ُخيْرِجُ عليه وسلم: (
  ).يـَْرِجَعُه ِإَىل َمْسَكِنِه الَِّذي َخرََج ِمْنُه َمَع َما َ¦َل ِمْن َأْجٍر أَْو َغِنيَمةٍ 

غر إال من التلبيس الذي هو صرف عن مراد هللا 5جلهاد وإنه اجلهاد القتايل فقط، وما دعوى تصنيفه إىل جهاد أكرب وأص
والشهادة يف سبيله، وكل ما نسب إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا التصنيف ما بني منكر مل يروه أحد من أهل 

متم قدمتم خري مقدم قد)، أو ضعيف اإلسناد كحديث:(  رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكربالعلم كحديث:( 
قدمتم خري مقدم من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد وحديث:(  )من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب جماهدة العبد هواه 

 مطلقا، 5جلهاد األصغرما دعي . وقد استنكر ابن تيمية ) قال: جماهدة العبد هواه ،قالوا: وما اجلهاد األكرب؟ ،األكرب
َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة اْحلَاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َكَمْن  { ضل القر5ت، قال تعاىل:وأفألن جهاد الكفار من أعظم األعمال 

َآَمُنوا َوَهاَجُروا  الَِّذينَ  ،َقْوَم الظَّاِلِمنيَ َآَمَن L5َِِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَجاَهَد ِيف َسِبيِل اLَِّ َال َيْستَـُووَن ِعْنَد اLَِّ َواLَُّ َال يـَْهِدي الْ 
فـَْليُـَقاِتْل ِيف  { ، وقال:20التوبة } َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اLَِّ ¹َِْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اLَِّ َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ 

نـَْيا 5ِْآلَِخرَ   }ِة َوَمْن يـَُقاِتْل ِيف َسِبيِل اLَِّ فـَيُـْقَتْل أَْو يـَْغِلْب َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًماَسِبيِل اLَِّ الَِّذيَن َيْشُروَن اْحلََياَة الدُّ
  .74النساء

َال (  :قَالَ  ؟ِقيَل لِلنَِّيبِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َما يـَْعِدُل اجلَِْهاَد ِيف َسِبيِل اLَِّ َعزَّ َوَجلَّ : ( عن َأيب هريرَة قالروى مسلم  وقد
َمَثُل اْلُمَجاِهِد ِيف (  :َوقَاَل ِيف الثَّالِثَةِ  )، َال َتْسَتِطيُعونَه :(فََأَعاُدوا َعَلْيِه َمرَّتـَْنيِ أَْو َثَالmً ُكلُّ َذِلَك يـَُقولُ  :قَالَ  ) َتْسَتِطيُعونَهُ 

 َِّLِت اFَÞِ َكَمَثِل الصَّائِِم اْلَقائِِم اْلَقاِنِت َِّLتـََعاَىل َسِبيِل ا َِّLَال يـَْفتـُُر ِمْن ِصَياٍم َوَال َصَالٍة َحىتَّ يـَْرِجَع اْلُمَجاِهُد ِيف َسِبيِل ا  (  
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إن من قتل يف سبيل هللا قد استوىف أجله يف الدنيا وحلق 5حلياة احلقة الكرمية والنعيم األبدي، لكن ما حال املؤمنني الذين 
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مَِّن  { اطبهم هللا تعاىل عقب ذكره مآل الشهداء مباشرة بقوله:مل ينالوا شرف الشهادة بعد؟ هؤالء خي َولَنَـبـْ

َن اَألَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمرَاتِ  ¹نواع من البالء جتلو مكنون أنفسكم  لنختربنكم ومنتحننكم: أي }اْخلَوْف َواْجلُوِع َونـَْقٍص مِّ
  تعاىل إىل شهود يكون حجة لكم أو عليكم يوم العرض واحلساب. ونواFكم وخترجه من غيب يعلمه هللا

إن حال املؤمن يف اختبار دائم وبالء مستجد، ألن الدنيا كما أرادها خالقها عز وجل دار عمل وال جزاء واآلخرة دار 
َا تـَُوفـَّْوَن أُُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحزَِح َعِن  { جزاء وال عمل، نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع َوِإمنَّ النَّاِر َوأُْدِخَل اْجلَنََّة فـََقْد فَاَز َوَما اْحلََياُة الدُّ

. والنجاة كما قررها تعاىل يف سننه ملن شحذ مهته وقوى عزميته وأخذ دينه بقوٍة ال ضْعَف فيها، 185آل عمران } اْلُغُرورِ 
   وِجدٍّ ال عَبَث فيه، ويقظٍة ال غفلَة فيها.

سنة جارية يف الناس كلهم، يـُْبتَلْون ëرسال الرسل والرساالت، فيتميز املؤمن من الكافر، ويُبتلى الناس يف  إن االبتالء
النفس واملال واألهل والولد فيفرز الصابر احملتسب من اجلزوع الضعيف، والبَـّر الصادق من الكاذب املفرتي واملنافق، 

ل هللا بعضهم على بعض، قال تعاىل:ويُبتلى الصاحلون فيـُرَتَّبون يف درجات عند ر± َأَحِسَب مل ا { م، ويبتلى األنبياء فُيفضِّ
ُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاالنَّاُس أَْن يـُتـْرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم َال يـُْفتَـُنوَن َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعلَ  َّLِذِبنيَ َمنَّ ا { 

اْألَنِْبَياءُ  :قَالَ  ؟Fَ َرُسوَل اLَِّ َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َبَالءً  :قـُْلتُ  ( عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه قال:، و 1/3العنكبوت
تَـَلى الرَُّجُل َعَلى َحَسِب ِديِنهِ  ،ُمثَّ الصَّاِحلُوَن ُمثَّ اْألَْمَثُل فَاْألَْمَثُل ِمْن النَّاسِ  َوِإْن   ،ِإْن َكاَن ِيف ِديِنِه َصَالبٌَة زِيَد ِيف َبَالئِهِ فَ  ،يـُبـْ

، ولقد أوذي رسول ) َوَما يـَزَاُل اْلَبَالُء 5ِْلَعْبِد َحىتَّ َميِْشَي َعَلى َظْهِر اْألَْرِض لَْيَس َعَلْيِه َخِطيَئةٌ  ،َكاَن ِيف ِديِنِه رِقٌَّة ُخفَِّف َعْنهُ 
وعلى اجليل األول من املسلمني بالء شديد فصربوا وصابروا حىت أ�هم النصر والتأييد  هللا صلى هللا عليه وسلم ووقع عليه

ُهُم اْلَبْأسَ  { وخاطبهم رب العزة فقال: ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا َ�ِْتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكْم َمسَّتـْ اُء َوالضَّرَّاءُ أَْم َحِسبـْ
. هكذا نشأ اجليل األول من 214البقرة }لُوا َحىتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َمَىت َنْصُر اLَِّ َأَال ِإنَّ َنْصَر اLَِّ َقرِيبٌ َوزُْلزِ 

َرُسوِل اLَِّ  َشَكْوَ¦ ِإَىل رجال اإلسالم، وقد ر5هم القرآن الكرمي والسنة النبوية على البالء، فعن خباب بن األرت قال: ( 
ٌد بـُْرَدًة َلُه ِيف ِظلِّ اْلَكْعَبةِ  َكاَن الرَُّجُل   :قَالَ  ا؟َأَال َتْستَـْنِصُر لََنا َأَال َتْدُعو اLََّ لَنَ  :قـُْلَنا َلهُ  ,َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمتَـَوسِّ

َلُكْم ُحيَْفُر َلُه ِيف اْألَْرِض فـَُيْجَعُل  ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه ِفيَمْن قـَبـْ ِفيِه فـَُيَجاُء 5ِْلِمْنَشاِر فـَُيوَضُع َعَلى رَْأِسِه فـَُيَشقُّ 5ِثـْنَـتَـْنيِ َوَما َيُصدُّ
ُه َذِلَك َعْن ِديِنهِ  ا اْألَْمَر َحىتَّ َيِسَري َواLَِّ لَيُِتمَّنَّ َهذَ  ،َوُميَْشُط ¹َِْمَشاِط احلَِْديِد َما ُدوَن حلَِْمِه ِمْن َعْظٍم أَْو َعَصٍب َوَما َيُصدُّ

َعاَء ِإَىل َحْضَرَمْوَت َال َخيَاُف ِإالَّ اLََّ أَْو الذِّْئَب َعَلى َغَنِمهِ    ). َوَلِكنَُّكْم َتْستَـْعِجُلونَ  ،الرَّاِكُب ِمْن َصنـْ

ْدَر دعوlم وخطورlا وعلو إن # تعاىل يف سنة االبتالء ِحَكمًا 5طنها الرمحة واللطف 5ملؤمنني، فهي وسيلة تـَُعرِّفهم ق
شأÄا عند هللا، وهي تربية هلم على الصرب والصمود والقوة عند لقاء العدو، وتعويد على أداء األمانة يف حاَيلْ 
االستضعاف والتمكني، وأداة ال ختطئ لتطهري الصف من املنافقني واملتخاذلني واالنتهازيني والوصوليني واملدسوسني، 
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يئات ورفع للدرجات. ولو كان أحد أوىل ¹ن يعفى من البالء لكان األنبياء والرسل، ولكنهم  وهي كذلك تكفري للس
كلهم مروا من بوتقة احملنة واْخُتِربَ معدÄُم يف ¦رها قبل أن ميكن هللا تعاىل هلم، وعندما اشتد األمر برسول هللا صلى هللا 

َقْد نـَْعَلُم إِنَُّه لََيْحزُُنَك الَِّذي يـَُقوُلوَن فَِإنـَُّهْم َال ُيَكذِّبُوَنَك  { :عليه وسلم ِلَما ¦له من أذى قومه خاطبه رب العزة قائال
 ُمَبدَِّل َوأُوُذوا َحىتَّ أََ�ُهْم َنْصُرَ¦ َوَال َوَلِكنَّ الظَّاِلِمَني FََِÞِت اLَِّ َجيَْحُدوَن َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َفَصبَـُروا َعَلى َما ُكذِّبُوا 

َتِغَي نـََفًقا ِيف اْألَْرِض أَْو  ِلَكِلَماِت اLَِّ َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن نـََبِإ اْلُمْرَسِلَني َوِإْن َكاَن َكبـَُر َعَلْيَك ِإْعرَاُضُهْم فَِإِن اْسَتَطْعتَ  َأْن تـَبـْ
بني رسول  لذلكو  .33/35 } َعُهْم َعَلى اْهلَُدى َفَال َتُكوَننَّ ِمَن اْجلَاِهِلنيَ ُسلًَّما ِيف السََّماِء فـََتْأتِيَـُهْم Þَِيٍَة َوَلْو َشاَء اLَُّ جلََمَ 
دخلت على :( عن أيب سعيد اخلدري قالال يعفى منها نيب أو رسول، ف هللا صلى هللا عليه وسلم أن االبتالء صفة الزمة

F رسول هللا  :فقلت ،فوق اللحاف فوضعت يدي عليه فوجدت حره بني يدي ،النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يوعك
 :قال ؟F رسول هللا أي الناس أشد بالء :قلت ،ف لنا األجرعَّ ضَ ف لنا البالء ويُ عَّ ضَ إ¦ كذلك يُ  :قال ،ما أشدها عليك

إن كان أحدهم ليبتلى 5لفقر حىت ما جيد أحدهم إال العباءة  ،مث الصاحلون :قال ؟F رسول هللا مث من :قلت ،األنبياء
وقال صلى هللا عليه وسلم يصف حال املؤمن يف  ،) وإن كان أحدهم ليفرح 5لبالء كما يفرح أحدكم 5لرخاء ،يهاحيو 

lتز  واليزال املؤمن يصيبه البالء، ومثل املنافق كمثل شجرة األرز ال ،مثل املؤمن كمثل الزرع التزال الريح متيله( الدنيا:
  .)دصَ حْ تَ سْ حىت تُ 

ملؤمن 5حملنة فيصرب ويلجأ إىل هللا، ويثبت على احلق ال ¾خذه فيه لومة الئم، وتزداد القيم وبعد أن يصهر معدن ا 
واملوازين اإلميانية يف قلبه وعقله وضوحا واتساقا، مسرتشدا مبا هداه إليه ربه من حقائق الغيب والشهود، موقنا ¹ن القوة 

ه، ينطق حاله ومقاله اسرتجاعا يقينيا 5لبلسم الر5ين الذي ال # وحده والنصر منه وحده، والرجوع إليه وحده ال شريك ل
فتأتيه البشرى مبا هو أكرب وأعظم من النصر  ،}ِإ¦َّ Lَِِّ َوِإ¦َّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ  { يغادر سقما أو ريبا، أو مها أو حز¦، قائال:

َن اَألَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمرَاتِ َواجلُْ  فِ اْخلَوْ  { ومن اجلنة، لثباته واحتسابه عند مواجهة َألَْواءِ  ¾تيه البشرى  ،}وِع َونـَْقٍص مِّ
ربه ورمحة، وهداية إىل النعيم األبدي،  وحيا يتنـزل َصيِّباً ِمْدرارا، بتكرمي ما بعده تكرمي، وإنعام ما بعده إنعام، بصلوات من

ِر الصَّاِبرِيَن الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَـ { قال تعاىل:  تـُْهم مُِّصيَبٌة قَاُلوْا ِإ¦َّ Lِِّ َوِإ¦َّ إِلَْيِه رَاِجعوَن أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّن رَّ±ِِّْم َوَرْمحَةٌ َوَبشِّ
النُّوِر وََكاَن 5ِْلُمْؤِمِنَني ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَالِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل  { وقال: ،}َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ 

. وصالة هللا على عباده هي إقباله عليهم ورضاه عنهم وثناؤه عليهم وإخراجه هلم من الظلمات 43األحزاب  } َرِحيًما
  أما صالة املالئكة فاستغفارهم للمؤمنني ودعاؤهم هلم 5خلري واملثوبة.  إىل النور،

ْت سنَة هللا تعاىل يف الرتبية اجلهادية وإعداِد القوة، وحدَة صفٍّ وتـََوجٍُّه، وخشيًة من هللا وختتم هذه اآلFت الكرمية وقد قـَرَّرَ 
لها املؤمُنون، ووفاًء  تعاىل وحده دون سواه، وعلما 5لكتاب والسنة واحلكمة النبوية مصحو5 5لعمل، وأداًء لألمانة اليت محُِّ
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استعانًة 5لصالة والصرب، مصحوبة 5لذكر والشكر، مقرونة 5لرباءة من 5لعهد الذي واثقوا به ر±م يف السر والعلن، و 
  اجلحود والكفر. 

َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اLَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني  { إÄا لعمرى سبيل املؤمنني ا¼اهدين والشهداء الصابرين، إىل احلياة احلقيقية
دِّيِقَني َوالشَُّهَداِء َوال ، ُمتَـوَّجني بفضل أكرب وأعظم، هو صالته عز 69/70النساء  } صَّاِحلَِني َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقاَوالصِّ

ِإَىل الطَّيِِّب ِمَن { يف الدنيا هدوا } َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ  أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّن رَّ±ِِّْم َوَرْمحَةٌ  { وجل عليهم إذ قال:
، ويف اآلخرة إىل حلياة احلقيقية والفوز بصلوات هللا عليهم، وهم ±ذه الصالة 24احلج  }اْحلَِميدِ  َوُهُدوا ِإَىل ِصرَاطِ ْلَقْوِل ا

ِإنَّ اLََّ َوَمَالِئَكَتُه  { أقرب إىل سيد ولد آدم حممد عليه الصالة والسالم، وقد صلى عليه ربه وأمر 5لصالة عليه فقال:
على حممٍد وَعَلى آِل حممٍد   لِّ صَ  الّلهمَّ . 56األحزاب }ِيبِّ Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًماُيَصلُّوَن َعَلى النَّ 

5رك على حممٍد وعلى آِل حممٍد كما 5ركَت على  يَت على إِبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنَك َمحيٌد َجميد، الّلهمَّ كما صلَّ 
  . َك َمحيٌد َجميدهيم وعلى آِل إبراهيَم إِنَّ إِبرا
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  اإلميان والتوحيد كلية الدين وقوام األمر
 

َما َوَمن َتطَوََّع نَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر اLِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت أَِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف ±ِِ إِ  { قال هللا تعاىل:
 ) ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنزَْلَنا ِمَن اْلبَـيَِّناِت َواْهلَُدى ِمن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف اْلِكَتابِ 158َخْريًا فَِإنَّ اLَّ َشاِكٌر َعِليٌم (

ِعُنوَن ( ) ِإالَّ الَِّذيَن َ�بُوْا َوَأْصَلُحوْا َوبـَيـَُّنوْا فَأُْولَـِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َوأََ¦ التـَّوَّاُب الرَِّحيُم 159أُولَـِئَك يَلَعنُـُهُم اLُّ َويـَْلَعنُـُهُم الالَّ
) َخاِلِديَن ِفيَها الَ 161َني () ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اLِّ َواْلَمآلِئَكِة َوالنَّاِس َأْمجَعِ 160(

ُهُم اْلَعَذاُب َوَال ُهْم يُنَظُروَن ( ) ِإنَّ ِيف َخْلِق 163) َوإِلَـُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد الَّ إِلََه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيُم (162ُخيَفَُّف َعنـْ
ِيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل اLُّ ِمَن السََّماِء ِمن مَّاء السََّماَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَّ 

ِر بَـ  لَِّقْوٍم  ْنيَ السََّماء َواَألْرِض آلFَتٍ فََأْحَيا بِِه األْرَض بـَْعَد َمْوlَِا َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة َوَتْصرِيِف الّرFَِِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخِّ
ِّ َوَلْو يـََرى الَِّذيَن ) َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اLِّ أَنَدادًا حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ اLِّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحّبًا 164يـَْعِقُلوَن ( ِّL

يعًا َوَأنَّ  ) ِإْذ تـَبَـرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوْا ِمَن الَِّذيَن اتـَّبَـُعوْا َورَأَُواْ 165اLَّ َشِديُد اْلَعَذاِب ( ظََلُموْا ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة Lِِّ مجَِ
ُهْم َكَما تـَبَـرَُّؤواْ 166اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت ِ±ُِم اَألْسَباُب ( ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهُم اLُّ  ) َوقَاَل الَِّذيَن اتـَّبَـُعوْا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـَنَـتَـبَـرََّأ ِمنـْ

  سورة البقرة })167أَْعَماَهلُْم َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهم ِخبَارِِجَني ِمَن النَّاِر (
  

َئْت عليه فطرlم صالبًة وشفافية وصدق التزام، أو هشاشًة وغبَش تصوٍر  ختتلف معادن الناس وطبائعهم 5ختالف ما ُنشِّ
جتَُِدوَن النَّاَس َمَعاِدَن َفِخَيارُُهْم ِيف اْجلَاِهِليَِّة ِخَيارُُهْم ِيف ( :واقف، لذلك قال صلى هللا عليه وسلموخوَر مهٍة وميوعَة م

ْسَالِم ِإَذا َفِقُهوا لقرآين األول، )، هذا حال اجليل اْم لَُه قـَْبَل َأْن يـََقَع ِفيهِ هَوجتَُِدوَن ِمْن َخْريِ النَّاِس ِيف َهَذا اْألَْمِر َأْكَرهَ  ،اْإلِ
خيار يف اجلاهلية آمنوا وصدقوا، وتولتهم الرتبية النبوية على الكتاب والسنة، فكانوا خيارا قبل إسالمهم رجولة وشهامة مث 

 َخيـْرُُكْم قـَْرِين ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم ُمثَّ تالمذة خيارا جماهدين وقد فقهوا، وشهد خبرييتهم الرسول صلى هللا عليه وسلم فقال: (
)، إÄم جيل الصدق والوفاء والتضحية والبناء، أ¦رت قلو±م مشكاُةٌ◌ من نور ر±م، فهجروا جاهليتهم الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ 

، خلقا ينفر من ضاللة ماضيه، وتفاهة 14املؤمنون }َخْلًقا َآَخَر فـَتَـَباَرَك اLَُّ َأْحَسُن اْخلَالِِقنيَ { وتنكروا ملاضيهم، وحتولوا
عتقداته, ويكره أن يعود إىل الكفر كما يكره أن يقذف به يف النار. رجاال إذا ذكروا جاهليتهم سخروا من حاهلم سابق م

فيها، أو بكوا أشد البكاء ملا اقرتفوا فيها، من هؤالء مثال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وقد كان يف جملس فإذا به 
لقد تذكرت ديد، فلما سئل عما أضحكه وما أبكاه قال:" يضحك فجأة، مث يسكن حلظة ينخرط بعدها يف بكاء ش

وحبثت  نفد الزاداجلوع و  شتد يباإله مصنوع من التمر، وملا  سوى ىف سفر يل ـيا كنت ىف اجلاهلية ومل يكن يصحبنحينم
ت وسخرييت مما كني mر ضحكأتذكرت ذلك ف ه،لتهامستغفرته وقمت 5اليه و إنظرت  حويل فلم أجد سوى هذا اإلله،
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¹نثى فأخذت العار اخلوف من  شهور حىت أخذينة أنثى" ومل تنقض بضع كنت ىف اجلاهلية وقد رزقت بولد "و  ،أؤمن به
عرقا، ي بيد ومحلت األنثى 5ألخرى صاعدًا قمة تل ومهمت 5حلفر 5ملعول واألنثى بيدى األخرى، وتصبب وجه معويل

لم ف ب من العرق،بوقامت مبد يدها الصغرية إىل جبهىت لتزيل ما تصفنظرت إىل األنثى ورأيتها تنظر إىل عيين وتبتسم 
±ا شفقة وال رمحة وأكملت ما شرعت فيه من وأد لألنثى ووضعتها واحلياة تنبض فيها فيما أعددته من حفرة  ¾خذين

جهش عمر ىف أو ، بتذكره لتلك الواقعة غلبته الدموع إنهبقوله وايته وأكمل عمر بن اخلطاب ر  ،هلت فوقها الرمالأو 
  ...ةالبكاء mني

كان هذا حال اجليل األول من املسلمني وقد أضاء نور اإلميان قلو±م، وطهرت العقيدة ضمائرهم ومشاعرهم وسكنت 
التقوى قلو±م فأخذوا احتياطا لدينهم حيذرون ُشَبَه الوقوع يف الشرك ظاهرا و5طنا، وخيضعون كل تصرفاlم ملوازين الشريعة 

قاييسها، وينبذون كل عمل هلم يف اجلاهلية تساورهم يف شأنه الظنون، من ذلك أن بعض املسلمني كانوا يف وقيمها وم
[قمة كل منهما صنم جاهليتهم يسعون بني الصفا واملروة وعلى

34
فلما جاء اإلسالم وكسر الرسول صلى هللا عليه ] 

 إن طوافنا بني هذين احلجرين من أمر اجلاهليةهما وقالوا:" وسلم األصنام وطهر البيت احلرام منها مجيعا، أنِفوا السعي بين
ِإنَّ  { ، فأنزل هللا تعاىل:" إمنا أمر¦ 5لطواف 5لبيت، ومل نؤمر 5لطواف بني الصفا واملروة "وقال آخرون من األنصار: "،

 َِّLل هللا صلى هللا عليه وسلم ملا فرغ من أن رسو  طويل حديث منويف صحيح مسلم  .}الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر ا
أَْبَدُأ ِمبَا َبَدَأ اLَُّ بِِه فـََبَدَأ 5ِلصََّفا فـَرَِقَي َعَلْيِه ( 5لبيت، عاد إىل الركن فاستلمه، مث خرج من 5ب الصفا وهو يقول: طوافه

َلَة فـََوحََّد اLََّ وََكبـَّرَهُ  َوقَاَل َال إَِلَه ِإالَّ اLَُّ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد َوُهَو َعَلى   َحىتَّ رََأى اْلبَـْيَت فَاْستَـْقَبَل اْلِقبـْ
اَل ِمْثَل َهَذا َثَالَث  َدَعا بـَْنيَ َذِلَك قَ ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َال إَِلَه ِإالَّ اLَُّ َوْحَدُه َأْجنََز َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَهَزَم اْألَْحزَاَب َوْحَدُه ُمثَّ 

َشى َحىتَّ أََتى اْلَمْرَوَة فـََفَعَل َعَلى َمرَّاٍت ُمثَّ نـََزَل ِإَىل اْلَمْرَوِة َحىتَّ ِإَذا اْنَصبَّْت َقَدَماُه ِيف َبْطِن اْلَواِدي َسَعى َحىتَّ ِإَذا َصِعَدَ� مَ 
  ).اْلَمْرَوِة َكَما فـََعَل َعَلى الصََّفا

، نِّ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَاَل قـُْلُت لَِعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني َوأََ¦ يـَْوَمِئٍذ َحِديُث السِّ  املوطأ ( وروى اإلمام مالك يف
اْلبَـْيَت أَْو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اLَِّ َفَمْن َحجَّ  { أَرَأَْيِت قـَْوَل اLَِّ تـََباَرَك َوتـََعاَىل 

َكالَّ َلْو َكاَن َكَما تـَُقوُل َلَكاَنْت َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َال   :فـََقاَلْت َعاِئَشةُ  ،َفَما َعَلى الرَُّجِل َشْيٌء َأْن َال َيطَّوََّف ِ±َِما ،}ِ±َِما 
َا ،َيطَّوََّف ِ±َِما وََكانُوا يـََتَحرَُّجوَن أَْن َيطُوُفوا  ،وََكاَنْت َمَناُة َحْذَو ُقَدْيدٍ  ،أُْنزَِلْت َهِذِه اْآليَُة ِيف اْألَْنَصاِر َكانُوا يُِهلُّوَن ِلَمَناةَ  ِإمنَّ

ْسَالُم َسأَُلوا َرُسوَل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيهِ  ،بـَْنيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ  ِإنَّ  { :َوَسلََّم َعْن َذِلَك فَأَنـَْزَل اLَُّ تـََباَرَك َوتـََعاَىل  فـََلمَّا َجاَء اْإلِ
   .} َماالصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اLَِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت أَْو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه أَْن َيطَّوََّف ±ِِ 

                                      
  مها إساف و¦ئلة نسجت حوهلما قصص وأساطري ال صحة هلا. - 34
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للحجارة قيل  ومنه، مأخوذ من صفا يصفو إذا خلص خلوص الشيء من الشوب،والصفا لغة من "الصفاء" وهو 
ْرو. أما مثل حصى وحصاة ونوى ونواة ة،صفا lاواحدامللساء: صفا،  الصافية

َ
، حجارة بيٌض بـَرَّاقة تـُْقَدح منها النارف امل

  ، ومها جبالن كا¦ قريبني من املسجد احلرام اتصال به عند توسعته.واحدlا َمْرَوةٌ 
مناسكه وعالماته وآmره ه هي وِشعارُ  احلج شعائر" أي َعِلَم، و  شُعرَشَعَر به و  مأخوذ من فعل"" ف شعائر أما لفظ"

كالوقوف   تهاليت جعلها هللا أعالما لطاع معامله الظاهرة للحواس كل  ، أيمجع َشعريَة ،من اِإلشعار مبعىن اِإلعالم، وأَعماله
رسول هللا صلى قول  منه، و مات على اخلضوع والطاعة والتسليملكوÄا عال، والطواف والسعي والرمي والذبح وغري ذلك

جاءين جربيل عليه السالم فقال: F حممد، مر أصحابك فلريفعوا أصواlم 5لتلبية، فإÄا من شعائر  (هللا عليه وسّلم:
  ).احلج

  إقامة لنسكه وشعائره. مطلقا، ويف الشرع زFرة بيت هللا احلرام يف أFم معدودات القصد للزFرةواحلج يف اللغة  
احلرام زFرة بيت هللا ويف الشريعة هي  ،كأن الزائر يعمر البيت احلرام بزFرتهوالعمرة من فعل "اعتمر" أي زار من "العمارة"،  

  .اِإلحرام والطواف والسعي بني الصفا واملروة والقيام بشعائر خمصوصة هي
موجه للمسلمني الذين ساورlم اهلواجس من شبهة الشرك 5لسعي بني  }وََّف ِ±َِما َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّ  { وقوله تعاىل

جبلني كان على رأس كل منهما صنم، يبني هلم به تعاىل أن ال جناح عليهم أي ال إمث وال حرج يف قيامهم بشعرية 
اف 5لنسبة للكعبة 5لدوران حوهلا الطو التطوف بينهما بعد أن تطهرا من األوmن، وقد فسر الرسول صلى هللا عليه وسلم 
وقد كان هذا السعي من شعائر ملة  سبعة أشواط. وفسره 5لنسبة للصفا واملروة 5لسعي بينهما سبعة أشواط كذلك.

إبراهيم عليه السالم وأقره اإلسالم، أصله من تطواف هاجر وقد تركت يف البيت احلرام مع رضيعها إمساعيل عليه السالم 
َجاَء ِ±َا إِبـْرَاِهيُم َو5ِبِْنَها ِإْمسَاِعيَل َوِهَي تـُْرِضُعُه َحىتَّ  : (وى البخاري يف صحيحه عن ابن عباس قالَ وحيدين كما ر 

ٌء فـََوَضَعُهَما ُهَناِلَك ْيَس ِ±َا َماَوَضَعُهَما ِعْنَد اْلبَـْيِت ِعْنَد َدْوَحٍة فـَْوَق َزْمَزَم ِيف أَْعَلى اْلَمْسِجِد َولَْيَس ِمبَكََّة يـَْوَمِئٍذ َأَحٌد َولَ 
رُُكَنا َوَوَضَع ِعْنَدُمهَا ِجرَا5ً ِفيِه َمتٌْر َوِسَقاًء ِفيِه َماٌء ُمثَّ قـَفَّى إِبـْرَاِهيُم ُمْنطَِلًقا فـََتِبَعْتُه أُمُّ ِإمسَْ  اِعيَل فـََقاَلْت Fَ إِبـْرَاِهيُم أَْيَن َتْذَهُب َوتـَتـْ

َها فـََقاَلْت َلُه أَاLَُّ الَِّذي أََمَركَ  ِ±ََذا اْلَواِدي الَِّذي لَْيَس ِفيهِ   ِ±ََذا إِْنٌس َوَال َشْيٌء فـََقاَلْت َلُه َذِلَك ِمرَارًا َوَجَعَل َال يـَْلَتِفُت إِلَيـْ
ِة َحْيُث َال يـََرْونَُه اْستَـْقَبَل ِبَوْجِهِه اْلبَـْيَت ُمثَّ قَاَل نـََعْم قَاَلْت ِإَذْن َال ُيَضيُِّعَنا ُمثَّ َرَجَعْت فَاْنطََلَق إِبـْرَاِهيُم َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِعْنَد الثَِّنيَّ 

رَبـََّنا ِإّينِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّيت ِبَواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبـََّنا لُِيِقيُموا  { :َدَعا ِ±َُؤَالِء اْلَكِلَماِت َوَرَفَع َيَدْيِه فـََقالَ 
َوَجَعَلْت أُمُّ ِإْمسَاِعيَل ، 37إبراهيم }فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرزُقْـُهْم ِمَن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ  الصََّالةَ 

َقاِء َعِطَشْت وَ  َعِطَش ابـْنُـَها َوَجَعَلْت تـَْنظُُر إِلَْيِه يـَتَـَلوَّى أَْو تـُْرِضُع ِإْمسَاِعيَل َوَتْشَرُب ِمْن َذِلَك اْلَماِء َحىتَّ ِإَذا نَِفَد َما ِيف السِّ
فـََقاَمْت َعَلْيِه ُمثَّ اْستَـْقبَـَلْت اْلَواِدَي  قَاَل يـَتَـَلبَُّط فَاْنطََلَقْت َكرَاِهَيَة َأْن تـَْنظَُر إِلَْيِه فـََوَجَدْت الصََّفا أَقْـَرَب َجَبٍل ِيف اْألَْرِض يَِليَها

ْنَساِن ى َأَحًدا فـََلْم تـََر َأَحًدا فـََهَبَطْت ِمْن الصََّفا َحىتَّ ِإَذا بـََلَغْت اْلَواِدَي َرفـََعْت َطَرَف ِدْرِعَها ُمثَّ َسَعتْ تـَْنظُُر َهْل تـَرَ   َسْعَي اْإلِ
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َها َوَنَظَرْت َهْل تـََرى أَ  َحًدا فـََلْم تـََر َأَحًدا فـََفَعَلْت َذِلَك َسْبَع َمرَّاٍت اْلَمْجُهوِد َحىتَّ َجاَوَزْت اْلَواِدَي ُمثَّ أََتْت اْلَمْرَوَة فـََقاَمْت َعَليـْ
نَـُهَما :قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ  فـََلمَّا َأْشَرَفْت َعَلى اْلَمْرَوِة مسََِعْت َصْوً�  ،َفَذِلَك َسْعُي النَّاِس بـَيـْ

َقْد َأْمسَْعَت ِإْن َكاَن ِعْنَدَك ِغَواٌث فَِإَذا ِهَي 5ِْلَمَلِك ِعْنَد  :َها ُمثَّ َتَسمََّعْت َفَسِمَعْت أَْيًضا فـََقاَلتْ فـََقاَلْت َصٍه تُرِيُد نـَْفسَ 
َهَكَذا َوَجَعَلْت تـَْغِرُف ِمْن اْلَماِء ا َمْوِضِع َزْمَزَم فـََبَحَث ِبَعِقِبِه أَْو قَاَل ِجبََناِحِه َحىتَّ َظَهَر اْلَماُء َفَجَعَلْت ُحتَوُِّضُه َوتـَُقوُل بَِيِدهَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ  ،ِيف ِسَقائَِها َوُهَو يـَُفوُر بـَْعَد َما تـَْغِرفُ  َّLأُمَّ ِإْمسَاِعيَل َلْو تـَرََكْت َزْمَزَم  :قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا ُ َّLيـَْرَحُم ا
ًنا َمِعيًناأَْو قَاَل َلْو ملَْ تـَْغِرْف  َعَة  :َفَشرَِبْت َوأَْرَضَعْت َوَلَدَها فـََقاَل َهلَا اْلَمَلكُ  :قَالَ  ،ِمْن اْلَماِء َلَكاَنْت َزْمَزُم َعيـْ َال َختَافُوا الضَّيـْ

َ َال ُيِضيُع أَْهَلهُ  َّLيـَْبِين َهَذا اْلُغَالُم َوأَبُوُه َوِإنَّ ا َِّLفَِإنَّ َها ُهَنا بـَْيَت ا (  
[رَِع السعُي بني الصفا واملروة والبيُت احلرام على امللة اإلبراهيمية طاهر من األصناملقد شُ 

35
، وما أدخل فيه منها كسر ]

وأزيل بعد فتح مكة، لذلك ال ينبغي أن تبقى هاجسا يشاغب على القلوب، يف عبادة إسالمية أصيلة أقرها الوحي 
)، عبادة هي عنوان عريض 5رز وا، فإن هللا كتب عليكم السعياسعَ وحث عليها الرسول صلى هللا عليه وسلم بقوله: (

ميجد ±ا املؤمن ربه ويشكره على نعمه وفضله، ويستحضر  لإلميان واإلحسان والتوحيد الذي ال يشوبه شرك أو عصيان،
  .يف هداية قلبه وصالح حاله وغفران ذنبه يهحاجته إل±ا 

لقولية والعملية للرسول صلى هللا عليه وسلم كان السعي ركنا من أركان احلج ±ذه اآلية الكرمية وما شرحت به من السنة ا
إحدى الروايتني عن أمحد، واألركان ال تنجرب بدم، وواجبا ينجرب بدم يف والعمرة لدى مجهور العلماء، مالكية وشافعية و 

Fت فيه مضطربة مرجوحة.عند أيب حنيفة والثوري، وال عربة مبا زعم أنه سنة ال جيب برتكه شيء ألن الروا  
أما التطوع نفال 5حلج بعد أداء الفريضة و5لعمرة والسعي وكل أعمال الرب، فمن اخلريات اليت ال يضيع أجرها عند هللا  

در العمل يعلمها هللا تعاىل ويشكرها أي يثيب عليها، يعلم ق }َوَمن َتَطوََّع َخْرياً فَِإنَّ اLَّ َشاِكٌر َعِليمٌ { تعاىل، قال تعاىل:
ال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها  { وقدر اجلزاء وال يبخس أحدا أجر عمله، يثيب على القليل 5لكثري

  .40النساء  }َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجرًا َعِظيًما 
كل منهما صنم أمرا خطريا ال يقبل لقد اعترب األنصار ما خاجل نفوسهم من أمر السعي بني جبلني كان على رأس  

التهاون، ألنه متعلق 5لعقيدة اليت ±ا يتقرر مصري املرء يف الدنيا واآلخرة، والتقيُّ ال يتساهل يف معاجلة أي غبش يطرأ 
                                      

، كان ذا مال وشرف ومنعة، سافر عمرو بن حليالبيت احلرام أول ما دخلت على يد رجل يدعى  دخلت األصنام إىل -  35
هذه أصنام نعبدها فنستمطرها  :قالوا ؟يعبدون األصنام فقال هلم ما هذه األصنام اليت أراكم تعبدونيوما إىل الشام فرأى القوم 
فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم  ؟أسري به إىل أرض العرب فيعبدونهأال تعطوين منها صنما ف :فقال ،فتمطر¦ ونستنصرها فتنصر¦

   .به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه
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هو على قلبه فيها، وإمنا يعاجله بسؤال أهل الذكر من العلماء، وهو ما فعلوه إذ سألوا رسوهلم صلى هللا عليه وسلم. هذا 
املوقف السليم للمؤمن يف كل عصر، ال مينعه احلياء وال التكرب عن معرفة أحكام دينه عقيدة وشريعة وسلوكا ومنهاجا، 
فدواء اجلهل السؤال، وواجب العامل الر5ين أن يبني، ال ¾خذه يف احلق لومة الئم، لذلك عقب عز وجل ëشارة واضحة 

نَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنزَْلَنا ِمَن اْلبَـيَِّناِت َواْهلَُدى ِمن بـَْعِد َما إ{ م والتبليغ والتبيني فقال:إىل العلماء وواجبهم يف الرتبية والتعلي
ِعُنونَ  بديل والكتمان يكون ëخفاء احلق لفظا أو حكما، أو بت .}بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يَلَعنُـُهُم اLُّ َويـَْلَعنـُُهُم الالَّ

غريه أو تفسريه بغري معناه، أو تلبيسه والتمويه عليه وإساءة ¾ويله جرF مع األهواء، أو توظيفه للمصاحل اخلاصة، أو 
سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيد تسخريه لذوي النفوذ واجلاه والسلطة، وقد نزلت هذه اآلية عندما 

أن  مطلقا، إالوراة، فكتموا، وقيل نزلت ىف الكامتني من اليهود والنصارى نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما ىف الت
احلاجة إليه  مع مسيسِ من املسلمني علما من الدين  من كتمكذلك خصوص السبب ال يدفع عموم احلكم، فاآلية تعم  

من سئل (  هللا عليه وسلم:لوال هذه اآلية ما حدثت أحدا بشىء، وعنه صلى  :قال أبو هريرة، الداعي إىل إظهاره قِ وحتقُّ 
عن أي يبعدهم  }أُولَِئَك يـَْلَعنُـُهُم هللاُ { )، وهو ما بينه قوله تعاىل:عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من ¦ر 

  رمحة هللا تعاىل. يدعون ëبعادهم عن أي اخلالئق كلها  }َويـَْلَعنُـُهُم اللَِّعُنوَن  { رمحته ويذيقهم العذاب،
هذه اآلية يشمل كل من كتم احلق فلم يبينه للناس، سواء كان هذا احلق أمرا مبعروف أو Äيا عن منكر أو إقامة  إن حكم

حجة على حاكم أو حمكوم، كما يشمل من يرى حرمات هللا تنتهك، والدين يداس ويتالعب به جهارا مث ال ينتصر 
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع يه وسلم: (لدين هللا وال يغضب حلرماته فينكر ويغري، قال صلى هللا عل

  ).فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان
إال أن رمحة هللا الواسعة وقد فتحت أبواب التوبة للعصاة من اجلن واإلنس استثنت من حكم اللعنة كل من يراجع نفسه 

ر 5حلق ويقيم أركانه، ويبني أحكام الدين يف ما يرى وما يسمع ويعود عن غيه وأخطائه ليصلح ما أفسده كتمانه فيجه
ِإالَّ الَِّذيَن َ�بُوْا َوَأْصَلُحوْا َوبـَيـَُّنوْا فَأُْولَِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َوأََ¦ التـَّوَّاُب  { وما يـَْبلغه وما ُيْسأل عنه، وذلك بقوله تعاىل:

  ء ثالثة شروط هي:وجعل بذلك رب العزة لتوبة العلما ،}الرَِّحيمُ 
الندم على ما أذنبوا يف حق الشريعة من تغيري وكتمان، والتخلص من أخالق فسقة العلماء نفاقا ورFء ومتاجرة 5لدين  

  وأهله، مع العزم على عدم العودة.
حيح كتماÄم ëعالن مكامن اخلطأ والتحريف يف أقواهلم وأفعاهلم وتصرفاlم وتوضيح مظان التص إصالح ما أفسده 

  الشرعي ملا أفسدوا.
بيان وجه احلق يف كل ما اؤمتنوا عليه من العلم، وإقامة شهادة احلق يف كل ما يعرض هلم أو يسألون عنه، دون خوف إال 

  من هللا عز وجل.
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 وقد بلغنا من أخبار السلف الصاحل أن الواحد منهم كان إذا أخطأ يف أي فتوى أمر منادF ينادي يف األسواق معلنا خطأ
فتواه، ووجه الصواب فيما أفىت به، إال أننا يف عصر¦ احلايل رأينا أعاجيب من توبة شيطانية لبعض احملسوبني على العلم، 
إذ جيندون ألسنتهم يف اإلعالم املرئي واملسموع واملكتوب يعلنون توبتهم عن احلق الذي كانوا عليه، أو تشكيكهم يف 

يف سبيله والرباءة منهم، أو تشهريهم 5حلق الذي حتاربه الصهيونية العاملية والصليبية الدعاة إىل احلق والعلماء ا¼اهدين 
احلاقدة، أو تشويههم ألصحاب احلق الذين ال ترضى عنهم األنظمة الظاملة. فما أبعدهم عن التوبة، وما أصربهم على 

  غضب هللا.
ٍ مبن ميوت على الكفر الصريح، أو الكف ر بكتمان الدين والتالعب به واالستهانة به، وإشادٍة خفية ويف تعريٍض واضٍح بـَنيِّ

5ملسلمني الذين احتاطوا لدينهم فسألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمر السعي بني الصفا واملروة حرصا على 
الَِّذيَن َكَفُروا  ِإنَّ  { سالمة عباداlم من الشوائب، وصفاء عقيدlم من الشرك ظاهرا وخفيا، عقب رب العزة تعاىل بقوله:

كل هؤالء ليس هلم عند هللا إال اإلبعاد من رمحته،   ،} َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اLِّ َواْلَمآلِئَكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ 
نون يف الدنيا إن ماتوا على الكفر، لعنة منه تعاىل عليهم، ودعاء 5للعنة عليهم من املالئكة والناس أمجعني، يلعنهم املؤم

 }ُمثَّ يـَْوَم القيامة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض َويـَْلَعُن بـَْعُضُكْم بـَْعضاً  { أيضا يف اآلخرة، قال تعاىل: ويلعنهم الكفار أمثاهلم
 العذاب حلظة وال يفرتتتبعهم اللعنة فيها وتصاحبهم، ال خيفف عنهم  }َخاِلِديَن ِفيَها { ، ومأواهم جهنم25العنكبوت 

ُهُم اْلَعَذابُ {    }َوَال ُهْم يُنَظُرونَ { ال ُميْهلون وال يـَُؤجَّلون، بل عذاب متواصل دائم غري منقطع ،}الَ ُخيَفَُّف َعنـْ
 وبعد أن بني عز وجل وجه احلق يف أمر السعي بني الصفا واملروة، وتوعد َكَتَمَة العلماء 5للعنة املخلدة يف النار، واستثىن
التوابني الذين يصلحون ما أفسدوا، وقرر مصري الذين ميوتون على الكفر، عطف بتقرير احلقيقة األزلية اليت هي جوهر 

سبب نزول هذه اآلية أن كفار وقد ورد يف  .}َوإِلَـُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد الَّ إَِلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيُم { الوجود وسر احلياة، فقال:
ويف احلديث عن شهر بن ، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية وسورة اإلخالص ،F حممد صف لنا ربك وانسبه :قالوا قريش

اسم هللا األعظم يف هاتني  (حوشب عن أمساء بنت يزيد بن السكن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
ُ ال إَِلَه ِإال ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم  امل { و }الرَّْمحَُن الرَِّحيُم  َوِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد ال إَِلَه ِإال ُهوَ  { اآليتني: َّL1/2 آل عمران }ا.  

  ±ذه اآلية الكرمية أوجز عز وجل معامل التوحيد احلق اخلالص، ¹ركانه الثالثة: 
اء وتوكال ورهبة ورغبة وخشوعا وخشية، ورج وخوفاأمر ±ا، دعاء  اليتة جبميع أنواع العبادتعاىل #  اإفرادتوحيدا لأللوهية 

  .18اجلن }َوَأنَّ اْلَمَساِجَد Lَِِّ َفَال َتْدُعوا َمَع اLَِّ َأَحداً  { :قال تعاىل ،ونسكا ونذرا واستغاثة وإ¦بة واستعانة
املدبر احمليي املميت،  الرازق املالك اخلالقوأنه سبحانه  تعاىل، ¹ن ال رب جلميع اخللق إال هللا اإقرار لربوبية، ل احيدو تو 

  .وحده ال شريك له
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وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى هللا  مباوأنه ال يوصف إال  شئ، ليس كمثلهوتوحيدا للصفات، إميا¦ ¹نه تعاىل 
   صحيحة. وسنةذلك الوحي قرآ¦  معرفة عليه وسلم، وطريق

والتخلق ¹خالقه فإن له مدخال واحدا  نواهيه،واجتناب  جباتهووا االنقياد لشرع هللا والقيام ¹ركانه هوكان اإلسالم   ولئن
من  يقينا يف القلب وإعال¦ 5للسان وظهورا يف العمل والتصرف، النبوي، القرآينعلى النهج  احلق ووحيدا، هو التوحيد

لبة يف البناء األخ الكرمي، وهو اللبنة الص وهووهو املسلم،  املؤمن دون ريب أو شك أو اضطراب أو تردد هوحققه 
  .املتماسك اإلسالمي

واآلية بذلك أيضا مبا حتمله من صفات رمحة هللا تعاىل 5خللق ورمحانيته دعاٌء ألهل الشرك إىل األوبة عن ضالهلم واإل¦بة  
له من كفرهم، مبا تالها من دالئل األلوهية والربوبية اليت ال تغيب عن ذوي األلباب، وقد ورد أن الكفار عندما نزل قو 

إن حممدا يقول إن إهلكم إله واحد فليأتنا Þية إن كان  قالوا: } َوِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد الَّ إَِلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيمُ  { :تعاىل
ِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َواْخِتالَ  { تعاىل:ما تالها وهو قوله  من الصادقني فأنزل هللا عز وجل

 األْرَض بـَْعَد َمْوlَِا َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َواْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل اLُّ ِمَن السََّماِء ِمن مَّاء فََأْحَيا بِهِ 
ِر بـَْنيَ السََّماء َواَألْرِض آلFٍَت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلونَ َدآبٍَّة َوَتْصرِيِف الّرFَِِح َوالسََّحاِب اْلُمسَ  عن عطاء قال: نزلت على النيب و  ،} خِّ

فقال كفار قريش مبكة: كيف يسع  }َوِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد ال إِلََه ِإال ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيُم  { صلى هللا عليه وسلم 5ملدينة:
ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر  { تعاىل:الناس إله واحد؟ فأنزل هللا 

َفُع النَّاسَ    .}آلFٍَت لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن  { إىل قوله: } ...ِمبَا يـَنـْ
بني، مطلب الدليل على الوحدانية ومطلب احلجة على وقد تضمنت اآلية الكرمية جوا5 واضحا بينا على هذين املطل

مشولية قيومية هللا تعاىل للخلق أمجعني، بدعوlم إىل تدبر ما يشاهدونه من بديع خلق ر±م عز وجل، أرضا ومساوات 
َبِغي َهلَا أَْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر وَ  { وحركة للشمس والقمر يتعاقب ±ا الليل والنهار، َال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ ِيف َال الشَّْمُس يـَنـْ

، وإىل التفكر يف عجيب أمر البحر املسخر ملنافع الناس مبا فيه من سفن جارية, ومبا حواه من 40يس } فـََلٍك َيْسَبُحونَ 
إذ حييي ثروات حيوانية ومعدنية وطاقات يكتشفها العلم على مر العصور وتطور العقول، وما يرونه من آmر رمحة هللا 

أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَساَلْت أَْوِديٌَة ِبَقَدرَِها  { األرض بعد موlا بتصريف الرFح اللواقح وتسخري السحاب املمطر،
ثْـُلُه َكَذِلَك َيْضِرُب اLَُّ احلَْقَّ َواْلَباِطَل فََأمَّا فَاْحَتَمَل السَّْيُل زََبًدا رَابًِيا َوِممَّا يُوِقُدوَن َعَلْيِه ِيف النَّاِر ابِْتَغاَء ِحْلَيٍة أَْو َمَتاٍع زََبٌد مِ 

ُ اْألَْمثَالَ  َّLَفُع النَّاَس فـََيْمُكُث ِيف اْألَْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب ا   17الرعد } الزََّبُد فـََيْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّا َما يـَنـْ
 ،}...ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرضِ  { د "إن" بقوله:يعرض احلق تعاىل دالئل وحدانيته وقيوميته مؤكدة حبرف التوكي

للداللة على أمهية العقل وحسن النظر يف تلمس طريق ،}آلFٍَت لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن  { وخيتمها أيضا مؤكدة بالم التوكيد قائال:
أي قذفها من فمه فلم  )±ا جَّ مَ ذه اآلية فَ ويل ملن قرأ ه ( :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلماهلداية إىل احلق، ولذلك 

  يعترب ±ا ومل تلهمه معرفة ربه ومطلق قدرته وشامل قيوميته وواسع رمحته وجزيل فضله.
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إن التفكر يف هذا الكتاب الكوين املفتوح املشهود، أرضا ومساء وأفالكا ومشسا وقمرا وجنوما وسحا5 ممطرا ورFحا 
ت احلية متشي وتزحف وتسبح وتطري، هو سبيل العقالء ملعرفة هللا وتوحيده، وما مثال مسخرة، وما بث فيه من الكائنا

فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا قَاَل َهَذا َريبِّ  { إميان إبراهيم عليه السالم خبفي، إذ ¾مل الكون املنظور فآمن واهتدى
َن اْلَقْوِم ِلَني فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر 5َزًِغا قَاَل َهَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل لَِئْن ملَْ يـَْهِدِين َريبِّ َألَُكوَننَّ مِ فـََلمَّا أََفَل قَاَل َال أُِحبُّ اْآلَفِ 

ّينِ بَرِيٌء ِممَّا ُتْشرُِكوَن ِإّينِ َوجَّْهُت َوْجِهَي الضَّالِّني فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس 5َزَِغًة قَاَل َهَذا َريبِّ َهَذا َأْكبَـُر فـََلمَّا أَفـََلْت قَاَل Fَ قـَْوِم إِ 
  .79/ 76األنعام }لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواْألَْرَض َحِنيًفا َوَما أََ¦ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

العبادة والطاعة، وحري مبن يعرف ربه حق املعرفة، أال يشرك به شيئا، إذ املعرفة احلقة تورث الوالء واحملبة واالستغراق يف 
واختذوا مما سواه عز وجل أو معه آهلة زيف ومعابيد 5طل، تصرفهم عن اهلدى  ،وال يشرك 5# إال الذين عطلوا عقوهلم

إىل الضاللة، فتْعَمى أبصارهم عن ¾مل آية الكون املنظور وتعشى بصائرُهم عن استيعاب آFت الوحي املسطور، حيبون 
َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اLِّ  { لون من يقودهم إىل غضب هللا وعذابه، قال تعاىل:من ال يستحق احملبة ويوا

، وذلك صريح يعبدوÄم معه وحيبوÄم كحبه }حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ اLِّ  { واألنداد هي األمثال والنظراء، مفردها ند، }أَنَداداً 
أن جتعل # نًدا  (:فقال F رسول هللا، أي الذنب أعظم؟وسلم عندما سئل:  الشرك وأعظمه كما ورد عنه صلى هللا عليه

  ).وهو خَلَقك
ولئن كان هؤالء املشركون يعبدون األنداد من اجلن واإلنس، واألحجار واألوmن والرؤساء واحلكام وامللوك، حيبوÄم 

ببديع حكمته عرفوه سبحانه  ،# تعاىل أولياء ويضفون عليهم من صفات األلوهية والربوبية ما ال يقره عقل أو دين، فإن
، فأحبوه أشد احلب صادقني، واهتدوا و5لغ حجته، وسعة رمحته، وعدالة أحكامه، وعزة سلطانه، وتفرده 5لكمال املطلق

ِّ { بنوره راشدين، عبدوه وحده فسعدوا، ووالوه دون سواه فنجوا ِّL َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحّبًا{، Äم أولياء لر±م عز وجل، إ
َ  { شعارهم احملبة، وحمياهم ومماlم احملبة، حيبون الرسول صلى هللا عليه وسلم حبب هللا فيتبعونه َّLُتْم حتُِبُّوَن ا ُقْل ِإْن ُكنـْ

 َُّLنيا واآلخرة، قال هللا تعاىل آل عمران، وحيبون املؤمنني يف هللا، فتقوم ±م أمة الشهادة يف الد 31 }فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم ا
َحقَّْت َحمَبَِّيت لِْلُمَتَحابَِّني ِيفَّ َوَحقَّْت َحمَبَِّيت لِْلُمتَـزَاِورِيَن ِيفَّ َوَحقَّْت َحمَبَِّيت فيما يرويه عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم: (

  ).لِْلُمتَـَباِذِلَني ِيفَّ َوَحقَّْت َحمَبَِّيت لِْلُمتَـَواِصِلَني ِيفَّ 
َفَسْوَف َ�ِْيت اLَُّ ِبَقْوٍم حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه  { لياء غمرت قلو±م حمبة هللا فأحبهم، ودغدغ أفئدlم الشوُق إىل موعوده إذ قال:أو 

ْن َكاَن َآ5َؤُُكْم ُقْل إِ { ، وقرع آذاÄَم اخلوُف من وعيده إذ قال:54املائدة } أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ 
ا َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن اLَِّ َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوِجتَارٌَة َختَْشْوَن َكَساَدهَ 

، وهم يف حمبتهم بني 24التوبة }ا َحىتَّ َ�ِْيتَ اLَُّ ¹َِْمرِِه َواLَُّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه فـَتَـرَبَُّصو 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

َوالَِّذيَن  { إىل أن يلقوا ما وعدهم به من املغفرة والثناء والوفاء قال تعاىل: ،خائفون مشفقونخوف ورجاء وعمل واتقاء، 
رَاِت َوُهْم َهلَا َساِبُقونَ يـُْؤتُوَن َما َآتـَْوا َوقـُُلو    ،60/61املؤمنون  }بـُُهْم َوِجَلٌة أَنـَُّهْم ِإَىل َر±ِِّْم رَاِجُعوَن أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْ

َوفُِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوقَاَل َهلُْم  َوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا رَبـَُّهْم ِإَىل اْجلَنَِّة ُزَمرًا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها { وإذ جيد أحباب هللا ما وعدوا به حقا
ُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِديَن َوقَالُوا اْحلَْمُد Lَِِّ الَِّذي َصَدقـََنا َوْعَدُه َوأَوْ  رَثـََنا اْألَْرَض نـَتَـبَـوَُّأ ِمَن اْجلَنَِّة َحْيُث َخزَنـَتـَُها َسَالٌم َعَلْيُكْم ِطبـْ

، يرد املشركون موارَد اهلالك يف اآلخرة مبا ظلموا، فيعرفون حق املعرفة أن أندادهم 73/74الزمر }َنَشاُء فَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنيَ 
َوَلْو { هباء، وأن الذي يستحق العبادة واحملبة وحده هو هللا تعاىل، وأن القوة مجيعها له عز وجل وأن عذا±م يومئذ شديد

يعًا َوأَنَّ اLَّ َشِديُد اْلَعَذابِ  يـََرى الَِّذيَن ظََلُموْا ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذابَ  فيعضون أصابع الندم أتباعا ومتبوعني،  ،}َأنَّ اْلُقوََّة Lِِّ مجَِ
والتربؤ هو التخلص والتنصل  ،}ِإْذ تـَبَـرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوْا ِمَن الَِّذيَن اتـَّبَـُعوْا  { يتربأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا،

ن) الذين حيلون احلرام وحيرمون احلالل و�مرون 5لفساد من العلماء ملراد 5لذين اتُِبعوا ( املتبوعو وا والتباعد من الشيء،
واحلكام وكافة األنداد. أما املراد 5ألتباع فاألشياع واألعوان واخلانعون والراضون بتنفيذ األوامر الضالة وإطاعة أئمة الشرك 

  والكفر والفساد. 
 عرفوا مصريهم فانقطع ما كان بينهم يف الدنيا من مودة ووالء، وتقطعت ±م سبل اخلالص وأسبابهلقد رأوا عذاب ر±م و 

عودة إىل  }◌ً  َوقَاَل الَِّذيَن اتـَّبَـُعوْا َلْو أَنَّ لََنا َكرَّة { مفرا من النار، ومل جيدوا ،}َورَأَُوْا اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت ِ±ُِم اَألْسَبابُ {
ُهْم َكَما تـَبَـرَُّؤوْا ِمنَّافـَنَـتَـبَـ  { الدنيا،  كي يتربؤوا من شركهم وأندادهم، ويفردوا هللا تعاىل 5حملبة والعبادة، قال تعاىل: } رََّأ ِمنـْ

ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَملْ {  ،12السجدة  }ا ِإ¦َّ ُموِقُنونَ َصاحلًِ  َوَلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن َ¦ِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َر±ِِّْم رَبـََّنا أَْبَصْرَ¦ َومسَِ
 { ولكن سنة هللا تعاىل قضت بعدم العودة إىل الدنيا، وعلمه سبق Ä¹م لو ردوا لعادوا لسابق اإلمث واملعصية، قال تعاىل:

  .28األنعام  }َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوإِنـَُّهْم َلَكاِذبُونَ 
 تعاىل ما ارتكبوه من شرك وفساد جمسدا يف عواقبه عذا5 شديدا ومنعكسا يف نفوسهم هكذا يكون عذا±م، يريهم هللا

ندامة وحز¦ وحسرة، حىت إذا علموا مقدار جهلهم وجهالتهم ويئسوا من اخلالص أقحموا يف النار ال خيرجون منها، قال 
يتعاوون يف جنباlا يتحاجون فيما بينهم،  }َما ُهم ِخبَارِِجَني ِمَن النَّارِ َكَذِلَك يُرِيِهُم اLُّ أَْعَماَهلُْم َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم وَ   { تعاىل:

َوِإْذ يـََتَحاجُّوَن ِيف النَّاِر فـَيَـُقوُل الضَُّعَفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإ¦َّ ُكنَّا َلُكْم تـَبَـًعا  { ¦دمني على ما فرطوا يف جنب هللا تعاىل:
اَل الَِّذيَن ِيف النَّاِر نَّا َنِصيًبا ِمَن النَّاِر قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإ¦َّ ُكلٌّ ِفيَها ِإنَّ اLََّ َقْد َحَكَم بـَْنيَ اْلِعَباِد َوقَ فـََهْل أَنـُْتْم ُمْغُنوَن عَ 

تِيُكْم ُرُسُلُكْم 5ِْلبَـيَِّناِت قَاُلوا بـََلى قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاءُ ِخلَزَنَِة َجَهنََّم اْدُعوا رَبَُّكْم ُخيَفِّْف َعنَّا يـَْوًما ِمَن اْلَعَذاِب قَالُوا أََوملَْ َتُك ¾َْ 
  .47/50غافر }اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ِيف َضَاللٍ 
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  كلية حالل املطعم وحرامه
  يف اليسر والعسر 

  
ًا َوَال تـَتَِّبُعوْا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه َلُكْم Fَ أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوْا ِممَّا ِيف اَألْرِض َحَالًال طَيِّب { قال هللا تعاىل:

َا َ�ُْمرُُكْم 5ِلسُّوِء َواْلَفْحَشاء َوَأن تـَُقوُلوْا َعَلى اLِّ َما َال تـَْعَلُموَن (168َعُدوٌّ مُِّبٌني ( ) َوِإَذا ِقيَل 169) ِإمنَّ
َنا َعَلْيِه آ5َءَ¦ أََوَلْو َكاَن آ5َُؤُهْم َال يـَْعِقُلوَن َشْيئًا َوَال يـَْهَتُدوَن َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اLُّ قَالُوْا َبْل نـَتَّ  ِبُع َما أَْلَفيـْ

الَ  ) َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروْا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبَا َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاء َوِنَداء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فـَُهمْ 170(
ُه تـَْعُبُدو 171يـَْعِقُلوَن ( َّFِإن ُكنُتْم ِإ ِّLِ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َواْشُكُروْا Fَ ( َن

َتَة َوالدََّم َوحلََْم اْخلِنزِيِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغْريِ اLِّ َفَمِن اْضطُرَّ 172( َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـْ َر 5ٍَغ َوَال َعاٍد  ) ِإمنَّ َغيـْ
) ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزَل اLُّ ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن بِِه َمثَناً 173َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ اLَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم (

ُهُم اLُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّيِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم قَِليًال أُولَـِئَك َما َ�ُْكُلوَن ِيف بُطُوÄِِْم ِإالَّ النَّاَر َوَال ُيَكلِّمُ 
) َذِلَك 175) أُولَـِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوْا الضَّالََلَة 5ِْهلَُدى َواْلَعَذاَب 5ِْلَمْغِفرَِة َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّاِر (174(

  سورة البقرة })176قِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفواْ ِيف اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد (¹َِنَّ اLَّ نـَزََّل اْلِكَتاَب 5ِحلَْ 
 

توحيد اخلالق عز وجل سر الوجود وركن احلياة الركني، به قامت السماوات واألرض، وعلى أساسه يفرق بني احلق 
ى على بصري، مشسا وقمرا وجنوما وأفالكا ويف والباطل، واهلدى والضاللة، وقد جعل هللا له معامل يف الكون ال ختف

األنفس، وأرسل النبوات ترتى بني الناس تعلمهم حقائقه ومقتضياته، من آدم إىل صاحب الرسالة اخلامتة عليه وعلى سائر 
  األنبياء والرسل صلوات هللا وسالمه.

من أن يستقر واقعا مرئيا وحاال ملموسا يف إال أن التوحيد ليس جمرد عقيدة يف خيال املرء أو عقله أو قلبه، فالبد له 
احلياة، واقعا يف تصرفات اإلنسان عبادة ومعاملة وعالقات، مأكال ومشر5 ونظام أسرة واجتماع، لذلك أنزل تعاىل 
الشريعة مصدقة ملا وقر يف القلب من عقيدة التوحيد وكاشفة ملا يف النواF من إخالص العبودية وصدق الطاعة. والتوحيد 

لشريعة بذلك وجهان لدين واحد هو اإلسالم. وهذا ما يشري إليه سياق آFت احللقة السابقة يف متهيدها ملا حنن وا
  بصدده يف هذه احللقة.

فبعد أن بني عز وجل أن جمرد التفكري السوي يف اخللق إنسا¦ وكو¦ يؤدي إىل التوحيد اخلالص، كما هو شأن إبراهيم 
النبوة بقلب سليم ينري الطريق إليه، وأن حرF مبن يعرف ربه أال يشرك به، ألن املعرفة احلقة تورث  عليه السالم، وأن تـََلقِّيَ 

الوالء واحملبة والطاعة ملن بيده ملكوت السماوات واألرض، ملن خيلق ويرزق ال معقب حلكمه، أخذ يف هذه اآلFت 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

Fَ  { هو طعامه وشرابه الذي به قوام حياته، فقال:الكرمية يبني أوجه ظهور توحيده تشريعا يف أخص خصائص اإلنسان و 
ما يف األرض حالال خالصا، طاهرا  االمتنانوأ5ح هلم بذلك على سبيل  }أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوْا ِممَّا ِيف اَألْرِض َحَالًال طَيِّباً 

املطلقة يف املطعومات إال  طيبا يف نفسه ويف مفعوله، مستلذا غري مستكره املذاق وال ضار، ومل يقيد هذه اإل5حة
قال رسول هللا صلى بشرطني: أن تكون حالال ال شبهة حرام فيها، وأن تكون طيبة الكسب مستساغة غري ضارة، كما 

 Fَ أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمنَ { وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال: ،إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا (هللا عليه وسلم:
مث ذكر ، 172البقرة  }Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكمْ { :وقال ،51املؤمنون  }الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلًا

ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي  ،الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء: F رب F رب
   ). ؟رام فأىن يستجاب لذلك5حل

ُ  { وهذا احلالل الطيب يف املطعم واملشرب ليس إال تفريعا من تسخريه عز وجل ما يف األر ض مجيعا لإلنسان بقوله: َّLا
تَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتشْ  ُكُروَن َوَسخََّر َلُكْم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف الَِّذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجرَِي اْلُفْلُك ِفيِه ¹َِْمرِِه َولِتَـبـْ

يًعا ِمْنُه ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلFٍََت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ  ، لذلك كان األصل أن ما يف األرض مسخر 12/13اجلاثية  }اْألَْرِض مجَِ
يًعاُهَو  { لإلنسان مبا وضع له الشرع من ضوابط، على تفصيل يف اإل5حة واحلظر  }الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ

، وإمنا تثبت احلُْرمة بعارِض نصٍّ من قرآن أو سنة، وما مل يوجد النص كانت اإل5حة قائمة، كما يف املطعومات 29البقرة 
طن األصل فيها وهي على أصل اإل5حة إال ما ورد فيه التحرمي، وال يستثىن من قاعدة أصل اإل5حة هذه إال ثالثة موا

  احلظر إال ما أ5حه النص، وهي:
  ميس بضرورة حفظ النوع والنسل واألعراض واألصل فيه احلُرمة؛ كما يف اإلضرار 5لغري والضرر يزال ألنه حرام أصال. ما 
  ويف الفروج وهي ال حتل إال بعقد شرعي صحيح، فال تستباح 5لشبهات أو 5لضرورة. 
و للضرورة، فال تستباح 5لظن أو املصلحة املرسلة، وال lدر إال يف احلدود اليت يثبت ويف الدماء وهي معصومة ول 

  موجبها خاليا من الشبهة.
ويبقى التسخري قائما فيما ينفع الناس وال يضرهم، وهو جمال واسع للبحث العلمي، تفكريا وحتليال وتركيبا وجتربة وفحصا  

و حمرمة أو مسكو� عنها، بغية اكتشاف أوجه تسخريها ملا خلقت له، فيما ال جلميع الكائنات، مادية أو حيوية، مباحة أ
  يتعارض مع الشرع.

بوجوب اإلعراض عن طاعة الشيطان وأعماله وعدم السري يف طريقه أو  }ُكُلوا { لذلك قيد هللا تعاىل اإل5حة يف قوله
َوَال تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَـُتُكُم اْلَكِذَب { وهو نظري قوله تعاىل: ،}َوَال تـَتَِّبُعوْا ُخطَُواِت الشَّْيطَانِ  { :اتباع خطواته فقال

، ألن تشريع 116النحل }ْفِلُحونَ َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اLَِّ اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اLَِّ اْلَكِذَب َال يُـ 
# وحده عز وجل، هو اخلالق للطاعم واملطعوم واملالك هلما أوال، وألن اتباع غري هللا شرك صريح احلالل واحلرام خاص 5
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عدو مظهر عداوته  ،}إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ  { حيبط األعمال ويركس يف الضاللة mنيا، وألن الشيطان mلثا عدو لإلنسان
، �مر عاقلعلى ال ختفى إلنسان منذ أىب السجود آلدم يف املأل األعلى لعداوته معلن ±ا، من فعل "أ5ن" مبعىن أظهر، و 

َا  { 5لشر والفحشاء واملنكر، وُجيَّرُِئ أتباعه على اإلفك والزور واالفرتاء على هللا والقول يف دينه مبا ليس هلم به علم ِإمنَّ
 ِّLَما َال تـَْعَلُمونَ  َ�ُْمرُُكْم 5ِلسُّوِء َواْلَفْحَشاء َوأَن تـَُقولُواْ َعَلى ا{.   

 ملاثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبين مدجل املشركني من يف هذه اآلية الكرمية كما ورد برواFت خمتلفة، نزلت وسواء 
[التمر واألقط حرموا على أنفسهم من

36
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37
[واألنعام ]

38
[والبحرية ]

39
[والسائبة ]

40
[ 

[والوصيلة
41

[واحلام]
تهم نحرامًا يف دFوقد كان  حرموا على أنفسهم حلم اإلبلمن اليهود و بعض من أسلم يف أو  ،] 42

فإن حكمها فيمن ُحيَّرِم ما أ5ح هللا تعاىل أو يُبيح ما حرم، عامٌّ يف عصر النبوة وفيما يتلوه من أعصر، وهو أن  ،السابقة
إلعراض عن األحكام الشرعية ضالل احلالل ما أحله الشرع واحلرام ما حرمه الشرع، والكتاب والسنة مرجع ذلك كله. وا

  واتباع خلطوات الشيطان وأوليائه، مهما الُتِمَس لتربيره من أعذار، أو ُمّوَِه عليه بسنٍن مزعومٍة لآل5ء واألجداد.

                                      
ِخيض يطبخ مث يرتك حىت َخيْثُر والِقطعُة منه أَِقطةٌ  - 36

َ
  .األِقُط واِإلْقُط واألَْقُط واألُْقُط يتخذ من اللنب امل

مثرة، جعلوا # منه جزًءا وللوثن جزًءا، فما كان من نصيب األوmن حفظوه وأحصوه. كانوا إذا حرثوا حرmً، أو كانت هلم  -  37
  احلرث الذي جعلوه # مل يردوه إىل ما جعلوه #.و  الثمرة وإن سقط منه شيء ردوه إىل ما جعلوه للوثن. وإن سقط شيء من

ا معه أمساء اآلهلة. وما كان لآلهلة مل يذكروا اسم هللا يذحبونه، ال �كلونه أبدا حىت يذكرو األنعام كل شيء جعلوه # من  - 38
  .معه
الناقة إذا نتجت مخسة أْبُطن نظروا إىل اخلامس، فإن كان ذكرًا ذحبوه، فأكله الرجال دون النساء. وإن كان البحرية هي  -  39

  أنثى جدعوا آذاÄا، فقالوا: هذه حبرية.
الولد ليس بينهن ذكر، ُسّيبت فلم تركب، ومل ُجيَّز وبرها، ومل حيلب لبنها إال السائبة: هي الناقة إذا ولدت عشر إ¦ث من  -  40

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إين ألعرف أول من سيب السوائب، وأول من غري دين إبراهيم عليه السالم". . الضيف
ه يف النار، يُؤذي رحيه أهل النار. وإين جير ُقْصبَ قالوا: من هو F رسول هللا؟ قال: "عمرو بن حلَُّي أخو بين كعب، لقد رأيته 

ألعرف أول من حبر البحائر". قالوا: من هو F رسول هللا؟ قال: "رجل من بين ُمْدجل، كانت له ¦قتان، فجدع آذاÄما، وحرم 
  هما". ألباÄما، مث شرب ألباÄما بعد ذلك، فلقد رأيته يف النار ومها يعّضانه ¹فواههما وخيبطانه ¹خفاف

هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إىل السابع، فإن كان ذكرًا أو أنثى وهو ميت اشرتك فيه الرجال دون الوصيلة  - 41
  . النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرًا وأنثى يف بطن استحيومها وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا

لولده قالوا: َمحى هذا ظهره، فال حيملون عليه شيًئا، وال جيزون له وبرًا، وال مينعونه من احلام هو الفحل من اإلبل، إذا ُولد  -  42
  محى رعي، ومن حوض يشرب منه، وإن كان احلوض لغري صاحبه.
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َدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليهوَد من أهل الكتاب إىل اإلسالم وَرغَّبهم فيه، وحذرهم عقاب هللا قال ابن عباس: 
 فأنزل هللا ،ونقمته، فقال له رَافع بن خارجة وَمالك بن عوف: بل نَتبع ما ألفينا عليه آ5ء¦، فإÄم كانوا أعلم وخريًا منا

  .}....اآليةَوِإَذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اLُّ  { تعاىل
ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اLُّ قَالُوْا َبْل نـَتَِّبُع َما  َوِإَذا { لذلك عقب القرآن إذ Äى عن اتباع خطوات الشيطان بقوله تعاىل:

َنا َعَلْيِه آ5َء¦َ  أي إذا دعوا إىل اتباع أحكام الكتاب والسنة فيما حرما وأحال، مأكال ومشر5 وتصرفا وعبادة،  }أَْلَفيـْ
ار 5لشيطان. وزاد عز وجل فوخبهم على ما أعرضوا وأصروا على اتباع ما وجدوا عليه آ5ءهم من جهالة وضاللة وائتم

أنكر عليهم أن يقلدوا من ال يعقل  ،}أََوَلْو َكاَن آ5َُؤُهْم َال يـَْعِقُلوَن َشْيئاً َوَال يـَْهَتُدونَ  { فرطوا يف عقوهلم وحكمتهم بقوله:
ملقصود نفي خصوص املعرفة من اآل5ء شيئا وال يهتدي، ونفى بعموم اللفظ عنهم وعن آ5ئهم مطلق الفهم واهلداية، وا

  للدين واالهتداء إىل الصراط املستقيم.
َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروْا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق  { َهلُْم وِ±ِْم مثال يوقظ العقول النائمة وينبه األحالم الغافية فقال عز وجل: مث ضرب

ي واجلهل إذ يدعوهم الداعي للخري فال يسمعون، وشبَّه أصناَمهم إذ فشبههم يف الغ }ِمبَا َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاء َوِنَداء
َل آ5ئهم إذ انـَْغرسوا يف األرض ُهْم ِمْن َأَحٍد أَْو َتْسَمُع َهلُْم رِْكزًا{ يدعوها أولياؤها فال تستجيب،وُضالَّ  }َهْل حتُِسُّ ِمنـْ

هها فتسمع صوته ونداءه وال تفقه قوله أو تفهم ، 5ألنعام السارحة اليت ينِعق ±ا الراعي، أي يدعوها ويوج98مرمي
أي ُصمٌّ عن  }ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َال يـَْعِقُلونَ { قصده، ال تشعر إال بقارع من عصاه يهشها ±ا أو حجر يزجرها به،

كما ن الفهم واإلدراك،  عقوهلم معطلة ع }فـَُهْم ال يـَْعِقُلوَن  { ، ُعْمٌي عن رؤية طريقه ومسلكهعن قولهمساع احلق، ُبْكٌم 
بُوا FَÞِتَِنا ُصمٌّ َوُبْكٌم ِيف الظُُّلَماِت َمْن َيَشِأ اLَُّ ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ َجيَْعْلُه َعلَ  { قال تعاىل:  }ى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َوالَِّذيَن َكذَّ

  .39األنعام 
تثبت بغري شاهد من الدين احلق، كتا5 أو سنة، وأن  ويف هذه اآلية إشعار ¹ن عادات اآل5ء واألجداد ومعتقداlم ال

وما  ،5لطرق اليت ال يعذر أحد جبهلهايعرف دينه ألن كل إنسان مكلف شرعا ¹ن التقليد من أهم هادمات اإلسالم، 
  .العقل احلر تفكرا و¾مال يف ملكوت السماوات واألرض، و األدلة النقلية من الكتاب والسنة هي إال

ا، وملإن الكتاب وا أن م حرَّ  جيعلنا عالة على غري¦؛ لذلك لسنة بني أيدينا، وهللا تعاىل زود¦ 5لعقل رشيدا و5لقلِب نـَريِّ
على تقليد أمر الدين يف  لَ كِ تَّ الرمحن، أو أن نَـ  ±ا ملكوتَ  ±ا الكتاب والسنة ونتأملُ  فهمُ نالفكرية اليت  ةطاقنـَُعطَِّل ال
  ، قال تعاىل:لميةمهما كانت مراتبهم العاآلخرين 

 } َخِصيًماِإ¦َّ أَنـْزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب 5ِحلَْقِّ لَِتْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِمبَا أَرَاَك اLَُّ َوَال َتُكْن لِْلَخائِِننيَ  {  •
  .105النساء
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َ َواذُْكُروا نِْعَمَة اLَِّ َعَلْيُكْم َوَما أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َوا {  • َّLَواْعَلُموا َأنَّ ا ََّLحلِْْكَمِة يَِعُظُكْم بِِه َواتـَُّقوا ا
  .231البقرة }ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

ُ ِمْن َشْيٍء  {  • َّL185األعراف  }أََوملَْ يَنظُُروا ِيف َمَلُكوِت السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما َخَلَق ا  
َ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أََوملَْ َيْكِف ِبرَبَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد َسُنرِيِهْم آFَتَِنا ِيف اْآلفَاِق وَ {  • ِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيَّ
  53فصلت  }
َنا فِ فَـ  {  • َنا اْلَماَء َصب÷ا ُمثَّ َشَقْقَنا اْألَْرَض َشق÷ا فَأَنـْبَـتـْ نَساُن ِإَىل َطَعاِمِه أَ¦َّ َصبَـبـْ يَها َحب÷ا َوِعنَـًبا َوَقْضًبا ْليَـْنظُر اْإلِ

  31- 24عبس  }َوزَيـُْتوً¦ َوَخنًْال َوَحَداِئَق ُغْلًبا َوفَاِكَهًة َوأ5َ÷ 
مبا تبني  ، ولئن التقى املرء مرة بعامل صادق فقلده5لعقيدة إميا¦ وعمالمن أخطر ما يعصف  أمر الدين إن تقليد الغري يف
 مَ رِّ ولذلك حُ  وحيبط عمله، ، وال ميتنع أن يتأثر ±م فيختل إميانهسوءاملرات بعلماء ، فإنه يلتقي عشرات من حججه وأدلته

  والضالل. لذريعة االحنراف اً دّ سَ  التقليدُ 
مبصريه، ويف هذا من املخاطر يف  هُ ه وربط مصريَ غريِ  ه حببلِ ق عنقَ فكأمنا طوَّ  دينه ِمْن غِري تـَثـَبُّت أو رويةٍ  إن املرء إذا قلد يف

"  :مشتقة من لفظوهي  ،" تقليد يشري إليه األصل اللغوي لكلمة " واآلخرة ما ال خيفى على بصري. هذا املعىنالدنيا 
كون ت ،ل يف العنقعِ ُد هو احلبل املفتول، والِقالدة ما جُ ه، واملِْقلَ لَ تَـ احلبَل فَـ  دَ لَ لواه، وقَـ  " أي: َد الشيَء على الشيءقـَلَ 

أن تربط الدين وعلى هذا فالتقليد يف . ال: حسبك من القالدة ما أحاط 5لعنقللكلب والفرس واإلنسان، ومن األمث
عنقك حببل غريك، أي أن تربط مصريك يف الدنيا واآلخرة برأي غريك. والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول:( ال تكونوا 

م إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا كوا أنفسَ نُ طِّ ولكن وَ  ،وإن ظلموا ظلمنا ،انَّ سَ تقولون إن أحسن الناس أحْ  ،ةعَ إمَّ 
من غري أن  إىل طعامٍ  الناسِ  عُ بِ تَّ هو مُ  ةَ عَ اإلمَّ  دُّ عُ فال تظلموا ). وقد كان عبد هللا بن مسعود يقول:" كنا يف اجلاهلية نَـ 

  فيكم اليومَ  ةَ عَ ى، وإن اإلمَّ دعَ يُ 
ُ
وال دليل غريه من غري روية  د الذي جعل دينه �بعا لدينأي املقلِّ  ه"دينَ  الرجالَ  بُ قِ حْ امل

  .برهانوال 
ُكُلوْا ِممَّا ِيف اَألْرِض َحَالالً  Fَ أَيـَُّها النَّاسُ { وبعد أن امنت عز وجل على الناس مجيعا مبا أ5ح هلم من احلالل الطيب بقوله

طف إىل مجهور املؤمنني وقد ونعى على الكفار غباَءهم وغياَب فطنتهم وإصراَرهم على الباطل، التفت بغاية الل ،} طَيِّباً 
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكُلوْا ِمن { عهد فيهم السمع والطاعة، فحثَّهم على تناول ما خيتارونه من طيبات ما يرزقهم بقوله:

َحَالالً  { الناس بقوله ومل يقيد أمره بشرط احلِلِّية وعدِم اتباع الشيطان كما سبق عند خماطبته عموم ،} طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكمْ 
ألنه تعاىل يعلم أن املؤمنني ال يـُْقِدمون على احلرام، والطيب ال يكون إال حالال كما  ،}طَيِّباً َوَال تـَتَِّبُعوْا ُخطَُواِت الشَّْيطَانِ 

َيْسأَُلوَنَك َماَذا أُِحلَّ َهلُْم ُقْل أُِحلَّ  { قال:، و 157األعراف  } َوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَّرُِم َعَلْيِهُم اْخلََباِئثَ  { قال عز وجل:
. بل قيد تعاىل إ5حَته طيباِت الرزق للمؤمنني 5لشكر، تتوجيا وحتقيقا للعبادة اليت ميارسوÄا 4املائدة  }َلُكُم الطَّيَِّباتُ 
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معرفة قدر النعمة وصرفها فيما يرضي هللا و  والشكر هو االعرتاُف للمنعم بفضله ومحُده عليه، ،} َواْشُكُروْا Lِِّ  { فقال:
 سبحانه، وال يتم إال مبعرفته تعاىل وتوحيد عبادته خالية من الشرك ظاهرا وخفيا، وهو معىن تقييد الشكر بقوله عز وجل:

ُه تـَْعُبُدونَ  { َّFا ال تتم إال أي: إن كانت عبادتكم خاصة به تعاىل خالصة له ال تشركون معه فيها غريه فإ } ِإن ُكنُتْم ِإÄ
َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه { 5لشكر ألنه من أجلِّ العبادات، قال تعاىل: َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر Lَِِّ َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ َوَلَقْد َآتـَيـْ

يدٌ  ِإنَّ  () وقال: ِعُم الشَّاِكُر ِمْثُل الصَّائِِم الصَّاِبرِ الطَّا ، وقال صلى هللا عليه وسلم: (12لقمان }َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اLََّ َغِينٌّ محَِ
َها Lََّ لَيَـْرَضىا َها أَْو َيْشَرَب الشَّْربََة فـََيْحَمَدُه َعَليـْ   ).َعْن اْلَعْبِد َأْن َ�ُْكَل اْألَْكَلَة فـََيْحَمَدُه َعَليـْ

َم َوحلََْم اْخلِنزِيِر  { ة فقال:مث أخذ يف بيان ما يضاد احلالل الطيب من املطعومات اخلبيثة احملرم َتَة َوالدَّ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـْ ِإمنَّ
َر 5ٍَغ َوَال َعاٍد َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ اLَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ    .} َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغْريِ اLِّ َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

"حرم عليكم أكل امليتة..."، كما يف : أسلوبه جمازا 5حلذف، تقديرهولئن كان التحرمي منصبا على هذه األعيان، فإن يف
أي أهل القرية، وإن كان بعض أهل الفقه حيرمون مطلق التصرف  } َواْسَأِل اْلَقْريَةَ  { من سورة يوسف: 82اآلية 

إليه اجلصاص  واالنتفاع ±ا أو بشيء منها ألن التحرمي مسند إليها وال حاجة لتقدير أي حذف جمازي، كما ذهب
  واأللوسي وغريمها.

املنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة ك وتعين امليتة ما مات من احليوان حتف أنفه من غري قتل، أو قتل بغري ذكاة شرعية،
َتُة وَ  { كما فصلته اآلية الثالثة من سورة املائدة بقوله تعاىل:  وما عدا عليها السبع، الدَُّم َوحلَُْم اْخلِْنزِيِر ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ

ُتْم َوَما 47[َوَما َأَكَل السَُّبُع]46] [َوالنَِّطيَحة ُ 45اْلُمتَـَردِّيَُة] َ [44] [َواْلَمْوقُوَذة43َوَما أُِهلَّ لَِغْريِ اLَِّ بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة] [ِإالَّ َما ذَكَّيـْ
 (رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:لقول ع من جسم احليوان احلي ما قطويدخل يف حكم امليتة أيضا  ،} ُذِبَح َعَلى النُُّصبِ 

). كما يتفرع عن حكم امليتة حكم اجلنني إذا خرج ميتا بعد أن ذحبت أمه، وقد ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة

                                      
  .فتموت به، فهي حرام إما قصًدا أو اتفاقا، ¹ن تـََتخبل يف وmقتهااملنخنقة هي اليت ماتت خنقا  - 43
  لة 5لضرب. من: "َوَقَذه يَِقُذه" إذا ضربه بشدة.املوقوذة هي املقتو  - 44
مأخوذ من الردى  ،الرتدى هو السقوط. و فتموت بذلك كجبل، أو يف بئر،  هي اليت تقع من شاهق أو موضع عالاملرتدية  -  45

نك ال إ¾كل فذا تردت رميتك من جبل فوقعت ىف ماء فال إ : (بن حامت يسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعدقال ر  ،وهو اهلالك
   ).م املاءأسهمك قتلها أتدرى 

  .اليت ماتت بسبب نطح غريها هلا، فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذحبهاالنطيحة هي  - 46
  .فأكل بعضها فماتت بذلك، فهي حرام أو غريه، أسد أو فهد أو منر أو ذئب أو كلبحيوان مفرتس ك هامجهاما  - 47
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ره، وأ5ح غريهم اختلف الفقهاء يف أكله مباحا أم غري مباح، فحرم أكله أبو حنيفة، ومالك ما مل تتم خلقته وينبت شع
  أكله على اعتبار أن ذكاته بذكاة أمه.

أحلت لنا ميتتان  ولئن استثىن مجهور الفقهاء من احلكم ميتيت البحر واجلراد فأحلومها بقوله صلى هللا عليه وسلم: (
َغَزْوَ¦ َمَع  قال: ( )، وملا رواه مسلم عن عبد هللا بن أيب أوىفاحلل ميتته الطهور ماؤه ) وقوله يف البحر: ( احلوت واجلراد

فإن املالكية حرموا ميتة اجلراد ألنه مل يصح فيه عندهم شيء، واألحناف حرموا  )،َرُسوِل اLِّ َسْبَع َغَزَواٍت Åَُْكُل اْجلَرَادَ 
الطايف من ميتة السمك، وأ5حوا ما جزر عنه البحر. وعندي أن ثبوت أحكام إ5حة ميتة البحر واجلراد كلها معلقة 

لوها من الضرر ملا شاع يف عصر¦ هذا من تسمم لألمساك يف بعض األÄار والبحار بنفاFت املعامل واملصانع خب
  واملختربات، وقتل للجراد 5ملبيدات السامة محاية للمحاصيل الزراعية، فيكون التحرمي دفعا للضرر بنصوص شرعية أخرى. 

اجلاري املهراق من البهيمة ا، فاحملرم منه هو السائل ء الشاة وتشويهَ أما الدم وكانت العرب ¾كله بعد أن حتشو به أمعا
ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ أَْن  { ، أي املسفوح 5لتعبري القرآين يف قوله تعاىل:بعد ذحبها

َتًة أَْو َدًما َمْسُفوًحا أَْو حلَْ  فمعفو أما الدم املتبقي يف أجزاء حلم البهيمة بعد تذكيتها . 145املائدة }.. َم ِخْنزِيرَيُكوَن َميـْ
عنه لعموم البلوى به. وقد استثنت السنة النبوية من التحرمي الكبد والطحال لكوÄما يف األصل دما، بقوله صلى هللا عليه 

  )أما الدمان فالكبد و الطحالو  ،داجلراو  أحلت لنا ميتتان و دمان فأما امليتتان فاحلوتوسلم: (
كله، من 5ب التعبري 5جلزء عن الكل، سواء ذُكَِّي أو مات حتف أنفه، حرام حلمه  واملقصود من حترمي حلم اخلنزيِر اخلنزيرُ 

لى وشحمه وجلده وأظالفه واالنتفاع ¹جزائه، وحرام بيعه وشراؤه ومثنه. وكذلك االنتفاع 5مليتة مطلقا، كال أو جزءا، ع
صحيح البخاري عن جابر بن عبد هللا أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فياختالف مفصل يف كتب الفقه. ف

َتِة َواْخلِْنزِيِر َواْألَْصَنامِ  يقول عام الفتح وهو مبكة: ( رَأَْيَت ُشُحوَم Fَ َرُسوَل اLَِّ أَ  :َفِقيلَ  ،ِإنَّ اLََّ َوَرُسوَلُه َحرََّم بـَْيَع اخلَْْمِر َواْلَميـْ
َتِة فَِإنـََّها يُْطَلى ِ±َا السُُّفُن َويُْدَهُن ِ±َا اْجلُُلوُد َوَيْسَتْصِبُح ِ±َا النَّاسُ  ُ  ،َال ُهَو َحرَامٌ  :فـََقالَ  ؟اْلَميـْ َّLَصلَّى ا َِّLُمثَّ قَاَل َرُسوُل ا

). كما يلحق 5خلنزير يف ِإنَّ اLََّ َلمَّا َحرََّم ُشُحوَمَها َمجَُلوُه ُمثَّ 5َُعوُه فََأَكُلوا َمثََنهُ  ،قَاَتَل اLَُّ اْليَـُهودَ  :(َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد َذِلكَ 
نـََهى َرُسوُل اLِّ َعْن ُكلِّ ِذي التحرمي أيضا كل ذي ¦ب من السباع وكل ذي خملب من الطري ملا رواه ابن عباس قال:( 

َباِع. َوَعْن ُكلِّ     ).ِذي ِخمَْلٍب ِمَن الطَّْريِ  َ¦ٍب ِمَن السِّ
، استعري ملا يرفع به الصوت عند رفع الصوت عند رؤية اهلاللفاإلهالل لغة هو  } َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغْريِ اLِّ  { أما قوله تعاىل:

دعات العادات الذبح، إن بذكر هللا أوبذكر غريه، وما أهل به لغري هللا هو ما يذبح لألصنام واألنداد واألضرحة ومبت
احملرمة، أُِهلَّ بذلك هلذه األنداد لفظا صرحيا أو نية دون لفظ، أو ذبح بغري نية أو إهالل مطلقا كما يفعل العلمانيون 

 ) أي ولو كان الذبح خلوا من ذكر هللا وذكر غري هللا،َلَعَن اLُّ َمْن َذَبَح لَِغْريِ اLِّ والالدينيون، قال صلى هللا عليه وسلم: ( 
َيائِِهْم لُِيَجاِدلُوُكْم َوِإْن َوَال َ¾ُْكُلوا ِممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اLَِّ َعَلْيِه َوإِنَُّه َلِفْسٌق َوِإنَّ الشََّياِطَني لَُيوُحوَن ِإَىل أَْولِ  { وقال تعاىل:
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به خمالفًة لصريح القرآن والسنة بعض علماء ، كل ذلك حرام على رغم ما أفىت 121األنعام  }َأَطْعُتُموُهْم إِنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 
  القصور لألمراء واألغنياء والوجهاء يف سياحاlم املرتفة ببالد غري املسلمني، من جواز أكله إذا مسي هللا تعاىل عند تناوله.

مي ما يذحبه املسلم ال يقبله هللا تعاىل من الذ5ئح، فيندرج فيه أيضا احتياطا حتر  ماكل حترمي  كذلك والذي يظهر من اآلية   
سئلت عائشة عن قد و للتفاخر والتباهي و ما كان كسبه من حرام. وما يذحبه غري املسلمني من أهل الكتاب ألعيادهم، 

واألصل يف ذلك أن  ." ال ¾كلوه وكلوا من أشجارهم:" أكل ما يذحبه األعاجم ألعيادهم ويهدون للمسلمني فقالت
 نيِّ احلالل بَـ ( :وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم ،حدها حاظر واآلخر مبيحأيه معنيان اجتمع فيف كل ما غلب جهة احلظر ت

 وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهاب استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات نيِّ واحلرام بَـ 
لك محى أال وإن محى هللا حمارمه أال وإن يف وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه أال وإن لكل م

احلالل بني و احلرام  )، وقال:(اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب
ٌ بَـ    ). ك إىل ما ال يريبكريبُ ما يَ  عْ فدَ  نيِّ

لصحة أو احلياة، فيكون ذلك مسوغا إال أن املكلف قد تـَْعِرض له حاالت اضطرار 5جلوع الشديد الذي قد يتلف ا
لتخلف حكم العزمية الذي هو التحرمي وقيام حكم آخر هو الرخصة يف أكل احملرم وهو ما عقب به تعاىل على 

َر 5ٍَغ َوَال َعادٍ { إىل تناول شيء من هذه احملرمات جلوع شديد }َفَمِن اْضطُرَّ  { املطعومات احملرمة بقوله: حالة كونه  }َغيـْ
وهو  التذاذا غري طالب للمحرمو  متحرزا من البغي الذي تلجئ إليه الضرورة بعض ذوي النفوس الضعيفة، أي غري 5غ
فقد رفع عنه إمث  }َفال ِإْمثَ َعَلْيهِ { ، وغري معتد بتجاوز حلد الرخصة أو انتزاع من مضطر آخر استئثارا وعدوا¦،جيد غريه

عن اجلوع، وإن خاف أال يتفق له وجدانه مرة أخرى كمن كان يف جمهل من أكل احملرم، وله أن �كل منه ما يغنيه حلظته 
األرض فله أن يتزود منه، على أن يطرحه حال االستغناء عنه 5حلالل. واألكل يف هذه احلاالت ينتقل من حكم الرخصة 

مث مات دخل  اضطُرَّ فلم �كل ومل يشرب،إىل حكم الوجوب إن خيف هالك النفس، ومن الفقهاء من رأى أن من 
وال عجب أنه  ،} ِإنَّ اLَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ { ، ±ذا يتجلى واسع لطفه تعاىل ورمحته السيما وقد عقب على ذلك بقوله:النار

َوَما  { عز وجل وقد اتصف ±ذين الوصفني العظيمني أنزل إىل الناس شريعة ال حرج فيها وال أصر وال أغالل، وقال:
ِإنَّ اLََّ َجتَاَوَز َعْن أُمَِّيت اَخلطََأ والنِّسياَن ، وقال رسوله صلى هللا عليه وسلم: (78احلج  }الدِّيِن ِمْن َحرَجٍ َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف 

  ).وما اسُتْكرُِهوا عليِه 
يستثقلون األحكام  ولئن كان بعض ضعاف النفوس وصغار اهلمم واملنافقني من أتباع الرسل عليهم الصالة والسالم

اللهو وأدوات العبث، أو من املفاسد  املنزلة يف الكتب السماوية، ملا حترمه عليهم من دينء الشهوات وتوافه الشرعية
اخلبيثة واملعامالت املنحرفة، وأوجه االنتفاع 5ملكاسب املستقذرة، أو غري ذلك مما يعدونه فوائد وأر5حا، فإÄم كانوا 

، يفتوÄم مبا ترتضيه أهواؤهم. وَلمَّا كان هذا الصنف من العلماء نقطة يلجؤون يف أغلب األحيان إىل علماء من طينتهم
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الشرائع وتبليغها، وكانت آFت حترمي بعض املطعومات تتضمن ما يعده أهل األهواء  الضعف يف عملية احملافظة على
رتكبه قبلهم علماء أهل خسارات مادية أكال وانتفاعا ومتاجرة، فقد أعاد رب العزة حتذير املسلمني من السقوط فيما ا

الكتاب إذ كتموا ما كان يف كتبهم من أحكام شرعية لووا أعناقها استكثارا ومتاجرة، و أخفوا صفات النبوة اخلامتة اليت 
ِه َمثَنًا قَِليًال أُولَِئَك نَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزَل اLُّ ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن بِ إِ  { بشر ±ا التوراة واإلجنيل حسدا وغيظا، فقال:

ويف اآلية حتذير شديد من كتمان أحكام الدين  .}َما َ�ُْكُلوَن ِيف بُطُوÄِِْم ِإالَّ النَّاَر َوَال ُيَكلُِّمُهُم اLُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّيِهمْ 
َما أَنَزَل { اء السوء من أهل الكتاب إذ كتموايف الكتاب والسنة، وتوعُّد ملن يفعل ذلك من علماء املسلمني بعاقبة علم

واشرتوا FÞت هللا وأحكام شريعته ُرشًى ومكاسَب حمرمًة، عاقبتها إعراض هللا عنهم، وحرمانه هلم من  }اLُّ ِمَن اْلِكَتابِ 
ِإ¦َّ  { يف جهنم كما قال تعاىل: } َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  َوَال ُيَكلُِّمُهُم اLُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّيِهمْ  { التزكية والتطهري واملغفرة

  . 29الكهف }ُجوهأَْعَتْدَ¦ لِلظَّاِلِمَني َ¦رًا َأَحاَط ِ±ِْم ُسرَاِدقـَُها َوِإْن َيْسَتِغيثُوا يـَُغاثُوا ِمبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلوُ 
هادة احلق حتريفا وإخفاء وسوء ¾ويل وتوظيف، ويؤثرون هذا مصري الذين يبدلون نعمة هللا وهديه كفرا، ويكتمون ش

أُولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوْا الضَّالََلَة 5ِْهلَُدى َواْلَعَذاَب { الضاللة على اهلدى يف الدنيا، والعذاب على املغفرة يف اآلخرة
َفَما َأْصبَـَرُهْم  { ، وصربهم على تـَرَقُّب التقحم فيهاأَْعِجْب جبراءlم على النار، وإصرارهم على التلبس مبوجباlا ،}5ِْلَمْغِفرَةِ 

وكتاب هللا الذي بني أيديهم نزل 5حلق، ال �تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، هو احلجة عليهم  ،}َعَلى النَّارِ 
انيه وتبليغها خمتلفون، وعلى مكاسب وهم يف تفسري مع ،}َذِلَك ¹َِنَّ اLَّ نـَزََّل اْلِكَتاَب 5ِحلَْقِّ { وميزان قياس أعماهلم

َوِإنَّ الَِّذيَن { ¾ويلها 5لباطل متشاكسون، ومن أجل التقرب ±ا ألهل الدنيا يف شقاق وعداوة ونزاع شديد متنافسون
  .}اْختَـَلُفواْ ِيف اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ 

اجلشع ببعض العلماء فأعماهم، وطغى الفقر 5لسواد ويف عصر¦ هذا وقد طغى املال Þل برتول فأبطرهم، وطغى الشره و 
األعظم من العامة ففتنهم، فإن كل فئة صارت فتنة لألخرى، حيتاج األغنياء إىل التوسع يف احلرام فيفتيهم علماء السوء 

وأ5حه فسقة  5صطياد ُشَبِه الشيطان وِحَيِل بين إسرائيل، ويتشوف الفقراء للثراء فيستحلون لكسبه ما اجرتحه األغنياء
العلماء، ورأينا بذلك رواجا للخبائث مطعما ومنكحا ومكسبا يف جمتمع حباه هللا تعاىل خبري عقيدة وخري شريعة، وذال 
وخزF تتجرعهما أمة كانت خري أمة أخرجت للناس فأصبح حكامها وخنبتها وأولو األمر فيها عبيدا لكل أعدائها، 

ته البشرية من أعمال. أما الطائفة الصاحلة املصلحة فأفرادها ما بني عمود مشنقة وعامتها خدما ووسطاء يف أقذر ما عرف
وغيا5ت جب ومتاهات منفى، وقد ¾لب عليهم الطغاة من احلكام واألثرFء، والفسقة من العلماء، واملفتونون من 

كينا أو جنًة عرضها السماوات الغوغاء، فلم تفل عزميتهم ومل lن إرادlم، ينتظرون أحد الوعدين من ر±م نصرا ومت
   .122النساء } َوْعَد اLَِّ َحق÷ا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اLَِّ ِقيًال  { واألرض، وعد هللا الذي ال خيلف
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 كلية األعمال وزاد املؤمن للحال واملآل  الرب

 

َمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَـِكنَّ اْلِربَّ َمْن لَْيَس اْلِربَّ أَن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل الْ  { قال هللا تعاىل:
آَمَن L5ِِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي 

َوأَقَاَم الصَّالَة َوآَتى  اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّآئِِلَني َوِيف الرِّقَابِ 
الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوِحَني اْلَبْأِس 

ْيُكُم ) Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعلَ 177أُولَـِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَـِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن (
َلى اْحلُرُّ 5ِْحلُرِّ َواْلَعْبُد 5ِْلَعْبِد َواألُنَثى 5ِألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه  اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتـْ
َشْيٌء فَاتَِّباٌع 5ِْلَمْعُروِف َوأََداء إِلَْيِه ëِِْحَساٍن َذِلَك َختِْفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْمحٌَة َفَمِن 

) َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياٌة Fَْ أُوِيلْ األَْلَباِب 178ْعَد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيٌم (اْعَتَدى بَـ 
) ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تـََرَك َخْريًا اْلَوِصيَُّة 179َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن (

َعُه 180َحّقًا َعَلى اْلُمتَِّقَني ( لِْلَواِلَدْيِن َواألقْـرَِبَني 5ِْلَمْعُروفِ  َلُه بـَْعَد َما مسَِ ) َفَمن بَدَّ
يٌع َعِليٌم ( َا ِإْمثُُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدِّلُونَُه ِإنَّ اLَّ مسَِ ) َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنفاً 181فَِإمنَّ

 َّLنَـُهْم َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ ا   سورة البقرة } )182 َغُفوٌر رَِّحيٌم (أَْو ِإْمثاً فََأْصَلَح بـَيـْ
   

وحرص على ، طلبهمعناه ملن  قربناو قراءته سهلنا ، أي 17القمر }َوَلَقْد َيسَّْرَ¦ اْلُقْرَآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ  { يقول تعاىل
يات الدين ومرقاة الواصلني إىل عليني، تعلمه ومعرفة أحكامه والعمل بتعاليمه وعدم نسياÄا، والقرآن الكرمي بذلك كلية كل

  مبينة وشارحة ومفصلة. ومعه تبعا له سنة النيب صلى هللا عليه وسلم
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لذلك جعل رب العزة لألحكام الشرعية يف القرآن منهجا واضحا جليا مبنيا على أصل الفطرة استجابة وتلقيا واستيعا5 
النسيان لدى ذوي اإلميان واإلحسان، وَمَذامَّ جمملٍة تقرع األفئدة وتذكرا للحق، ونسقا نضيدا يف حمامد كليٍة عصية على 

واآلذان ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأردف هذه احملامد واملذامَّ مبفصالlا وحكمة األمر فيها والنهي ملن 
اضحة جلية تر�ح هلا الفطر السوية رغب يف زFدة التقوى والوعي، مث وضع هلا ألفاظا نقلت إليها، فانبعثت ±ا املعاين و 

، القلوب الطاهرة بعامل الغيب صلا 5هرا ورونقا شيقا، وطالوة تأشرق ±ا األسلوب القرآين إعجاز والنفوس الطيبة، و 
  .صراطه املستقيم ىوتثبتها عل االيقني، وتربط عليه ها رFضَ لُّ تستنقذها من وحل الشك والريب، وحتُِ و 

 الرتبية والتعليم والتذكري انتظمت يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة أمور األمة الشاهدة، وجرت حياlا ±ذا املنهج الر5ين يف
  وحسن التصرف ورشيد السياسة.  مسلك االستقامة، يف خاصة القضاF وعامتها على

ما وأخالقا، بتقرير كليات ويف هذا القسم من سورة البقرة، يستمر نفس النهج بناء لألمة اإلسالمية عقيدة وشريعة وأحكا
الدين متبوعة مبفصالlا وجزئياlا وجماالت االستقراء واالستنباط منها ومعامل إنزاهلا على الواقع البشري 5ختالف املكان 

  والزمان وتعاقب األجيال.
 عليه وسلم بقوله:فبعد أن أمجل تعاىل أساس الدين يف كلية ال غىن للمؤمن عنها، هي الطاعة املطلقة للرسول صلى هللا 

َها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـيْ  { َلَة الَِّيت ُكنَت َعَليـْ ِه َوِإن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ
 ُّLورة حفظ الدين وأهله وأرضه بكلية أخرى هي فريضة ، أردفها مبا تؤدي إليه الطاعة من ضر 143البقرة  }َهَدى ا

اجلهاد وما تستلزمه من سنن التكافل االجتماعي وإعداد القوة وضروب املدافعة النفسية واملادية، والصرب على ألواء البأس 
  أَْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ َتْشُعُرونَ َوَال تـَُقوُلوْا ِلَمْن يـُْقَتُل ِيف َسبيِل اLِّ  { والشوق إىل احلياة احلقيقية فقال: واحملنة والبالء

كله يف الدنيا  ؛ وبني للمؤمن عمادا متينا بكلية شاملة حاكمة من اإلميان والتوحيد، هي قوام األمر154البقرة  }
؛ ونظاما خلري معاش الناس وصالح 163قرة الب } َوإِلَـُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد الَّ إَِلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيمُ  { واآلخرة فقال:

Fَ أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اْألَْرِض َحَالًال طَيًِّبا َوَال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت  { أجسادهم بكلية أحكام احلالل واحلرام فقال:
  .168البقرة  }الشَّْيطَاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌني 

ذه الكليات األربع حفظا للوحدة 5لطاعة، وتقوية للنفوس واألرواح 5إلميان، ومحاية لألمة 5جلهاد، وبعد أن َتَضامَّْت ه 
ولألجساد 5حلالل الطيب، استمر القرآن الكرمي على نفس النهج، فقدم لنا كلية أخرى من كليات الدين يف آية واحدة 

دى أحكام العبادة وقواعد السلوك اإلنساين الرفيع، وأهعظيمة شديدة الوضوح واإلجياز تنتظم التصور اإلمياين احلق و 
يزها عن غريها مما على األرض أ¦سي وكائنات، حياة القيم واملبادئ وحسن العالقات، مت من حياًة راقية لألمة اإلسالمية

فردي أو مبنية على قاعدة الرب وكليته، مبفصالٍت وجزئيات منبثقة منه و�بعة له، تسع كل نشاط مادي أو روحي، 
ِم اآلِخِر لَْيَس اْلِربَّ أَن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَـِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن L5ِِّ َواْليَـوْ  { مجاعي، وذلك بقوله تعاىل:
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ْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّآئِِلَني َوِيف الرِّقَاِب َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلقُ 
َدقُوا َوِحَني اْلَبْأِس أُولَـِئَك الَِّذيَن صَ  َوأَقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساء والضَّرَّاء

  .} َوأُولَـِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 
والرب لغة وشرعا هو حسُن الصلة مع هللا والناس وسائر اخللق، وال صلَة خٌري ِمن َجْعل توجيهات الكتاب والسنة دليال 

خلقا رفيعا ومرشدا ونرباسا، يشمل برَّ املعتقد إميا¦ واحتسا5، وبرَّ العبادة صالة وصوما ونسكا، وبرَّ املعاملة صدقا و 
وإحسا¦، ومن مث يتسع معناه لكل خري وصالح، أصل الكلمة كما قال الراغب يف مفردات القرآن من " البَـّر " بفتح 

 ، أي التوسع يف فعل اخلري، وينسب ذلك إىل هللا تعاىل �رة حنور منه التوسع فاشتق منه الِربّ وِّ صُ وتُ الباء، خالف البحر، 
وإىل العبد �رة أي العظيم واسع الرمحة صادق الوعد جزيل العطاء،  ،28الطور } اْلبَـرُّ الرَِّحيمُ  إِنَُّه ُهوَ  { قوله تعاىل
، واملراد به الثواب، ومن العبد الطاعةسعة اإلحسان وجزيل  ه، أي: توسع يف طاعته، فمن هللا تعاىلربَّ  العبدُ  رَّ فيقال: بَـ 

عمل وجليله. ويقابله ويضاده اإلمث والفجور كما يف قوله صلى هللا عليه أساسا طاعة هللا عز وجل وامتثال أمره يف دقيق ال
الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، واإلمث ما حاك يف  وسلم لوابصة بن معبد وقد جاءه يسأل عن الرب: (

الرب حسن اخللق، لرب واإلمث: ()، وقوله للنواس بن مسعان وقد سأله عن ا النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك
إن الصدق يهدي إىل الرب وإن )، وقوله عليه الصالة والسالم: (واإلمث ما حاك يف نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس

الرب يهدي إىل اجلنة، وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عند هللا صديقاً، وإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور 
ْدِق فَِإنَُّه َمَع كذا5)، وقول أيب بكر رضي هللا عنه: (  لرجل ليكذب حىت يكتب عند هللايهدي إىل النار، وإن ا َعَلْيُكْم 5ِلصِّ

ُكْم َواْلَكِذَب فَِإنَُّه َمَع اْلُفُجوِر َوُمهَا ِيف النَّارِ  ،اْلِربِّ َوُمهَا ِيف اْجلَنَّةِ  َّFأنه سأل رسول هللا صلى ،عن أيب ذر رضي هللا عنه)، و َوِإ 
لَْيَس اْلِربَّ أَن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن L5ِِّ  { :وسلم عن اإلميان فتال هذه اآلية هللا عليه

وإذا عملت حسنة  (ل:قال مث سأله أيضا فتالها، مث سأله أيضا فتالها، مث سأله فقا ،حىت فرغ من اآلية }َواْليَـْوِم اآلِخرِ 
  ).أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك

وسواء نزلت اآلية حسما للغط الذي أmره أهل الكتاب حول حتويل القبلة من الصخرة يف بيت املقدس إىل بيت هللا 
ن الرب حرصا ا، أو جوا5 ألسئلة من الصحابة رضي هللا عنهم عكل طائفة حصر الرب على قبلتهاحلرام يف مكة 5دعاء  

على معرفة دينهم، أو تصحيحا ملا ذهب إليه بعض املسلمني حني حتولت القبلة ونزلت الفرائض واحلدود يف املدينة من 
كما 5لقليل   ن يتعلقوا من شريعتهمأن الصالة بدون عمل كافية لدخول اجلنة، فإن اآلية بعمومها نـَْهٌي للمسلمني عن أ

جبميع تكاليف ¹ن يعملوا  أْمٌر هلمو صالة إىل املشرق واملغرب وختلوا عن بقية أعمال الرب، 5لتوجه يف ال تعلق أهل الكتاب
هو  وأن تكون صلتهم بر±م وجبميع اخللق ¦بعة من مبادئ العدل واإلحسان، ذلك اليت أتى ±ا القرآن والسنة، الشريعة

، وأعمال بادة صادقة تقرب النفوس من 5رئهاها، وعاحلق وليس كما يزعمون، الرب تصور إمياين يطهر الضمائر ويزكيالرب 
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صاحلة ترفع شأن األمة أفرادا ومجاعة، وحسن صلة تنظم احلياة وتؤاخي بني املؤمنني وجتعلهم كالبنيان املرصوص يشد 
  بعضه بعضا. 

لتوجه إلحدى ا لصالة وحدها 5لنسبة للمسلمني، كما أنكرلقد أنكر القرآن الكرمي االقتصار يف أعمال الرب على ا
لَْيَس اْلِربَّ أَن تـَُولُّواْ  { ، فقال:من املشركني وأهل الكتاب اجلهات األربع يف صالة بغري إميان صحيح 5لنسبة لغريهم

 ومل يذكر اجلهات األخرى اكتفاء بذكر املشرق واملغرب على طريق التمثيل ال التقييد، ،}ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِربِ 
   استدرك ببيان أوجه الرب األخرى متتابعة �خذ بعضها بيد بعض فقال:مث
•  } ِّL5ِ ألنه رأس األمر كله، فمن مل يؤمن 5# حبط عمله وخسر نفَسه،  إلميان 5#بدأ 5 }َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن

 تهتوحيد ربوبيو  ل صفات الكمال،وال يكون على وجهه الصحيح إال بتنـزيهه عز وجل عن كل شائبة ونقص، ووصفه بك
وحنو  اوذحب اوزكاة ونذر  اوحج ا5لعبادة صالة وصوم هإفرادو  غري ذلك، وتوحيد ألوهيتهوإحياء وإماتة و  اورزق ا¹فعاله خلق

به رسوله صلى  ومساه نفسه، أو وصفهأو مسى به مبا وصف به ه فال يوصف أو يسمى إال وصفات ئهوتوحيد أمسا، ذلك
، وبدون نواقض من شرك خفي أو ظاهر، سواء مبا لدى و تعطيلأحتريف أو و متثيل أمن غري تشبيه  ،سلمهللا عليه و 

 بعض املسلمني مما ابتدعوه يف التصور واالعتقاد والنواF والعبادة والنسك، أو لدى أهل الكتاب إذ يزعمون # الولد
  .75آل عمران }َويـَُقولُوَن َعَلى اLَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُمونَ {
 جيزيه على أعماله,حياسبه و يت و املوهو اإلميان ¹ن هللا يعيد ثىن به على اإلميان 5# تعاىل،  }َواْليَـْوِم اآلِخرِ  {  •

وبذلك رمست خارطة املسرية اإلنسانية وعاقبة أمرها، واتضحت يف األذهان خماطر الطريق ومكامن الضالل ومراشد 
إلميان به تعاىل هو املبدأ يف أعمال القلوب واجلوارح، واليوم اآلخر هو املنتهى، به حيصل العلم التقوى ومعابر النجاة؛ إذ ا

  ¹حكام املعاد والثواب والعقاب واجلنة والنار.
هم املكلفون ëبالغ الوحي إىل األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، من مل يؤمن ±م منو  } َواْلَمآلِئَكةِ  {  •

  اء به الكتاب والسنة فقد أنكر الوحي، وإنكار الوحي إنكار للنبوة واليوم اآلخر.وفق ما جمجيعا 
اسم جنس للكتب املنزلة من هللا تعاىل إىل األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، واملقصود  } َواْلِكَتابِ  {  •

الكتب املنزلة واجب على اجلملة،  القرآن الكرمي ألنه أمني على ما تقدمه من كتب، و¦سخ ألحكامها، واإلميان جبميع
ِإ¦َّ أَنـْزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب 5ِحلَْقِّ لَِتْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِمبَا  { أما األحكام الشرعية فمصدرها الوحيد القرآن والسنة، قال تعاىل:

 َُّL105النساء } أَرَاَك ا.  
سالة، كالم هللا تعاىل يف كتبه، ونقلة الوحي من املالئكة، واألنبياء و±م تتكامل ثالثية تبليغ الر  } َوالنَِّبيِّنيَ  {  •

والرسل املوحى إليهم، وال يتم إميان امرئ إال إذا صدق برسل هللا 5لوحي من املالئكة، وبرسله إىل عامة البشر من 
. وهو 136النساء  } ِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًداَوَمْن َيْكُفْر L5َِِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسلِ  { األنبياء، قال تعاىل:
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َأْن تـُْؤِمَن L5َِِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم  ما بينه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله عندما سئل عن اإلميان فقال: (
)، ولئن مل تذكر اآلية الكرمية اإلميان 5لقدر فألنه مبثوث يف سياقات كثرية أخرى من  ِه َوَشرِّهاْآلِخِر َوتـُْؤِمَن 5ِْلَقَدِر َخريِْ 

  القرآن الكرمي، وهو من مستلزمات اإلميان 5# تعاىل وتوابعه.
عمل الرب قلو5 وعقوال ونواF، أخذ يف بيان أعمال الرب من اجلوارح بناء على أن ال مث بعد أن بني تعاىل أصناف •

 َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِّهِ  { ترمجان ما وقر يف النفوس وتشخيص له، بدأ ¹حب ما لدى البشر من الدنيا وهو املال فقال:
 َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا{ أي أنفق يف سبيل هللا من ماله والقلب معلق به، كما قال تعاىل: }
زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنَني  { ، وقال:20الفجر } َوحتُِبُّوَن اْلَماَل ُحب÷ا َمج÷ا { ، وقال:8اإلنسان }

، وعندما سئل رسول هللا صلى 14ل عمرانآ }َواْلَقَناِطِري اْلُمَقْنَطرَِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواْخلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْألَنـَْعاِم َواْحلَْرِث 
َأْن َتَصدََّق َوأَْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح َختَْشى اْلَفْقَر َوَ¾ُْمُل اْلِغَىن ؟" قال: (Fَ َرُسوَل اLَِّ َأيُّ الصََّدَقِة أَْعَظُم َأْجرًاهللا عليه وسلم:" 

)، ولئن اختلف بعض الفقهاء يف حكم ٍن َكَذا َولُِفَالٍن َكَذا َوَقْد َكاَن لُِفَالنٍ َوَال ُمتِْهُل َحىتَّ ِإَذا بـََلَغت اْحلُْلُقوَم قـُْلَت لُِفَال 
يب صلى هللا عليه وسلم قد اإلنفاق 5لتصدق على احملتاجني مما سوى الزكاة، فإن األحاديث الصحيحة املروية عن الن

ينيا على الغين تتوقف التقوى عليه  إذ أعلنت بوضوح �م أن هذا الصنف من اإلنفاق واجب وجو5 ع حسمت اخلالف
وأنه كاشف حلقيقة اإلميان 5# تعاىل واليوم اآلخر، قال صلى  ،}ونَ قُ َوأُولَِئَك ُهُم املتـَّ  { كما يف آخر اآلية من قوله تعاىل

ع وجاره ليس املؤمن الذي يشب ) وقال: ( ما آمن يب من 5ت شبعا¦ وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم هللا عليه وسلم: (
ارٌَة ُقْل ِإْن َكاَن َآ5َؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوِجتَ { )، وقال تعاىل: جائع إىل جنبه

ُسولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه فـَتَـرَبَُّصوا َحىتَّ َ�ِْيتَ اLَُّ ¹َِْمرِِه َواLَُّ َال َختَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن اLَِّ َورَ 
 24التوبة  }يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ 

  من:وهم مث بني عز وجل تباعا مصارف هذا املال 
صدقتك على املسكني عليه وسلم: ( ألن األقارب أوىل الناس برب املرء وصدقته، قال صلى هللا }َذِوي اْلُقْرَىب  {  •

ما )، والكشح أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح)، وقال أيضا: (صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وِصلة
  . يف كشحهالعداوة له  ، كأنه يطويللمنفق ، والكاشح املبغضبني اخلاصرة إىل الضلع

البلوغ ممن مات آ5ؤهم وال كاسب هلم، قال صلى هللا عليه وهم الصغار الذين مل يبلغوا سن  } َواْليَـَتاَمى {  •
  أي بعد بلوغ. ) َال يـُْتَم بـَْعَد اْحِتَالمٍ وسلم: ( 

َحيَْسبُـُهُم اْجلَاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن  { الفقري احملتاج املتعفف عن السؤال، قال تعاىل:هو واملسكني  } َواْلَمَساِكنيَ  {  •
واالستكانة، ومها مما  من السكونلفظ "املسكني"أخذ  ،273البقرة  }يَماُهْم َال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْحلَافًاالتـََّعفُِّف تـَْعرِفـُُهْم ِبسِ 

  اء عادة، وال عربة مبا اختلف فيه أهل اللغة أو بعض الفقهاء من متييز لفظي بني الفقري واملسكني.الفقر  يتصف به
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به وفرض عليه  طع عن أهله، واملهاجر يف سبيل هللا أو لظلم حلقوهو املسافر الذي انق } َواْبَن السَِّبيلِ  {  •
 } ِبيِل اLَّ َوَال َ�َْتِل أُولُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يـُْؤتُوا أُوِيل اْلُقْرَىب َواْلَمَساِكَني َواْلُمَهاِجرِيَن ِيف سَ  { :اهلجرة، قال تعاىل

  .22النور 
  اء الذين يسألون الناس حاجتهم.الفقر  } َوالسَّآئِِلنيَ  {  •
واألسر، وعتق املطلوبني للظاملني من خماطر اإلذالل والقتل  يف فك الرقاب من العبودةأي  } َوِيف الّرِقَابِ  {  •

  واالغتيال.
مث عطف على أعمال الرب هذه بركنني من أركان اإلسالم ومها الصالة والزكاة يف إشارة إىل األركان األخرى من حديث 

  ل، فقال:جربي
  النفل بشروطها وما تنهى عنه من فحشاء ومنكر.و  صالة الفريضة }َوأَقَاَم الصَّالَة  {  •
َا الصََّدقَاُت  { وهي ركن اإلسالم املكمل لإلنفاق الواجب على األغنياء للفقراء، قال تعاىل: }َوآَتى الزََّكاَة {  • ِإمنَّ

َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل اLَِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمنَ لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني عَ  ُ  َليـْ َّLَوا َِّLا
  .60التوبة }َعِليٌم َحِكيمٌ 

ال  تني من الصفات اليتوكأمنا هذه التكاليف الشاقة بعيدة املنال عن الضعاف من الرجال، لذلك أورد بعدها تعاىل صف
  :ال يطيقهما سفلة القوم وأراذهلم،األوىل منهما بقوله عز وجلو  يكون بر بدوÄما،

والعهد امللزم ما كان بني املرء وربه عز وجل من إقامة الدين، وبينه وبني اخللق  }َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواْ {  •
يثة عادة خائنة لعهودها مع هللا ومع الناس. ألن الوفاء شيمة األحرار، ومعدن فيما جاز له التعهد به، والنفوس اخلب

الشهامة والكرامة لدى األبرار، ومنبت حصافة الرأي واحلزم وحسن التدبري عند العقالء ذوي األبصار. وما كل من عاهد 
  وىف، أو وعد أجنز، أو اؤمتن أدى.

جاء لفظ" الصابرين" منصو5 على املدح بتقدير:" أخص أو أمدح  }َوالصَّاِبرِينَ { والصفة الثانية بقوله تعاىل: •
..) أي: َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن L5ِِّ َواْليَـْوِم اآلِخرِ  { يف قوله تعاىل: }َمْن آَمَن  { معطوف يف املعىن على الصابرين"، وهو

أي: الصابرين على أداء الطاعات قياما 5لواجبات وكفا عن  }ْأَساءِيف اْلبَ  { الِربُّ هو ِبرُّ َمْن آمن وِبرُّ الصابرين ا¼اهدين،
وأثناء قتال العدو  }َوِحَني اْلَبْأسِ  { وحاالت حمن االبتالء وآالم الفنت، }والضَّرَّاء { احملرمات يف حاالت الفقر والبؤس،
ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنَّ { واجلهاد يف سبيل هللا. قال تعاىل: ُهُم اْلَبْأَساءُ أَْم َحِسبـْ َة َوَلمَّا َ�ِْتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكْم َمسَّتـْ

 َِّLَأَال ِإنَّ َنْصَر ا َِّL214البقرة  } َقرِيبٌ َوالضَّرَّاءُ َوزُْلزِلُوا َحىتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َمَىت َنْصُر ا.  
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 رم حكم على األبرار ممن اجتمعت فيهم هذه اخلصال، فشهد هلم رب العزة 5لصدق والتقوى وقال:¹كمث ختمت اآلية 
وبلغوا ±ذه الشهادة من هللا تعاىل هلم، غاية ما يطمح إليه ذوو النفوس  ،}أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ  {

  ة.األبية، واألفئدة السليمة، والفطر السوي
وبعد أن بني رب العزة أوجه بر األفراد يف ا¼تمع اإلسالمي عقيدة وعبادة وخلقا محيدا، شرع يف بيان أوجه أخرى من 

Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب  { الرب، هي وجوهه يف ا¼تمع تناصفا وتعافيا، وبدأ مبا يصون األمن والسلم بني الناس، فقال:
َلىَعَلْيُكُم اْلِقصَ  وجه آخر من أوجه الرب اليت يكف ±ا يرشدهم فيه إىل وهو منه تعاىل نداء إىل املؤمنني  .}اُص ِيف اْلَقتـْ

  والتعايف والتسامح والوحدة، وقد شرع هلمالظلم والعدوان، وحتفظ ±ا الدماء واألعراض واألموال، ويسود األمن والتصايف
من اشتق  ،}اْلِقَصاُص  { ، ولفظأي فرض }اْلِقَصاُص  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ   { :عز وجل القصاص يف جرائم القتل العمد بقوله

أي اتبعي  11القصص }َوقَاَلْت ُألْخِتِه ُقّصيِه  { :قال تعاىل ،إذا تتبعته قصصت أثرهمن قولك تتبع األثر، القص، وهو 
ا َعَلى َآmَرِِمهَا َقَصًصا{ قال تعاىل: ،والقصص: األثر ،أثره أن يفعل 5إلنسان مثل ما  لغة والقصاص ،64لكهفا }فَاْرَتدَّ
، أما شرعا فهو قتل القاتل 5لقتيل، وأن يفعل 5ملعتدي من قولك: اقتص فالن أثر فالن إذا فعل مثل فعلهبغريه،  فعل

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها أَنَّ النـَّْفَس 5ِلنـَّْفِس َواْلَعْنيَ 5ِ  { مثل ما فعل بغريه، قال تعاىل: ْلَعْنيِ َواْألَْنَف 5ِْألَْنِف َواْألُُذَن 5ِْألُُذِن وََكتَـبـْ
نِّ َواْجلُُروَح ِقَصاصٌ  نَّ 5ِلسِّ ، وهو أيضا " الَقَود " من أقاد السلطان القاتل 5لقتيل أي قتله به، ويف 45املائدة  }َوالسِّ

  ) أي قصاص. من قـََتَل َعْمداً فهو قـََودٌ  احلديث الصحيح: (
ت له اآلية الكرمية فهو محاية احلق يف احلياة، وكف العدوان على الدماء وقد كان شائعا يف اجلاهلية أما اهلدف الذي سيق

حبدة، واستمر يف صدر اإلسالم، كما يف مجيع ا¼تمعات البشرية عرب احلقب واألجيال، على تفاوت يف نسبة حدوثه بني 
حدث بينهما قتل وجراحات يف اجلاهلية إىل رسول هللا جمتمع وآخر. وأما سبب النـزول فكان احتكام حيني من العرب 

، فنزلت هذه ل على اآلخر فأقسموا لنقتلن احلر منكم 5لعبد، والذكر 5ألنثىوْ وكان ألحدمها طَ صلى هللا عليه وسلم، 
أفرادها من قبل استئساد القبائل القوية إذا قتل أحد  مناعتاده ا¼تمع اجلاهلي املساواة وإبطال ما اآلية، لتكريس مبدأ 

منها  تتقتل يف مقابله حراً أو أحراراً، وإذا قتل أشخاصاً. وإذا قتل منها عبد هحىت تقتل يف مقابلقبيلة ضعيفة فلم ترض 
تشار احلروب والغارات، وما حرب البسوس و ما كان سببا يف سفك الدماء وان، وهأنثى قتلت يف نظريها رجال أو أكثر

[يةاليت دامت أربعني سنة خبف
48

[ .  

                                      
فاختل ضرعها فولت حىت بركت بفناء صاحبها وضرعها يشخب دما ولبناً، فلما ا رمى ¦قة لبين شيبان يبكلذلك أن   - 48

لما مسع جساس قوهلا سكنها وقال: أيتها فخرجت جارية البسوس ونظرت إىل الناقة ضربت يدها على رأسها و¦دت: وا ذاله. 
يزل جساس يتوقع غرة كليب حىت خرج كليب ال خياف شيئاً، وكان إذا املرأة ليقتلن غداً مجل هو أعظم عقراً من ¦قة جارك. ومل 
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ذلك ألن اليهود كانوا يوجبون القتل فقط، والنصارى كانوا يوجبون العفو  هذا احلكم:" سبب نزولقال اإلمام الرازي يف 
فقط، وأما العرب فتارة كانوا يوجبون القتل، وأخرى يوجبون الدية لكنهم كانوا يظهرون التعدي يف كل واحد من هذين 

قع القتل بني قبيلتني إحدامها أشرف من األخرى، فاألشراف كانوا يقولون: لنقتلن احلكمني، أما يف القتل فألنه إذا و 
5لعبد منا احلر منهم، و5ملرأة منا الرجل منهم، و5لرجل منا الرجلني منهم، وكانوا جيعلون جراحاlم ضعف جراحات 

فاجتمع أقارب القاتل عند والد خصومهم، ورمبا زادوا على ذلك على ما يروى أن واحدًا قتل إنساً¦ من األشراف، 
املقتول، وقالوا: ماذا تريد؟ فقال إحدى ثالث قالوا: وما هي؟ قال: إما حتيون ولدي، أو متألون داري من جنوم السماء، 

وأما الظلم يف أمر الدية فهو أÄم رمبا جعلوا دية  .قومكم حىت أقتلهم، مث ال أرى أين أخذت عوضاً  مجلةَ  إيلَّ  نأو تدفعو 
ريف أضعاف دية الرجل اخلسيس، فلما بعث هللا تعاىل حممدًا صلى هللا عليه وسلم أوجب رعاية العدل وسوى بني الش

 }اْحلُرُّ 5ِْحلُرِّ َواْلَعْبُد 5ِْلَعْبِد َواألُنَثى 5ِألُنَثى { وهو ما يشري إليه قوله تعاىل: ."عباده يف حكم القصاص وأنزل هذه اآلية
  فاعل وحده دون غريه.أي أن القصاص ينال ال

إال مبثله، إال أن هذا غري مراد ±ا، ألن أسلو±ا كان جمرد رد وإنكار على أنه ال يقتل صنف هذه اآلية  وقد يفهم من 
طغاة بعض القبائل العربية إذ يقتلون بقتيلهم غري قاتله عددا وصنفا كما روي يف سبب النزول، أما احلكم الشرعي فقد 

َلى  { عاما بقوله تعاىل:تقرر يف صدر اآلية  وهي تعين أن هللا أوجب قتل القاتل حرا   ،}ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتـْ
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها أَنَّ النـَّْفَس 5ِلنـَّْفِس  { كان أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا أو أنثى، كما هو املعىن أيضا يف قوله تعاىل: وََكتَـبـْ

نِّ َواْجلُُروَح ِقَصاصٌ َواْلَعْنيَ 5ِْلعَ  نَّ 5ِلسِّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما  { وقوله: ،45املائدة }ْنيِ َواْألَْنَف 5ِْألَْنِف َواْألُُذَن 5ِْألُُذِن َوالسِّ
 لسنة النبوية القولية والعملية ¾كيدا، وشرحته ا33اإلسراء }فـََقْد َجَعْلَنا لَِولِيِِّه ُسْلطَاً¦ َفَال ُيْسِرْف ِيف اْلَقْتِل إِنَُّه َكاَن َمْنُصورًا
وهم يد  ،يسعى بذمتهم أد¦هم ،(املسلمون تتكافأ دماؤهم:للمساواة يف حرمة الدماء مطلقا بقوله صلى هللا عليه وسلم

َعُه َمْن قـََتَل َعْبَدُه قـَتَـْلَناُه َوَمْن َجدَ ويف عدد من حوادث القتل العمد، قال صلى هللا عليه وسلم: ( على من سواهم)
َناه )، وحرمة سفك الدماء أ¦ أكرم من وىف بذمته)، وقال عندما قتل مسلما مبعاهد: (َجَدْعَناُه َوَمْن َأْخَصاُه َأْخَصيـْ

، ويقتل 5لقتيل حرا أو عبدا احلر القاتل عمدا مهما عال قدره مبجموع هذه النصوص mبتة، عقوبتها القصاص، أن يقتل

                                                                                                                            

خرج تباعد عن احلي، فبلغ جساساً خروجه، فخرج على فرسه وأخذ رحمه وتبعه عمرو بن احلرث فلم يدركه حىت طعن كليباً ودق 
عنه وحلقه عمرو فقال: F  صلبه، مث وقف عليه فقال: F جساس أغثين بشربة ماء. فقال جساس: تركت املاء وراءك. وانصرف

منها ¹ّي  يُبايل القبائل بكر  يف قتل املهلهل أسرف، فنشبت احلرب بني بكر وتغلب، و عمرو أغثين بشربة. فنزل إليه فأجهز عليه
به، وشاع " استهانة بُؤ بِشْسع ُكليب ":، وملا أرسل احلارث بن عباد إليه ابنه جبريا يف الصلح قتله وهو غري قاتل كليب قائالأوقع

  .، فاستعرت احلرب mنية ودامت أربعني سنةبِشْسع نـَْعل ُكليبيف الناس أنه قتله 
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ثى القاتلة مهما ارتفعت منزلتها، ويقتل 5ألنثى املقتولة قاتلها عظيما أو حقريا ذكرا أو قاتله عال أو سفل، وتقتل األن
انثى، وال عربة مبا ذهب إليه بعض الفقهاء من متييز على أساس احلرية والعبودة أو الدين أو اجلنس، ألن التفاضل بني 

  ق واإلعراض عن العدل والتناصف. الناس مهما أقره الدين وا¼تمع، ال يبيح العدوان أو إهدار احلقو 
على أن مفهوم العبد يف هذه اآلية الكرمية ال يعين ما تعارفت عليه اجلاهليات قبل اإلسالم وبعده، من تصنيف للناس 

فما هلذا نزل القرآن وما هلذا بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم، إن العبد يف  ،وقد ولدوا سواسية إىل أحرار وعبيد،
سالمية هو أسري احلرب يف جهاد مستوف لشروطه نواF وأعماال، وما التعبري بلفظ "عبد" إال استعماال ملا الشريعة اإل

تواضع عليه الناس من كالم شعوب األرض، تقريبا للمعاين وتدرجا يف تربية النفوس واستدراجها لفهم حقائق األشياء، 
خملوق على خملوق، فالناس فيما بينهم سواسية كأسنان  وأول هذه احلقائق أن العبودية ال تكون لبشر على بشر وال

املشط، وهم كلهم عبيد # تعاىل، لذلك تقدم الرسول صلى هللا عليه وسلم 5ملسلمني خطوة أخرى يف هذا املضمار 
  الرتبوي فنهاهم عن إطالق لفظ" العبد" على األسري وقال فيما رواه البخاري ومسلم:

  ) البخاريْبِدي أََمِيت َوْليَـُقْل فـََتاَي َوفـََتاِيت َوُغَالِميَال يـَُقْل َأَحدُُكْم عَ (  •
َالِمي َوَجارَِيِيت َوفـََتاَي َال يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكْم َعْبِدي َوأََمِيت ُكلُُّكْم َعِبيُد اLَِّ وَُكلُّ ِنَساِئُكْم ِإَماءُ اLَِّ َوَلِكْن لِيَـُقْل غُ (  •

  ) مسلمَوفـََتاِيت 
  ) مسلمَأَحدُُكْم َعْبِدي َفُكلُُّكْم َعِبيُد اLَِّ َوَلِكْن لِيَـُقْل فـََتايَ َال يـَُقوَلنَّ (  •

ولقد كان األسرى لدى غري املسلمني وما زالوا يلقون من صنوف االضطهاد والعسف ما يكاد يلغي إنسانيتهم، سجنا 
ل منهم حتت رعاية أحد املؤمنني، وتعذيبا وجتويعا وجلدا واستغالال، فشرع هلم اإلسالم أخف نظام لألسر، أن يوضع ك

حمتفظني حبقهم يف احلياة والكرامة والكسب والتنقل والزواج واإلجناب وطلب العلم وحرية الرأي واملعتقد، وأن تفتح هلم 
أوسع أبواب التحرر من األسر كفارات ومكاتبة وغريها، فظهرت ±ذا النظام يف ا¼تمع اإلسالمي أجيال من العلماء 

واألد5ء والشعراء وا¼اهدين مسهم أو مس آ5ءهم األسر، فرفع اإلسالم شأÄم وأعلى منزلتهم، وأبقى ذكرهم يف والفقهاء 
   العاملني.

أما ما عرفته جمتمعات تنتسب لإلسالم أو ال تنتسب، من استئساد للقوي على الضعيف، أو لألبيض على األسود أو 
ختاذ للعبيد واجلواري واإلماء شراء وبيعا ورهنا وإرضاء للشهوات والنـزوات الغين على الفقري، أو للذكر على األنثى، وا

فليس من الشريعة اإلسالمية يف شيء، وما اختذ له من مربرات تلوي للنصوص أعناقها كذب على هللا وافرتاء، وظلم 
  وعدوان وإفساد يف األرض. 
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سواء لدى أعظم امرباطورFت الغرب والشرق قدميا، أو  إن نظام األسر يف اجلهاد احلق مل تعرف له البشرية مثيال قط،
لدى احلضارة الصليبية املعاصرة يف حرو±ا العاملية ويف حرو±ا ضد اإلسالم واملسلمني عند احتالهلا ألوطاÄم يف القرون 

   املتأخرة، أو أسرها ألعدائها منهم يف سجون "أبو غريب" و"غوانتنامو" وغريها.
مقتول طبيعة بشرية لدى الناس مجيعا، ال فرق بني أسري وغري أسري، ذكر أو أنثى، مسلم أو غري إن الغضب لفقد قريب 

مسلم، أسود أو أبيض أو أمحر، ال يسع أحدا إنكارها أو كبحها، أو تاليف بعض ما قد تؤدي إليه، ولذلك عاجلته اآلية 
دlََّا ويشفي حنقها، ويكف عدوانيتها، فأمرت بقتل الكرمية من منطلق علم �م 5لنفس البشرية وما يكسر ِشرlََّا وحِ 

القاتل وحده دون غريه، على سبيل العدل واملساواة من جهة، وتعطيال لعادات الثأر وغرائز االنتقام اليت تعصف 5لوحدة 
ه قوله تعاىل واألمن االجتماعي، وردعا ملن تسول له نفسه اإلقدام على القتل من جهة أخرى. وهذا املعىن هو ما أشار إلي

ُ ِإالَّ 5ِحلَْقِّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه سُ  { أيضا: َّLْلطَاً¦ َفَال ُيْسِرْف ِيف اْلَقْتِل إِنَُّه َكاَن َوَال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم ا
  .33اإلسراء }َمْنُصورًا

حلكمته البالغة ورمحته الواسعة  العدوان على الدماء، وهو القصاص، إال أنه تعاىلهذا هو العدل الذي يعاجل به اإلسالم 
ْحَسانِ  { جعل مع العدل صنوه احملبب للنفوس الطيبة وهو اإلحسان، بقوله: ، 90النحل  }ِإنَّ اLََّ َ�ُْمُر 5ِْلَعْدِل َواْإلِ

وتقوية ، إذ أبيح ألولياء القتيل ختفيفا على طريف النزاع، واإلحسان هو ما ندب إليه بفتح 5ب التعايف والتصاحل والرتاضي
، أن يسقطوا القصاص عن القاتل مقابل تعويض مادي يدفعه هلم، وذلك بقوله وشفاء جلراح النفوس ألواصر األخوة

أي أن  ،}اٍن َذِلَك َختِْفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْمحَةٌ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباٌع 5ِْلَمْعُروِف َوأََداء إِلَْيِه ëِِْحسَ  { تعاىل:
¹ن أسقط عنه القصاص نظري الدية، فعلى كل من طريف النزاع  -ويل القتيل  - القاتل إذا عفا عنه أخوه يف العقيدة 

مماكسة. وليس  واجب التعامل 5لرفق واملودة، الويل يطلب حقه 5ملعروف والقاتل يؤدي ما عليه ëحسان دون مماطلة أو
ألي منهما بعد إسقاط القصاص ودفع الدية أن يعتدي على اآلخر جتاحدا أو تناكرا أو انتقاما، وهو قوله تعاىل تعقيبا 

   .} َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ  { ووعيدا:
هذا التشريع وبعد مراميه وما حيققه للمجتمع من مث ختم تعاىل آية القصاص هذه Þية يف غاية البيان واإلجياز تبني حكمة 

 من ورع قلوباليف  هيستجيشوما  يبعثه لدى ذوي العقول واأللباب من حكمة يف التصرف وبعد يف النظر،و مصاحل، 
اصا أنفى للقتل عدوا¦، وأن أي أن القتل قص ،}َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياٌة Fَْ أُوِيلْ األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  { ، فقال:تقوىو 

املرء إذا علم أنه يقتل إن أقدم على القتل أمسك وارعوى وارتدع، وبذلك تصان احلياة ويعم األمن والسلم والثقة بني 
  الناس.
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ساد ±ذه اآلية الكرمية يُِتمُّ الوحُي تشريَع جانب من الرب يف أخطر ما يواجه العالقة اإلنسانية من خماطر العدوان على األج
من الرب يف أخطر حلظة من حياة املرء وهو يودع الدنيا  ، مث ينتقل إىل ثالثة أصناف أخرىواألرواح بضروب القتل واجلراح

  ويتأهب للقاء ربه:
األقْـرَِبَني 5ِْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تـََرَك َخْريًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن وَ   { أوهلا قوله تعاىل: 

والرب ±ذه اآلية الكرمية يرافق مسرية املرء املؤمن إىل آخر حلظة من حياته، تزكية له وتطهريا كما روي عن رسول  }اْلُمتَِّقنيَ 
ُهَما َجَعْلُت َلَك َنِصيًبا ِمْن ِإنَّ اLََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل Fَ اْبَن آَدَم اثـْنَـَتاِن هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله:( ملَْ َتُكْن َلَك َواِحَدٌة ِمنـْ

َرَك بِِه َوألُزَكَِّيَك ِبَصالَِة ِعَباِدى َعَلْيَك بـَْعَد اْنِقَضاِء َأَجِلكَ  [َماِلَك ِحَني َأَخْذُت ِبَكْظِمَك ُألَطهِّ
49

[.(  
[يف تلك اللحظات احلرجة عندما �خذ املوت 5لَكَظم

50
العزة تعاىل عبَده املؤمن التقي بلون من ألوان  يُذَكِّر ربُّ  ]

  التكافل العائلي هو حق الوالدين واألقربني يف ماله، فيفرض عليه الوصية هلم من غري ظلم للورثة أو إجحاف أو مضارة. 
َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك لِلّرَِجاِل { ولئن اختلف الفقهاء يف أمر هذا الصنف من الوصاF، بعد نزول آية املواريث وهي قوله تعاىل: 

، وبعد تقدير 7النساء  }َنِصيًبا َمْفُروًضا اْلَواِلَداِن َواألقْـرَبُوَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواألقْـرَبُوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه أَْو َكثـُرَ 
إن هللا قد أعطى كّل يه وسلم يشرح ذلك: (أنصبة للوالدين تؤخذ حتما بدون وصية أو منة، وقول الرسول صلى هللا عل

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة  )، وقوله: ( ذي حق حقه، فال وصية لوارث
أنصبة مفروضة، وقال  والدين واألقربني ألÄا حددت هلم)، فذهب البعض إىل أن آية املواريث ¦سخة للوصية إىل ال عنده

، فإن اجلمع بني اآليتني ممكن وهو منسوخة فيمن يرث mبتة فيمن ال يرثإÄا رافعة لبعض أحكامها فقط، أي  :آخرون
، ومن األقربني من مل تفرض له آية ومن مل يرث بقي نص الوصية يشمله ،آFت املرياث فال وصية له هُ تْ ثَـ من ورَّ األوىل، 

م فيمنعه الكفر من املرياث، وهؤالء هلم احلق يف الوصية ¾ليفا لقلو±م املواريث نصيبا، ومن الوالدين من قد يكون غري مسل
الثُّلُث، والثُّلُث  وإحسا¦ وتعطفا، على أال يتجاوز ذلك ثلث املال املوروث، لقوله صلى هللا عليه وسلم يف حتديد قدرها:(

  ).  كثري
 حتذيرا من تزوير الوصاF وترغيبا يف أدائها على والصنف الثاين من أبواب الرب يف هذه اآلFت املباركة هو قوله تعاىل

َا ِإْمثُُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدُِّلونَهُ  { وجهها الصحيح: َعُه فَِإمنَّ َلُه بـَْعَد َما مسَِ وال شك أن تنفيذ الوصية تعد من األعمال  ،} َفَمن بَدَّ

                                      
  ويف إسناده مقال ،كتاب الوصاF  ،أخرجه ابن ماجه - 49
الَكَظم: خمرج النفس، يقال:كظمه املوت وأخذ بَكَظمه أي حبلقه ومبخرج نفسه واجلمع ِكظام كما يف احلديث:"لعل هللا  - 50
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داء للشهادة اليت حيرم كتماÄا، وقيام بعبادة اليت هلا أجرها، وهي إىل ذلك وفاء حبق املوصي على األحياء بعده، وأ
يٌع َعِليمٌ  { مفروضة بنص الكتاب، وعلى من تنكر هلا أو بدهلا أو غري فيها إمثه ال خيفى على هللا منه شيء   .} ِإنَّ اLَّ مسَِ

صية بعدم تزويرها وحيث إن الرب يف كل أحواله فعل وترك، فعل للخري مطلقا وترك للشر مطلقا، وقد أمر تعاىل شهود الو 
بني وإصالحا  أو تبديلها أو كتماÄا، فقد عطف على ذلك فأمر بصنف mلث من الرب، أمرا 5ملعروف وÄيا عن املنكر،

نَـُهْم َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ اLَّ غَ  { الورثة وأقارب املوصي وقال:  ،} ُفوٌر رَِّحيمٌ َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنفًا أَْو ِإْمثًا فََأْصَلَح بـَيـْ
، وهو إشارة واضحة إىل حترمي الظلم يف الوصاF واإلمث املعصية، من فعل"َجِنف جيَنف"، احليف وامليل واجلورواجلنف هو 

[يشرحها ما رواه أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال
ْرأََة ِبطَاَعِة هللا ِستِّنيَ إن الرَّ : (] 51

َ
َسَنًة ُمث  ُجَل لَيَـْعَمُل َوامل

ْوُت فـَُيَضارَّ 
َ
َر ُمَضار { ، مث قرأ أبو هريرة:) ارُ ِة فـََيِجُب َهلَُما النَّ اِن يف الَوِصيَّ َحيُْضرُُهم امل ِمْن بـَْعِد َوِصيٍة يُوَصى ِ±َا أَْو َدْيٍن َغيـْ

الدخول ح املقصود يف اآلية فهو . أما اإلصال12/13النساء  } ذلَك الَفْوُز الَعِظيمُ  { إىل قوله تعاىل: } َوِصية ِمَن هللا
¹ن حرم أحدا أو قدم عليه من هو الوصية إضرارا ببعض أقارب املوصي  ، واملعىن أن من وجد يف5ملراضاةالطرفني بني 
قبل وفاته تغيري وصيته مبا يرضي هللا  د منه، أو أوصى إىل غين دون فقري فذكره ¹حكام الوصية وآدا±ا وطلب منهأبع

بعد وفاة املوصي، فال إمث عليه، وإذا ارتفع اإلمث  همحدث شقاق ونزاع بين عى يف اإلصالح بني األقربني إنأو س تعاىل،
َر ِيف َكِثٍري ِمْن َجنَْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصَالٍح بـَْنيَ النَّاِس َوَمْن  { حل األجر والثواب، قال تعاىل: َال َخيـْ

  .114 النساء }َعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اLَِّ َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما يـَفْ 
¹جنحة فريقى  وفوح عطره الزكي،أقاحه من رحيق يرشف  هذه اآلFت الكرمية مرفرفة يف رFض الرب،5ملؤمن هكذا ¾خذ 

خري جيتين الراتعة يف مضارب اخلريات، ه وأعمالنه الراسخ يالطيبة ويقه الرب الرحيم الكرمي بنواFيناجي الشوق واحملبة 
سابق وال غاية ملعلنات اخلري إال طرقه ووجله،  55 ملضمرات النواF واألعمال إاليدع  أزاهري الدنيا خلري أطايب اآلخرة، ال

 للجهل والضالل إال كشفه ونزعه، ركبها، وال كنزا من كنوز احلق إال انتهبه، وال حجا5وال مطية من مطاF الرب إال إليها، 
وال منسكا من مناسك القرىب إال اختاره وآثره، وال مذهبا من مذاهب التقوى إال سلكه. بدءا بيقني اإلميان واإلحسان 

  تعاىل: وختما 5لوصية الواجبة عند الوفاة لذوي القرىب من غري الوارثني، ِفْعَل األحرار وعمَل األبرار وَجْينَ خْريِ الثمار، قال
  ، 5اإلنسان  }اْألَبـْرَاَر َيْشرَبُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفورًاِإنَّ  {  •
 18/21املطففني  }ونَكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب اْألَبـْرَاِر َلِفي ِعلِّيَِّني َوَما أَْدرَاَك َما ِعلِّيُّوَن ِكَتاٌب َمْرقُوٌم َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُ {  •

ْعَنا ُمَناِدFً يـَُناِدي ِلْإلِميَاِن َأْن َآِمُنوا ِبرَبُِّكْم فََآَمنَّا رَبـََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفِّ رَبـََّنا إِنـَّ {  • ْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا َمَع َنا مسَِ
 193آل عمران  }اْألَبـْرَارِ 

                                      
  هذا حديث حسن صحيح غريب، قال أبوعيسى رواه أمحد والرتمذي وأبو داود وابن ماجه - 51
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ياء، الذين إن غابوا مل يفتقدوا، وإن حضروا مل يعرفوا، إن هللا حيب األبرار األتقياء األخفوقال صلى هللا عليه وسلم: (
  ).قلو±م مصابيح اهلدى، خيرجون من كل غرباء مظلمة

  
  الصيام أCم معدودات �جر غري معدود

  
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلكُ  { قال هللا تعاىل ماً 183ْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن (Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َّFَأ (

ٍم أَُخَر َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه فِ  َّFَْن أ ٌة مِّ ْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍني َفَمن َتَطوََّع مَّْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضًا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ٌر لَُّه َوَأن َتُصوُموْا خَ  ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن (َخْريًا فـَُهَو َخيـْ ) َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس 184يـْ

َن اْهلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمرِيضًا أَْو َعَلى َسَفرٍ  ْن أَ  َوبـَيَِّناٍت مِّ ٌة مِّ ٍم أَُخَر يُرِيُد اLُّ َفِعدَّ َّF
ُواْ اLَّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلعَ  ) َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي 185لَُّكْم َتْشُكُروَن (ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلواْ اْلِعدََّة َولُِتَكربِّ

َياِم 186ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْليـُْؤِمُنوْا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن (َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع  َلَة الصِّ ) ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ
َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم فَاآلَن َسُكْم فَـ الرََّفُث ِإَىل ِنَسآِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلَُّنَّ َعِلَم اLُّ أَنَُّكْم ُكنُتْم َختْتانُوَن أَنفُ 

َ َلُكُم اْخلَْيُط األَبـَْيُض ِمنَ   اْخلَْيِط اَألْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُمثَّ أَِمتُّواْ 5َِشُروُهنَّ َوابـْتَـُغوْا َما َكَتَب اLُّ َلُكْم وَُكُلوْا َواْشرَبُوْا َحىتَّ يـَتَـبَـنيَّ
َياَم ِإَىل الَّلْيِل َوَال تُـ  ُ اLُّ آFَتِ الصِّ ِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َباِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اLِّ َفَال تـَْقرَبُوَها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

َنُكم 5ِْلَباِطِل َوُتْدلُواْ ِ±َا ِإَىل احلُْكَّامِ 187يـَتـَُّقوَن ( ْن أَْمَواِل النَّاِس 5ِِإلمثِْ َوأَنُتْم تـَْعَلُموَن  ) َوَال َ¾ُْكُلواْ أَْمَواَلُكم بـَيـْ لَِتْأُكُلواْ َفرِيقاً مِّ
 سورة البقرة })188(

  
يواصل القرآن الكرمي يف هذه اآلFت الكرمية عرض كليات الدين اإلسالمي جمملة ومتتابعة ومرتاصة كأÄا آللئ قالدة ال 

انيه ببعضها كمنارات يف جمهل من األرض يكاد زيتها يضيء ولو مل يدرى أيها أحسن، يف نسق تربوي مرتابط ¾خذ مع
متسسه ¦ر، أو أقمار نرية يف ليل ±يم ينقشع ±ا ظالمه، فُيَكوِّن جمموعها مع ما بعدها من اآلي وما صح من السنة 

ه وسلم يف احلديث النبوية منهجا متكامال للحياة الرضية املفضية إىل خري الدنيا واآلخرة، كما قال صلى هللا علي
[إن لإلسالم صوىالصحيح: ( 

52
يتاء الزكاة إمنها أن تؤمن 5# وال تشرك به شيئا وإقام الصالة و  ،ومنارا كمنار الطريق] 

وصوم رمضان وحج البيت واألمر 5ملعروف والنهي عن املنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم وأن تسلم على 
  ).ومن تركهن كلهن فقد وىل اإلسالم ظهره ،فقد ترك سهما من اإلسالم من ذلك شيئا فمن ترك ،القوم إذا مررت ±م

                                      
  وجماهل األرض يستدل ±ا. وهي أعالم من حجارة منصوبة يف الفيايف على وزن قـُوَّة وُهوَّة ةوَّ مجع صُ  :ىوَ الصُّ  - 52
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ذلك أنه تعاىل بعد أن عرض 5لبيان ¼مالت النظام اإلسالمي يف احلياة إميا¦ ووحدة صف وصالة وزكاة وجهادا وبرا، 
بتقدير أجرها وجزائها لقوله صلى هللا عليه اقتحم بنا الطريق مرة أخرى، إىل منار ساطع جديد، وعبادة رفيعة استأثر ±ا و 

ِإالَّ الصَّْوَم فَِإنَُّه ِيل َوأََ¦  :قَاَل اLَُّ َعزَّ َوَجلَّ  ،احلََْسَنُة َعْشُر أَْمثَاِهلَا ِإَىل َسْبعِماَئة ِضْعفٍ  ،ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعفُ وسلم: (
َوَخلُُلوُف ِفيِه َأطَْيُب ِعْنَد  ،لِلصَّائِِم فـَْرَحَتاِن فـَْرَحٌة ِعْنَد ِفْطرِِه َوفـَْرَحٌة ِعْنَد لَِقاِء رَبِّهِ  ،ْن َأْجِليَيدَُع َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه مِ  ،َأْجزِي بِهِ 

إن للصائم  ،إن الصوم يل وأ¦ أجزي به)، وقوله عز وجل فيما يرويه عنه صلى هللا عليه وسلم:( اLَِّ ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ 
والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك  ،ا أفطر فرح وإذا لقي هللا فجزاه فرحفرحتني: إذ

.(  
لقد كان الصيام يف شرائع األنبياء قبل البعثة احملمدية، ولكن الناس بدلوا وغريوا أحكامه تبعا ألهوائهم، فلم يعد إمساكهم 

نيب صلى هللا عليه وسلم عندما قدم املدينة سن للمسلمني صوم عاشوراء صياما شرعيا شكال وال مضمو¦، كما أن ال
ما  (قدم املدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال هلم:أنه ملا صلى هللا عليه وسلم  و�سوعاء، وقد روى ابن عباس عنه

فصامه موسى شكرا  ،فرعون وقومه غرقأأجنى هللا فيه موسى وقومه و  ،فقالوا: هذا يوم عظيم ) ؟هذا اليوم الذي تصومونه
فصامه رسول هللا صلى هللا  ،) فنحن أحق وأوىل مبوسى منكم ( فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ،فنحن نصومه

لئن بقيت ، مث زاد للتميز عن اليهود صيام �سوعاء، حسب رواية مسلم من قوله عليه السالم: ( عليه وسلم وأمر بصيامه
)، فكانت هذه السنة النبوية ترويضا وlيئة وإعدادا وتدرجا يف الرتبية ورفع اهلمم، حىت إذا التاسع  إىل قابل ألصومن

طابت النفوس واستقرت األفئدة وألفت الصوم وذاقت حالوة عبادته نزل احلكم الشرعي النهائي فرضا مكتو5 وعددا 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتبَ  { معدودا بقوله تعاىل: ماً  َعَلْيُكُم الصِّ َّFَأ

  .} مَّْعُدوَداتٍ 
والصيام بذلك معىن شرعي خاص نقل من معىن لغوي عام، معناه لغة اإلمساك عن الفعل وتركه، مطعما كان أو مشر5 

، 26مرمي }ِإّينِ َنَذْرُت لِلرَّْمحَِن َصْوًما فـََلْن أَُكلَِّم اْليَـْوَم إِْنِسي÷ا { :، كما يف التنـزيلأو كالما أو حركة، أو سريا أو غري ذلك
صامت اخليل إذا أمسكت عن السري، وصامت الريح إذا أمسكت عن اهلبوب، وصام اللسان عن الغيبة والنميمة، :يقال

  والبصر عن اختالس النظر إىل احملرمات.
شرعي للصيام فهو الكف عن مجيع املفطرات طعاما وشرا5 ووقاعا وغريه، من طلوع الفجر الصادق إىل أما املعىن ال

  مغرب الشمس مصحو5 بنية أداٍء أو قضاٍء لفريضة شهر رمضان، أو تطوعا أو نذرا، عبادة # تعاىل وحده ال شريك له.
طبا مبدوءا حبرف النداء"F" وحرف التنبيه "أيها"، يبدأ اخلطاب اإلهلي للمؤمنني بفرض صيام شهر رمضان نظما ندF ر 

استحياء للهمم وحثا على معايل القر5ت، وحضا على املبادرة 5لطاعة واالمتثال،  ،}Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ  { :بقوله تعاىل
وقال "، نهى عنهتُ  يِ نهو لِ أر به ؤمَ تُ  مرٍ نه ِأل إك ففارفع هلا مسعَ  "يها الذين آمنواأF "ذا مسعت هللا يقول إ :قال احلسن
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َياُم   { ".اءنَ العبادة والعَ  ±ا تعبَ  زالَ أداء ىف النِّ  لذةٌ "  :جعفر الصادق ى فرض عليكم صيام شهر أ }ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
لوات ، وقد كان فرضه ±ذه اآلية الكرمية يف شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة بعد حتويل القبلة وفرض الصرمضان

اخلمس مباشرة وقبل غزوة بدر بشهر واحد، َوَعدَُّه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أركان اإلسالم اخلمسة كما يف 
F حممد أخربين عن اإلسالم  حديث جربيل عليه السالم إذ سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اإلسالم قائال: (

 وأن حممدا رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت قال:" اإلسالم: أن تشهد أن ال إله إال هللا
روى البخاري بسنده عن ابن عمر قال: مسعت رسول هللا صلى هللا  )، وكماقال: صدقت ،إن استطعت إليه سبيال "

 وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، بين اِإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا( عليه وسلم يقول: 
  ). وحج البيت، وصوم رمضان

ولئن أطنب بعض الفقهاء يف بيان فضل الصيام وحكمة التكليف به، مشاركًة معنوية وشعورا حسيا جبوع الفقراء 
رعية 5حلكمة ومسغبتهم، أو آmرا إجيابية 5دية للصيام يف حياة اإلنسان املادية واالجتماعية مما يعد تعليقا للفرائض الش

ل وحكمة هي أم البشرية احملدودة القاصرة، فإن القرآن الكرمي يكتفي يف هذه اآلFت الكرمية بعلة واحدة هي أم العل
أي ترتقون به مراقي التقوى، وجتعلون بينكم وبني غضب هللا  ،} َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  { :عز وجل احلكم، يوجزها قول هللا
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َ¦رًا  { كم، ومسلكا إىل نعمته يرضيكم، قال تعاىل:تعاىل وعذابه وقاء حيمي

َها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن اLََّ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن مَ  ، وقال صلى 6لتحرميا } ا يـُْؤَمُرونَ َوقُوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليـْ
)، والصوم بذلك إعداد نفسي وجسدي للمؤمن  اتقوا النار ولو بشق مترة فمن مل جيد فبكلمة طيبة هللا عليه وسلم: (

 يؤهله للقيام بدوره املنوط به يف احلياة، دعوًة إىل ربه وجهادا يف سبيله وصربا على ضروب احملن والبالء، ومشاق الضراء
5جلهاد الفعلي والنصر املؤزر يف من السنة الثانية للهجرة  الصيام يف شهر شعبان  تتويج فرضوالبأساء، والشك أن يف

  رمضان املوايل مباشرة ما يشري إىل حكمة ر5نية 5لغة وتدبري إهلي بني رشيد ومثرة للصوم Fنعة.
 الرساالت أمملشبهة يُذَكِّر ¹ن ا على هذه ا، فإن يف اآلية ردأن الصيام شاق متعب ¾نفه بعض النفوس ولئن ظن البعض

وقام به أتقياؤها من غري تردد أو ضعف، وأنه  } َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكمْ  { السابقة قد كتب عليها الصوم أيضا
ًما َمْعُدوَداتٍ { جمرد أFم معدودات َّFَمَ األ" َوَصَف  ،}أF "  ا  ،أيضاً مجع قلة  ووه "معدوداتبلفظ "مجع قلة وهيÄلكو

جمرد شهر واحد يهون صومه على املؤمن، سرعان ما ينقضي وخيلف األجر الذي ال ينقضي. وال داعي لالستطراد 
5حلديث عما اختلف فيه املفسرون عن كيفية من صام قبلنا من األمم، توقيتا أو عددا أو أحكاما، ألن القرآن الكرمي مل 

  ية عنه. يبينه، واخلوض يف تفاصيله شريعتنا غن
وتستمر اآلية الكرمية يف الرد على شبهات املشقة، فتورد أحكام اليسر يف فريضة الصيام للمريض واملسافر والشيخ الفاين 

ٍم أَُخَر َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طَ  { بقوله تعاىل: َّFَْن أ ٌة مِّ   .}َعاُم ِمْسِكنيٍ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضاً أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
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  وللمريض عادة ثالث حاالت:
اقرتان املرض اخلفيف أن يكون مرضه خفيفا عابرا ال كلفة فيه وال مشقة، فال يعد رخصة لإلفطار، بشرط أال يستثري 

  لصيام أمراضا خطرية كامنة يف اجلسد كما هو الشأن مثال يف حاالت نقص املناعة.5
ومشقة، أو خياف متادي املرض واستفحاله وزFدته، فيستحب له الفطر وال يصوم  أو أن يقدر املريض على الصوم بضرر

  إال جاهل كما يقول أولو العلم. 
َوَال تـَْقتُـُلوا  { :أو أن يكون يف الصوم تلف للحياة وlديد هلا، واإلفطار يف هذه احلالة واجب، والصوم حرام، قال تعاىل

) يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا، وقال صلى هللا عليه وسلم: ( 29النساء  } َرِحيًما أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اLََّ َكاَن ِبُكمْ 
ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها  وقالت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها تصف خلق الرسول صلى هللا عليه وسلم: (

   ). ما مل يكن مأمثا
ية فلم تقيده 5ملشقة أو املسافة، أو الغرض املباح أو احملرم، فقد كان مثار أما السفر املبيح لإلفطار وقد أطلقته اآل

اختالف بني الفقهاء ¾ويال ألحاديث نبوية وقياسا على مسافة القصر يف الصالة، واملسح على اخلفني يف احلضر 
قة بسد الذرائع وفتحها، مما يرجع والسفر، وحترمي سفر املرأة مسرية يوم وليلة بدون حمرم، واستنباطا من قواعد فقهية متعل

  إليه يف مظانه بكتب الفقه.
، متفرقًة أو متتابعًة يف العدد ا أفطر من رمضانمل مساويةً ى خر أأFما املفطر أن يصوم هذه احلاالت  وحكم اإلفطار يف

ٍم أَُخرَ  { ألن اآلية اخي أو الفور حسب مشيئته وطاقتهعلى الرت  َّFَْن أ ٌة مِّ تشرتط إال القضاء عددا، وليس فيها مل  } َفِعدَّ
ما يدل على التتابع، وإن كان االحتياط للمؤمن أن يعجل 5لقضاء حال توفر أسبابه، ألن املوت أقرب لإلنسان دائما 

  من حبل الوريد.
أن ±ذه احلاالت أيضا حال احلبلى واملرضع إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما اهلالك أو الضياع، وهلما  كما يلحق

  تفطرا وتقضيا، على خالف حول ما قد جيب عليهما من فدية مع القضاء.
فاشتد االختالف  ،} َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ  { على أن حالة أخرى وردت عقب ذلك يف قوله تعاىل:

القدرة على  حول معىن اإلطاقة، فمن ذهب إىل أÄا بني املفسرين والفقهاء على تنـزيلها واملعنيني ±ا، ومدار اجلدل بينهم
ص هلم يف اإلفطار  الصوم مطلقا، وهم القائلون 5لنسخ، رأوا أن ذلك كان أول ما فرض الصيام فشق على البعض ورُخِّ

 َيُصْمهفـَلْ  لشَّْهرَ ٱَفَمن َشِهَد ِمنُكُم  { :مقابل فدية، مث حني قويت النفوس واشتد عودها نسخت الرخصة بقوله تعاىل
ثـََنا َأْصَحاُب ُحمَمٍَّد َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم نـََزَل َرَمَضاُن َفَشقَّ  هو ما تؤيده رواية ابن إيب ليلى يف البخاري قال:(و  ،}ۖ◌  َحدَّ

َص هلَُ  َهاَعَلْيِهْم َفَكاَن َمْن َأْطَعَم ُكلَّ يـَْوٍم ِمْسِكيًنا تـََرَك الصَّْوَم ِممَّْن يُِطيُقُه َورُخِّ ٌر َلُكْم  { ْم ِيف َذِلَك فـََنَسَختـْ  }َوأَْن َتُصوُموا َخيـْ
  ). فَأُِمُروا 5ِلصَّْومِ 
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، أو استنفاد أصل الطاقة والعجز املطلق عن الصيام، ذهب إىل ¹قصى جهدالصوم احتمال معناها اإلطاقة ومن رأى أن 
 يتمكن من القضاء،ف جو استعادة قدرته على الصومالذي ال ير  أنه ال نسخ يف اآلية، ومحلها على حالة الشيخ الفاين

واملريض امليؤوس من شفائه، وقد جعل هلما هللا تعاىل أن يفطرا ويتصدقا عن كل يوم بطعام مسكني، وهو ما ذهب إليه 
 فطرفكان يهرم وبلغ َعْشرًا بعد املائة إذ  أنس بن مالك، وعمل به احلسن البصري وإبراهيم النخعي ومالك والشافعي

 دعا ثالثِني مسكيناً و ضعف عن الصوم فصنع جفنة من ثريد، ويف رواية أنه  كل يوم مسكينًا خبزًا وحلماً.عن  ويطعم 
قَاَل: ُيَكلَُّفونَُه، َوُهَو الشَّْيُخ اْلَكِبُري اْهلَرُِم، َواْلَعُجوُز  ،}َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَهُ { قال ابن عباس يف رواية للبخاري: فأطعمهم.

ُهَو الشَّْيُخ اْلَكِبُري  ،ِمبَْنُسوَخةٍ  - أي اآلية- لَْيَستْ ( :)، وقال أيضاْلَكِبريَُة اْهلَرَِمُة يُْطِعُموَن ِلُكلِّ يـَْوٍم ِمْسِكيًنا َوال يـَْقُضونَ ا
). على أن من املفسرين من رجح هذا املعىن، اَواْلَمْرأَُة اْلَكِبريَُة َال َيْسَتِطيَعاِن َأْن َيُصوَما فـَُيْطِعَماِن َمَكاَن ُكلِّ يـَْوٍم ِمْسِكينً 

ُ  { ولكن بتأويل لآلية، يرى أن فيها إضمارا حلرف النفي"ال" تقديره: "وعلى الذين ال يطيقونه"، كما يف قوله تعاىل يـُبَـنيِّ
ُ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا َّLومعناه "لئال تضلوا".176النساء  }ا ،  

األول فقر املريض والشيخ اهلرم وعدم قدرته على اإلطعام فتسقط عنه الفدية كما  وتثار يف هذه احلالة قضية من طرفني:
بَينما حنُن ُجلوٌس عنَد النيبِّ صلى هللا عليه وسّلم ِإذ جاءه رجٌل فقال: Fرسوَل هللا َهَلكُت، يف حديث أيب هريرة قال: ( 

 ،تـُْعِتُقها؟ قال: ال  صلى هللا عليه وسّلم: هل جتَُِد َرقبةً قال: ما لَك؟ قال: َوَقعُت على امرأيت وأَ¦ صائٌم. فقال رسوُل هللا
قال: فمَكَث  ،قال: فهل َجتُد إطعام ِستَني ِمْسِكيناً؟ قال: ال ،قال: فهل َتستِطيع أن َتصوَم َشهرَْيِن ُمتتاِبَعِني؟ قال: ال

 ،أ¦ :ائُل؟ فقالفيها َمتٌْر ـ والَعَرُق: املِْكَتل ـ قال: أيَن السَّ  صلى هللا عليه وسّلم بَعَرقٍ  ، فَبينا حنُن على ذلَك ُأِيتَ النيبُّ النيبُّ 
َها ـ يُرِيُد احلَرَّ فقال الرجُل: أََعَلى أْفقَر مين F رسوَل هللا؟ فوهللا ماَبَني َألْ  ،ْق بهِ قال: ُخذ هذا فتصدَّ  َتِني ـ أهُل بيٍت أفقُر بـَتَـيـْ

  ).يه وسّلم حّىت بََدْت أنيابُه مث قال: أْطِعْمُه أهَلكَ صلى هللا عل فَضِحَك النيبُّ  ،من أهِل بييت
أما الطرف الثاين من احلالة فأن يكون املفطر للعجز املطلق الدائم عن الصيام موسرا، وقد خاطبته اآلية الكرمية بقوله 

ٌر لَّهُ  { تعاىل وم الواحد استزادة للخري والربكة حتثه على إطعام أكثر من مسكني عن الي ،}َفَمن َتطَوََّع َخْريًا فـَُهَو َخيـْ
  واألجر.

و5لتفات لطيف لني إىل من قد يرتدد يف الصوم تثاقال أو عجزا ومهيا عن القيام به، حيض املكلفني مجيعا على اغتنام  
ٌر لَُّكْم  { فرصة الشهر املبارك ينهلون من بركاته صوما مأجورا وخريا كثريا بقوله تعاىل:  ،}ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ َوَأن َتُصوُمواْ َخيـْ

"، أي إن كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمونوهو حض متعلق ¹ول اآلية السابقة تقديره: "
الصوم خري لكم إن كنتم تتدبرون معاين التقوى والقرىب الكامنة فيه، وتعلمون ما له يف اآلخرة من حسن املثوبة واجلزاء، 

أي ال يعادل  -قال: عليك 5لصوم فإنه ال عدل له ،قلت F رسول هللا مرين بعمل ( عنه قال:عن أيب أمامه رضي هللا
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فقلت: F رسول هللا مرين بعمل  ،فقلت F رسول هللا مرين بعمل، فقال: عليك 5لصوم فإنه ال عدل له ،-ثوابه بشيء
  .)فقال: عليك 5لصوم فإنه ال مثل له ،أدخل به اجلنة
مًا مَّْعُدوَداتٍ  { الصوم املفروض يف اآلية السابقة يان مدةمث ينتقل إىل ب َّFَفيحصيها ثالثني يوما هي شهر رمضان،  ،}أ

َن اْهلَُدى َواْلُفْرقَانِ  { قال تعاىل: مشتق من ولفظ الشهر لغة  ،}َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت مِّ
بني الناس، وعدته ثالثون يوما غالبا، ما بني ميالد اهلالل وحماقه، وهو جزء  هرتفيشيف األفق ألن اهلالل يظهر  "ةالشهر "

َة الشُُّهوِر ِعْنَد اLَِّ اثـَْنا َعَشَر َشْهرًا ِيف ِكَتاِب اLَِّ يـَْوَم َخَلَق السََّماَواتِ  { السنة، قال تعاىل: اثين عشر جزءاً منمن   ِإنَّ ِعدَّ
  .36 التوبة } َواْألَْرضَ 

وقال  والرمضاء شدة احلر، ،من شدة العطشجف حلقه إذا  "رمض الصائم يرمضأما لفظ "رمضان" فمشتق من قوهلم "
53[) صالة األوابني إذا رمضت الفصال( ومنه احلديث ، الزخمشري: الرمضان مصدر رمض إذا احرتق من الرمضاء

[ 
  . ضان ألنه يرمض الذنوب، أي: حيرقها 5ألعمال الصاحلةرم يوقيل إمنا مس، صالة الضحىهي و 

املكتوب يف  ،زل على حممد صلى هللا عليه وسلمـهو كالم هللا املعجز املنزوله ـوالقرآن الذي متيز شهر رمضان بن
إىل سبل اإلميان وبيان أي هداية  } ُهًدى لِّلنَّاِس َوبـَيَِّناتٍ  { ، يف ثناF آيهاملتعبد بتالوته ،املنقول 5لتواتر ،املصاحف

َن اْهلَُدى َواْلُفْرقَانِ  { ألحكام الدين فارقة بني احلق والباطل، ألن  اته هداية مطلقة شاملةأي أن هدى القرآن وبين } مِّ
وبيناته من جنس اهلداية الكرمي " يف هذه اآلية ليس للتبعيض كما يتوهم، ولكنه لبيان اجلنس، وهدى القرآن  نمِ  حرف "

  ة العامة الشاملة.الر5ني
ولئن اختلفت الرواFت يف كيفية نزول القرآن ووقته، 5ختالف ما أثر من رواFت أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم، 

أنه نزل إىل مساء الدنيا ليلة القدر مجلة واحدة، مث على ثالثة أقوال كما ذكر السيوطي يف اإلتقان, أحدها وهو األرجح 
وعشرين على حسب اخلالف يف مدة إقامته صلى هللا  مخس وعشرين أو ثالث عشرين سنة أونزل بعد ذلك منجماً يف 

يف   ،مخس وعشرين ثالث وعشرين أو وأ، قدرٍ  أنه نزل إىل مساء الدنيا يف عشرين ليلةَ ، والثاين عليه وسلم مبكة بعد البعثة
أنه ابتدأ إنزاله يف ليلة القدر ، والثالث مجيع السنة كل ليلة ما يقدر هللا إنزاله يف كل السنة، مث أنزل بعد ذلك منجمًا يف

، فإن الثابت من نصوص الكتاب والسنة أن رمضان شهر مث نزل بعد ذلك منجمًا يف أوقات خمتلفة من سائر األوقات
ِإ¦َّ أَنـْزَْلَناُه ِيف  { وقال: ،}آُن َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنزَل ِفيِه اْلُقرْ  { تعاىل:هللا نزوله، يف ليلة مباركة منه هي ليلة القدر. قال 

                                      
فاشرتيت " :َأصحاب الغار، وقد يقال يف البقر، ومنه حديث أُمه واجلمع ُفْصالن وِفصال الَفِصيل ولد الناقة ِإذا ُفِصل عن - 53

، وهي الرمل إذا محيت ِإذا وَجَد الَفصيُل حرَّ الشمس من الرَّْمضاءِ أي  :َرِمَضِت الِفصالُ  :ويف الصحاح"، به َفِصيًال من البقر
  وبرك، فتلك الساعة صالة الضحى. فأحرقت خفافه
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َلٍة ُمَبارََكٍة ِإ¦َّ ُكنَّا ُمْنِذرِيَن ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ  َلِة اْلَقْدرِ  { ، وقال:3/4الدخان } لَيـْ ، 1القدر  } ِإ¦َّ أَنـْزَْلَناُه ِيف لَيـْ
رمضان وأنزلت التوراة لست مضني من رمضان وأنزل  أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة منوقال صلى هللا عليه وسلم: (

اإلجنيل لثالث عشرة ليلة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن ألربع وعشرين 
)، واستمر نزوله منجما حسب حاجة الناس، على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل حني وفاته عليه خلت من رمضان

، فأخذ اليهود والنصارى 106اٍإلسراء } َوقـُْرَآً¦ فـََرقْـَناُه لِتَـْقرَأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تـَْنزِيًال  { :قال تعاىلالسالم، 
َن  َوقَاَل الَِّذي { " فنزل قوله تعاىل:هّال نزل القرآن على حممد مجلًة واحدة فنعلم أنه رسول هللايشككون وجيادلون يقولون:"

َناَك 5ِحلَْقِّ َوَأْحَسَن َكَفُروا َلْوَال نـُّزَِل َعَلْيِه اْلُقْرَآُن ُمجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُـثـَبَِّت بِِه فـَُؤاَدَك َورَتـَّْلَناُه تـَْرتِيًال   َوَال َ�ْتُوَنَك ِمبََثٍل ِإالَّ ِجئـْ
   .32/33الفرقان } تـَْفِسريًا

 أي: }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ  { ن وشهر رمضان ëجياب الصوم فيه فقال:مث عقب تعاىل على بيانه فضل القرآ
فقد وجب عليه  عاقل 5لغ مكلفوأهل عليه، وهو مقيم  هأو رأى هالل استيقن به، وأ الشهر بدخول منكم علممن 

َوَمن َكاَن َمرِيضًا أَْو َعَلى َسَفٍر  { فقال: صومه. وملا كان هذا احلكم عاما فقد استثىن عز وجل منه حاليت املرض والسفر
ٍم أَُخرَ  َّFَْن أ ٌة مِّ فرخص للمريض واملسافر يف اإلفطار املقرون بنية القضاء أFما أخرى بعدد ما أفطر، وذلك منه  ،}َفِعدَّ

والثابت من  ،}َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  يُرِيُد اLُّ ِبُكُم اْلُيْسرَ  { تعاىل تيسري لسبل العبادة دون مشقة، وختفيف على املؤمنني
السنة النبوية أنه صلى هللا عليه وسلم صام يف السفر وأفطر تشريعا وبيا¦ وتعليما، فقد سأله محزة بن عمرو األسلمي 

َياِم ِيف السََّفِر فـََهْل َعَليَّ ُجَناحٌ قائال (  ِهَي  :فـََقاَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ؟Fَ َرُسوَل اLَِّ َأِجُد ِيب قـُوًَّة َعَلى الصِّ
وعن أيب سعيد اخلدري قال: غزو¦ مع رسول )، ُرْخَصٌة ِمْن اLَِّ َفَمْن َأَخَذ ِ±َا َفَحَسٌن َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيُصوَم َفَال ُجَناَح َعَلْيهِ 

فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على املفطر  هللا صلى هللا عليه وسلم لست عشرة مضت من شهر رمضان
خرج النيب صلى هللا عليه وسلم يف رمضان من املدينة  (:قال وأخرج البخاري عن ابن عباس)، وال املفطر على الصائم

وسلم  )، أما قول الرسول صلى هللا عليهومعه عشرة آالف من املسلمني يصوم ويصومون حىت بلغ الكديد فأفطر وأفطروا
( ليس من الرب الصوم يف السفر ) فخاص مبن يرهقه الصوم يف السفر إرهاقا شديدا، وأصله من رواية صحيحة عن جابر 

فقال:  ،قالوا: صائم، ؟كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فرأى زحاما ورجال قد ظلل عليه فقال: ما هذاقال:(
  ).ليس من الرب الصوم يف السفر

َولُِتْكِمُلواْ اْلِعدََّة { حكام الشرعية يف الرتخيص 5إلفطار وإجياب القضاء على املفطر إمنا جعلت كما قال تعاىل:إن هذه األ
أي ليتمكن املؤمن يف كل أحواله عافية وسقما، سفرا وحضرا من إكمال عدة شهر الصيام ثالثني يوما، ال يضيع منه  }

وأكثرها بركة، فلم يبق بعد هذا اليسر عذر يف اإلفطار بغري اضطرار. ومل فضل أو أجر يف فرتة من أشرف فرتات حياته 
يبق بعد إكمال الِعدة شهرا إال واجب التكبري والشكر # تعاىل على فضله ونعمته وتيسريه سبل الصالح والفالح، قال 
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ُوْا اLَّ َعَلى َما َهَداُكْم  { تعاىل: مما أراده  التكبري الشرع، جعل مقصدمتضمن  ،علةلل" الالم يف "تكربواحرف و  ،}َولُِتَكربِّ
، وترك م للصالةأول يوم الفطر عند خروجه نيملسلمولعموم ا لإلمام يف خطبة صالة العيد، شرعههللا تعاىل وأمر به، 

   .املذاهب اإلسالمية يف ذلك على اختالف بني فقهاءللسنة القولية والعملية بيان لفظه وعدده ووقته، 
التكبري 5للسان، ألن الشكر متضمن للتكبري،  تعليل آخر هو أعم منف }َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  { :عاىل بعدهات قولهأما 

وهو تعظيم # تعاىل 5لقلب اعرتافا بفضله وآالئه، و5للسان أذكارا وحمامد مأثورة، و5ألعمال قر5ت وأوجَه بر يف أFم 
  الصوم وأFم الفطر. 
  االت اإلفطار مها العمد والنسيان:وتبقى حالتان من ح

نسيا¦ فعليه القضاء والكفارة عند مالك اجلماع فإن كان اإلفطار 5جلماع عمدا ففيه القضاء والكفارة ëمجاع، وإن كان 
وعند غريهم ال كفارة عليه على اختالف حنيفة  وأيب الشافعيعند  ال قضاء عليه وال كفارةو  وأمحد وقوم من أهل الظاهر،

  هم يف وجوب القضاء.بين
َلَك اْألَبـَْعُد َجاَء أَْعرَاِيبٌّ ِإَىل َرُسوِل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْضِرُب َحنْرَُه َويـَْنِتُف َشْعرَُه َويـَُقوُل هَ وقد روى مالك يف املوطأ (

ُ اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما ذَ  لفـََقاَل لَُه َرُسوُ  َّLَصلَّى ا َِّLاَك فـََقاَل َأَصْبُت أَْهِلي َوأََ¦ َصائٌِم ِيف َرَمَضاَن فـََقاَل لَُه َرُسوُل ا
َرُسوُل اLَِّ  َال قَاَل فَاْجِلْس فَُأِيتَ َعَلْيِه َوَسلََّم َهْل َتْسَتِطيُع َأْن تـُْعِتَق َرقـََبًة فـََقاَل َال فـََقاَل َهْل َتْسَتِطيُع َأْن تـُْهِدَي َبَدنًَة قَاَل 

اَل ُكْلُه َوُصْم يـَْوًما َمَكاَن َما َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِعَرِق َمتٍْر فـََقاَل ُخْذ َهَذا فـََتَصدَّْق بِِه فـََقاَل َما َأَحٌد َأْحَوَج ِمينِّ فـَقَ 
  )، ومل يسأله صلى هللا عليه وسلم عن حاليه نسيا¦ أو عمدا. َأَصْبتَ 

5ألكل والشرب عمدا فعليه ما على ا¼امع من الكفارة مع القضاء عند مالك والثوري وأيب حنيفة واألوزاعي  أما املفطر
  وإسحاق بن راهويه وأيب ثور، وذهب غريهم إىل أن عليه القضاء فقط.

والشافعي أما املفطر 5ألكل أو الشرب نسيا¦ فعليه القضاء عند مالك، ويتم صومه وال شيء عليه عند أيب حنيفة 
F رسول هللا إين  :جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالأليب هريرة قال:(  وأمحد، بناء منهم على حديث صحيح

  ).هللا أطعمك وسقاك :فقال ؟أكلت وشربت ¦سيا وأ¦ صائم
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي { فقال: وبعد أن أمر تعاىل عباده الصُّوََّم 5لتكبري والذكر والشكر بني هلم أنه عز وجل قريب منهم

ه، مطلع على ذكرهم وشكرهم خبري ¹حواهلم مسيع لدعائهم جميب دعوlم ما وقدرت هورمحت هبعلم }َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب 
ْنَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس بِِه نـَْفُسُه َوحنَْ  { أطاعوه وكربوه وشكروه، قال تعاىل:  }ُن أَقْـَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر فجعل الناس   (ويف الصحيحني عن أيب موسى األشعري أنه قال:، 16ق
ون فإنكم ال تدع - رفقوا ±ا اأي  - وا على أنفسكم عُ ربَـ اِ  ،جيهرون 5لتكبري. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: أيها الناس

  ).أصم وال غائباً، إنكم تدعون مسيعاً بصرياً وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته
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أي أنه تعاىل يسمع دعاء من يدعوه فيعطيه  }ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ  { مث زاد بيان قربه تعاىل توضيحا فقال: 
قال: قد  ،ويف احلديث أن أعرابياً قال: F حممدسأله، إبالغ السائل ما يراد ±ا  مسألته، ألن اإلجابة يراد ±ا السماع كما

. واآلية بذلك تقرير آخر لقرب الصائم من ربه  ملن محدهه: مسع هللاقد يراد به اإلجابة، ومن ، كما أن السماعأجبتك
ة ال ترد دعوlم اإلمام العادل والصائم ثالثوحتقيق له، و¾كيد للوعد ëجابة دعوته، كما قال صلى هللا عليه وسلم: ( 

حني يفطر ودعوة املظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح هلا أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزيت ألنصرنك ولو بعد 
  ).حني

،  ما جيعل الدعاء مرجو القبولإىلفهو توجيه منه تعاىل  }فـَْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْليُـْؤِمُنوْا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ  { أما قوله تعاىل:
  .الرشد واهلداية والصالحاستجابة # بطاعته، وتصديقا لوعده، ومواظبة على ذكره وشكره، إذ هذا هو سبيل 

مث بعد أن بني عز وجل أن فرتة الصوم جمال لتوثيق عالقة املؤمن بربه وفرصة تغتنم لتجديد اإلميان وطلب الرشد، وسبيل 
طالب، وملح إىل أدب الدعاء وما ينبغي فيه من استفتاح 5حلمد والشكر والثناء على هللا تعاىل، عاد لالستجابة ونيل امل

َياِم الرََّفُث ِإَىل { لتفصيل ما بقي من أحكام الصيام، مما ال غىن للمرء عنه يف عالقته ببيته وأهله فقال: َلَة الصِّ أُِحلَّ َلُكْم لَيـْ
فَاآلَن 5َِشُروُهنَّ  ْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلَُّنَّ َعِلَم اLُّ أَنَُّكْم ُكنُتْم َختْتانُوَن أَنُفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكمْ ِنَسآِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس لَّكُ 

 ُّLَوابـْتَـُغواْ َما َكَتَب ا{.   
ة الزوجة إىل صالة العشاء، وقد كان املسلمون يف ابتداء فرض الصوم إذا أفطر أحدهم حيل له األكل والشرب ومباشر 

عمر بن وحيرم ذلك كله عليه إىل الليلة القابلة إن صلى العشاء أو ¦م قبل صالlا فوجد املسلمون مشقة كبرية، مث إن 
اخلطاب رضي هللا عنه واقع أهله بعدما صلى العشاء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه، فأتى النيب صلى هللا عليه 

ل هللا إين أعتذر إىل هللا وإليك من نفسي هذه اخلاطئة، إين رجعت إىل أهلي بعد ما صليت العشاء وسلم فقال: F رسو 
ما  ( فوجدت رائحة طيبة فسولت يل نفسي فجامعت أهلي فهل جتد يل من رخصة؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

َياِم الرََّفُث ِإَىل  { ابه:زل يف عمر وأصحـفقام رجال واعرتفوا مبثله فن ،) كنت جديرا بذلك F عمر َلَة الصِّ أُِحلَّ َلُكْم لَيـْ
قال ابن عباس: إن هللا تعاىل حيي  ، كناية عن اجلماع، الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساءو  ،}ِنَساِئُكْم 

. ±ذه اآلية  به اجلماعكل ما ذكر يف القرآن من املباشرة واملالمسة واإلفضاء والدخول والرفث فإمنا عىن  ،كرمي يكين
الكرمية رفع هللا تعاىل عن املسلمني املشقة، فأ5ح هلم الرفث، وأشاد 5لعالقة الزوجية وعدها سرتا وسكنا للذكر واألنثى 

ُكْم ُكنُتْم َختْتانُوَن َعِلَم اLُّ أَنَّ  { :و�ب على من وقع منهم يف املخالفة فقال ،}ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلَُّنَّ  { فقال:
فرفع عنكم هذه املشقة  } فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكمْ  { و¾كلون وتشربون بعد العشاءتباشرون نساءكم  أي }أَنُفَسُكمْ 

ل اليسر ورفع ولكم بعد زوال العسر وحلو  } فَاآلَن 5َِشُروُهنَّ َوابـْتَـُغوْا َما َكَتَب اLُّ  { ويسر لكم سبيل التوبة وغفر لكم،
التكليف الشاق أن تفضوا إىل أهلكم وتبتغوا ما جعل هللا لكم يف احلياة الزوجية من سكن وطمأنينة وذرية كما قال أيضا 
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َها { :من سورة األعراف 189يف اآلية  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَيـْ  وهذه ،} ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ
اإل5حة يف ثناFها أيضا دليل على أن اجلنابة ال تفسد الصوم وهو ختفيف آخر للمشقة على املسلمني، كما أكدت ذلك 

يصبح جنبا من الوقاع ال من احتالم (  السنة النبوية فيما رواه ابن ماجة صحيحا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان
َياَم ِإَىل وَُكُلوْا َواْشرَ { ).مث يغتسل ويتم صومه َ َلُكُم اْخلَْيُط األَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اَألْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُمثَّ أَِمتُّوْا الصِّ  بُوْا َحىتَّ يـَتَـبَـنيَّ

أي ولكم أن ¾كلوا وتشربوا من وقت غروب الشمس إىل طلوع الفجر الصادق، وقد كىن عنه القرآن بتميز اخليط  }الَّلْيلِ 
سود، وهو بداية انتشار النور يف األفق جبانب الظلمة من الفجر، إذ ±ا حيرم الطعام والشراب األبيض من اخليط األ
  واملباشرة على الصائم. 

لقد مت ±ذه اآلية الكرمية التحديد النهائي لفرتة الصوم من طلوع الفجر الصادق إىل مغرب الشمس، وفرتة اإلفطار اليت 
، من الغروب إىل الفجر. إال أن هذه اإل5حة ملباشرة النساء والطعام والشراب تباح فيها كل املفطرات ما مل تكن إمثا

  ليست مطلقة كما يتوهم، بل هناك استثناءان منها حمرمان:
واالعتكاف لغة هو القيام على الشيء ومالزمته  ،} َوَال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجدِ  { األول يف قوله تعاىل:

لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن املواظبة عليه، أما يف الشريعة فهو كما ورد يف الشرح الكبري للدردير ( و 
تطوعا والوجوب 5لنذر، واإلمجاع على أنه جائز الدهر  ). وحكمه الندب  اجلماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر للعبادة بنية

هللا عليه وسلم عن صيامها، فإÄا موضع اختالف الختالفهم يف جواز االعتكاف  كله إال األFم اليت Äى رسول هللا صلى
بغري صوم. فإن كان املرء معتكفا يف أي وقت من أوقات السنة حرم عليه أثناء اعتكافه مباشرة النساء ليال أو Äارا يف 

مث عد املباشرة أو  ،}َوأَنُتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجدِ  َوَال تـَُباِشُروُهنَّ  { :غريمها، كما قال تعاىل يف اآلية املسجد أو البيت أو
والبعد عن كل ذلك  ،}تِْلَك ُحُدوُد اLِّ َفَال تـَْقرَبُوَها  { جمرد مقدماlا يف فرتة االعتكاف عدوا¦ على حدود هللا وشرعه

ُ اLُّ آFَتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ َكَذِلَك يـُبَـ   { مما بينه هللا تعاىل من حدوده، هو سبيل التقوى والنجاة من غضبه    .}نيِّ
اليمني واالستثناء الثاين من مباحات املطعم واملشرب هو حترمي ما كان مكتسبا بوسائل حمرمة كالغش واخلداع والنصب و 

َوَال َ¾ُْكُلواْ  { ورشوة احلكام واالستظهار ±م على املستضعفني ألكل أمواهلم، قال عز وجل: الكاذبة وشهادة الزور
ْن أَْمَواِل النَّاِس 5ِإلِ  َنُكم 5ِْلَباِطِل َوتُْدلُواْ ِ±َا ِإَىل احلُْكَّاِم لَِتْأُكُلواْ َفرِيقاً مِّ يف هذه اآلية نزلت وقد  ،}مثِْ َوأَنُتْم تـَْعَلُمونَ أَْمَواَلُكم بـَيـْ

ما إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم فادعى دان بن أشوع احلضرمي، اختصبشأن امرىء القيس بن عباس الكندي وع
 إنَُّكْم َختَْتِصُموَن ِإَيلَّ ( أحدمها على صاحبه شيئاً، فأراد اآلخر أن حيلف 5لكذب، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم: 

ا أَْقِضي ُه ِمْن َحقِِّه فَِإمنَّ ُه ال يـََرى أَنّ ُه ِمْن َحقِِّه، َوأَنّ َوأََرى أَنَّ ِتِه ِمْن بـَْعٍض، َفَمْن َقَضْيُت لَُه ِحبَقِّ َأِخيِه َوَلَعلَّ بـَْعَضُكْم َأحلَُْن ِحبُجَّ 
 .. فنزلت اآلية فيهما، وصارت عامة جلميع الناس) َلُه ِبِقْطَعٍة ِمَن النارِ 
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 ُم َعَلْيِهُم اْخلََباِئثَوُحيَرِّ  { هذه املكاسب كلها من اخلبائث احملرمة يف أصل الدين على املفطر والصائم مطلقا، قال تعاىل:
، وهي إشارة منه تعاىل إىل ما ينبغي اجتنابه من اآلmم اليت متحق الثواب، وتغلق 5ب االستجابة يف 157األعراف  }

يُبوْا ِيل فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتجِ  { وجه املؤمن وقد نودي من فوق سبع مساوات بقوله تعاىل:
  ولذلك وردت السنة النبوية حمذرة منها، قال صلى هللا عليه وسلم: ،} َوْليُـْؤِمُنواْ ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ 

 ). من مل يدع قول الزور واجلهل والعمل به فال حاجة # يف أن يدع طعامه وشرابه(  •

  ). رابهمن مل يدع اخلنا والكذب فال حاجة # أن يدع طعامه وشوقال: (  •
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  فصل املقال يف أحكام القتال
  

ُهورَِها َوَلِكنَّ اْلِربَّ َيْسأَُلوَنَك َعِن األِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ َولَْيَس اْلِربُّ ¹َِْن َ¾ْتـُْوْا اْلبُـُيوَت ِمن ظُ  { قال هللا تعاىل
) َوقَاتُِلوْا ِيف َسِبيِل اLِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوَال تـَْعَتُدوْا ِإنَّ 189بـَْواِ±َا َواتـَُّقوْا اLَّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن (َمِن اتـََّقى َوأْتُوْا اْلبُـُيوَت ِمْن أَ 

ْن َحْيُث َأْخَرجُ 190اLَّ َال حيُِبِّ اْلُمْعَتِديَن ( َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوالَ ) َواقْـتُـُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم مِّ وُكْم َواْلِفتـْ
) فَِإِن انتَـَهْوْا فَِإنَّ اLَّ 191َكاِفرِيَن (تـَُقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َحىتَّ يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإن قَاتـَُلوُكْم فَاقْـتُـُلوُهْم َكَذِلَك َجزَاء الْ 

َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن Lِِّ فَِإِن انتَـَهوْا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمَني () َوقَاتِلُ 192َغُفوٌر رَِّحيٌم ( ) 193وُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ
اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتـَُّقوْا اLَّ َواْعَلُمواْ َما الشَّْهُر اْحلَرَاُم 5ِلشَّْهِر اْحلَرَاِم َواْحلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِمبِْثِل 

 )195ْحِسِنَني () َوأَنِفُقواْ ِيف َسِبيِل اLِّ َوالَ تـُْلُقواْ ¹َِْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسنـَُواْ ِإنَّ اLَّ حيُِبُّ اْلمُ 194َأنَّ اLَّ َمَع اْلُمتَِّقَني (
  سورة البقرة }
  

، إال أن هذا التسخري ال 33إبراهيم } َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَـْنيِ َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهارَ  { اىل:يقول هللا تع
يبدو جليا إال ملن فتح يف قلبه ¦فذة لعامل الغيب يستمد منه النور، ويستلهم منه الرشاد، بدون ذلك تبقى أوجه التسخري 

املسلمني يف مستهل الفرتة املدنية وقد أحاط ±م مكر اليهود والنصارى بعض قاصرة معتمة، هذا حال  لديه حمدودة
واملشركني، ونفاق ضعاف العقول والقلوب، يشككون يف قيم اإلسالم ويثبطون اهلمم عن البذل والتضحية، ويشغلون 

استشراف املستقبل واإلعداد له، كلما حقق املسلمون  املسلمني عما تؤهلهم له الرتبية النبوية كتا5 وسنة، ويصرفوÄم عن
أن أحد اليهود نصرا أ�هم خصوم دعوlم مبكر، وكلما خطوا إىل األمام خطوة، اختلقوا هلم فتنة، وقد ذكر الواحدي 

مث تتناقص سبب تزايدها يف أول الشهر وتناقصها يف آخره وأحواهلا يف الدقة إىل أن تصري بدراً و سأل أنصارFً عن األهلة 
اآلية،  }...َيْسأَُلوَنَك َعِن األِهلَّةِ  { :صلى هللا عليه وسلم عنها، فنزل قوله تعاىل فسأل األنصاري رسول هللا ،حىت ختتفي

والراجح من سياق اآلية وصيغة اجلمع فيها، ومن تعدد السائلني بتعدد رواFت أسباب النزول، أن ظاهرة األهلة يف 
ها صارت يف حينها شغال شاغال لكثري من املسلمني، صرفهم عن التفكري يف حتصني جمتمعهم السماء والتساؤل عن خلق

وإمتام بناء دولتهم، ومكايدة أعدائهم مدافعة وانتشارا، فكان جواب أسئلتهم على غري ما يطلبون أو يرتقبون، عتا5 خفيا 
ا ينفعهم ويسكب اليقني والطمأنينة يف قلو±م، النشغاهلم عما يصلحهم ويصلح هلم، وردا لطيفا هادü إىل االهتمام مب

  .} ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ  { :ويقطع دابر حماوالت التشكيك والتخذيل يف صفوفهم، فقال تعاىل
 وليلتني من أول الشهر  " هالل"  ل القمر حني يراه الناس، يقال لهوهو أول حا األهلة مجع هالل مثل رداء وأردية،و 

فيما بني ذلك، وقد يكون سؤاهلم عن حركة الكواكب والنجوم كلها ال عن اهلالل وحده، يكون قمراً ه، و ليلتني من آخر 
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، فيكون اجلواب كما يقتضي اإلجياز يف القول أو من قبيل ذكر البعض وإرادة الكل ،محل النظري على النظريمن 5ب 
م عن معاين اخلالقية يف الكون إىل معاين تربط حركة الكواكب املنظورة واحلكمة يف الرتشيد والتلطف يف التهذيب، بصرفه

وال شك أن للعبادة يف اإلسالم مواقيتها، أوقات  .} ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ  { :يف قوله تعاىل بعبادlم ونظام حياlم
سوفا وخسوفا، واحلج له ميقات لإلحرام الصالة نيطت حبركة الشمس شروقا وغرو5 وزواال، وشفقا وفجرا صادقا، وك

والتلبية، وأوقات لألداء ال جتزئ مناسكه يف غريها، والصيام ارتبطت بدايته وÄايته 5لقمر، وإمساُكه وإفطارُه بنور 
الشمس فجرا ومغر5، واحلياة االجتماعية زواجا وطالقا وعدة وحميضا وإسترباء وحدادا وكفارات وظهارا وإيالء نيطت 

ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس  { هادية يف األسفار إسراء 5لليل وتغليسا، قال تعاىل: وقيت القمري، والنجوم يف السماء5لت
ِنَني َواحلَِْسابَ  َآيـَتَـْنيِ َفَمَحْوَ¦  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهارَ  { ، وقال:5يونس  }ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّرَُه َمَنازَِل لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِّ

ِننيَ  تَـُغوا َفْضًال ِمْن رَبُِّكْم َولِتَـْعَلُموا َعَدَد السِّ  }  َواحلَِْساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تـَْفِصيًال َآيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا َآيََة النـََّهاِر ُمْبِصرًَة لِتَـبـْ
. إال أن السؤال عن خالقية األهلة وقد آمنوا مبن خلقها، ويف 16النحل } َو5ِلنَّْجِم ُهْم يـَْهَتُدونَ  { ، وقال:12اإلسراء

ظروف تصحيح العقيدة وإقامة أركان األمة وبناء القوة الذاتية، واإلعداد للجهاد، ضرب من العبث وقابلية االستدراج إىل 
وقد  لتنجيم شعوذة وإفكا،غري هدف اإلسالم ومقصده، السيما إذا كان ëحياء من اليهود وهم أهل سحر واشتغال 5

)، لذلك عقب عز وجل من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحرقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ( 
َولَْيَس اْلِربُّ ¹َِْن َ¾ْتـُْوْا اْلبُـُيوَت ِمن { بتفصيل أكثر وضوحا للخطأ الذي حاول اليهود استدراج بعض املسلمني إليه بقوله:

أي ليس من الرب أن lتموا مبا الينفعكم فيما أنتم مكلفون به، وتسألوا بطرق ملتوية عن أشياء ال تعلمون  ،}اظُُهورِهَ 
َلِكنَّ اْلِربَّ َو◌َ  { هدف استدراج اليهود لكم إليها، إمنا الرب أن حتتاطوا لدينكم وحتافظوا على سالمة معتقدكم وتتقوا ربكم

َال ُيْسَأُل َعمَّا  { أن مجيع أفعال هللا تعاىل صواب وحكمة وعدل، وهو عز وجل وتوطنوا نفوسكم على ،} َمِن اتـََّقى
من الوجه  لم من رسولكم صلى هللا عليه وسلم، وإذا ما لُبَِّس عليكم يف أمر فباشروا التع21األنبياء }يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسئَـُلونَ 

َوأْتُواْ { يستدرجنكم أعداء دينكم إىل ما يريدون بكم الصحيح، واْعِرضوا عليه مسألتكم من 5±ا الواضح الصريح وال
  .}َواتـَُّقواْ اLَّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ { فذلك سبيل التقوى والفالح }اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـَْواِ±َا

واألصل يف التعبري بدخول البيوت من ظهورها ما ورد عن سبب نزوهلا من رواية البخاري عن أيب إسحاق قال: مسعت 
َكاَنْت اْألَْنَصاُر ِإَذا َحجُّوا َفَجاُءوا ملَْ َيْدُخُلوا ِمْن ِقَبِل أَبـَْواِب بـُُيوlِِْم   ،نـَزََلْت َهِذِه اْآليَُة ِفيَنالرباء رضي هللا عنه يقول: ( ا

َ ِبَذِلَك فـَنَـزََلتْ َوَلِكْن ِمْن ظُُهورَِها َفَجاَء َرُجٌل ِمْن اْألَْنَصاِر َفَدَخَل ِمْن ِقَبِل 5َبِِه َفَكأَنَُّه عُ  َولَْيَس اْلِربُّ ¹َِْن َ¾ْتُوا اْلبُـُيوَت  { :ريِّ
إال أن سبب نزوهلا ال مينع من انسياب معانيها ا¼ازية  ،}ِمْن ظُُهورَِها َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن اتـََّقى َوأْتُوا اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـَْواِ±َا

العظات والتوجيهات، السيما وقد كانت املرحلة مرحلة إعداد للجهاد القتايل متناسقة مرتابطة مع ما قبلها وما بعدها من 
دفاعا عن أمن الدعوة وأهلها، وحتريرا حلرمها املكي وقبلتها، وكّفا ألذى املنافقني يف املدينة وأرجائها، وليس من احلكمة 
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بية الرجال وتنشئة األبطال، ورص أن ينشغل بعض املسلمني مبراقبة حركة الكواكب واألهلة واجلدال حوهلا، عن تر 
الصفوف وإعداد السيوف والرماح والنصال. إن األمر أعجل من ذلك والعدو مرتبص داخل احلصون وعلى أطرافها، 
لذلك 5در الوحي ëقحامهم مباشرة يف املهمة اآلنية واألمر اجللل، لدرء اخلطر احملدق وكف ما يعده هلم الكفار، فقال 

  .}واْ ِيف َسِبيِل اLِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوَال تـَْعَتُدواْ ِإنَّ اLَّ الَ حيُِبِّ اْلُمْعَتِدينَ َوقَاتِلُ  { تعاىل:
والقتال واملقاتلة صيغة مفاعلة معناه أن ترد من يريد قتلك بقتله، وتدفع ظلمه لك مبا يكف ظلمه ويكافئ عدوانه ويفل  

ق هزمية، وهو بذلك أشرف صور اجلهاد وأعلى درجاته ونقطة االرتكاز يف سالحه، إن بقتل أو جرح أو أسر أو مطل
يَن َكَفُروا فـََقاِتْل ِيف َسِبيِل اLَِّ َال ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِنَني َعَسى اLَُّ َأْن َيُكفَّ ¹ََْس الَّذِ  { ممارسته، قال تعاىل:
ًئا َوُهَو َخيـٌْر   { . وقال:84النساء }دُّ تـَْنِكيًال َواLَُّ َأَشدُّ ¹ًَْسا َوَأشَ  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى أَْن َتْكَرُهوا َشيـْ

ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواLَُّ يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم َال تـَْعَلُمونَ  قَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافًَّة َكَما وَ  { ، وقال:216البقرة }َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا َشيـْ
  .35التوبة  }يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً 

أما اجلهاد وا¼اهدة فأن يبذل املرء جهده لكف شر اخلصم يف ا¼ال العسكري والعقدي والفكري واألخالقي واملادي 
وأرضه، والقتال أداة من أدواته ال يكون  واملعنوي، اجلهاد اسم جامع لبذل منتهى الطاقة والوسع دفاعا عن الدين وأهله

 { إال ±ا، وصيغة املفاعلة فيه ليفيد مقابلة قوة اخلصم مبا يكافئها ويصدها بدون وهن أو ضعف أو تردد. قال تعاىل:
 َِّLحيُِبُّ الصَّاِبرِيَن َوَما  وََكأَيِّْن ِمْن َنِيبٍّ قَاَتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثٌري َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابـَُهْم ِيف َسِبيِل ا َُّLَوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َوا 

آل  }اْنُصْرَ¦ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ َكاَن قـَْوَهلُْم ِإالَّ َأْن قَاُلوا رَبـََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسرَافـََنا ِيف أَْمرَِ¦ َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا وَ 
، واجلهاد بذلك فريضة حمكمة وأمر ماض إىل يوم القيامة، وما ترك قوم اجلهاد إال ذلوا وُغُزوا يف عقر 146/147عمران

إين مل أبعث 5ليهودية وال دارهم وُسلَِّط عليهم عدوهم و5ؤوا 5خلذالن يف كل ما يرومون. قال صلى هللا عليه وسلم: ( 
 ،نفسي بيده لغدوة أو روحة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها والذي ،ولكين بعثت 5حلنيفية السمحة ،5لنصرانية

سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ )، وقد ( وملقام أحدكم يف الصف خري من صالته ستني سنة
)، ويف رواية اإلمام  قال: حج مربور ؟قيل: مث ماذا ،قال: اجلهاد يف سبيل هللا ؟قيل: مث ماذا ،قال: إميان 5# ورسولهف

ْسَالِم ِديًنا  ،Fَ أ5ََ َسِعيدٍ  :َأنَّ َرُسوَل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ مسلم عن أيب سعيد اخلدري (  َمْن َرِضَي L5َِِّ َر5÷ َو5ِْإلِ
َوأُْخَرى يـُْرَفُع ِ±َا اْلَعْبُد  :فـََفَعَل ُمثَّ قَالَ  ،أَِعْدَها َعَليَّ Fَ َرُسوَل اLَِّ  :ٍد فـََقالَ فـََعِجَب َهلَا أَبُو َسِعي ،َوِمبَُحمٍَّد نَِبي÷ا َوَجَبْت َلُه اْجلَنَّةُ 

َهاُد ِيف َسِبيِل اLَِّ اجلِْ  :قَالَ  ؟َوَما ِهَي Fَ َرُسوَل اLَِّ  :قَالَ  ،ِماَئَة َدَرَجٍة ِيف اْجلَنَِّة َما بـَْنيَ ُكلِّ َدَرَجتَـْنيِ َكَما بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرضِ 
 َِّLاجلَِْهاُد ِيف َسِبيِل ا( 

ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم  { إن الصراع بني احلق والباطل سنة احلياة وإكسريها، منذ أهبط آدم عليه السالم إىل األرض وقيل له:
َا َيْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن أَ  ُذوُه َعُدو÷ا ِإمنَّ  قوة مصريها ، واألمة اليت ال شوكة هلا وال6فاطر } ْصَحاِب السَِّعريِ َعُدوٌّ فَاختَِّ
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، هذا قانون احلياة منذ خلق هللا 251البقرة  }َوَلْوَال َدْفُع اLَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرضُ  { اإلذالل أو الزوال،
أن تشذ األمة اإلسالمية عن نظام االجتماع الذي وضع للناس،  اإلنسان، واستخلفه للعبادة والعمران، وليس من احلكمة

أو أن تستسلم جلربوت الكفر والطغيان فتضعف عن اكتساح الباطل قبل أن يكتسحها، وترتدد يف حموه قبل أن ميحوها، 
5ألمن والسلم واحلرية أمة احلق واخلريية إن مل تُِعدَّ لعدوها وتستعد، ومل ¾خذ ¹سباب النصر والتمكني، ليس هلا أن تنعم 

إن تبليَغها رسالَة اإلسالم ديٌن، ودفاَعها عما تـُبَـلُِّغه عبادٌة، لذلك ال  أن تقوم 5لشهادة وأداء األمانة،والكرامة، وليس هلا 
دة يْذكر القرآن أمر القتال أو اجلهاد إال مقرو¦ بكونه يف سبيل هللا، أي طريقا إىل طاعته ومرضاته ومقصد إنزاله العقي

من قاتل لتكون   والشريعة، فال يراد به مغنم أو استعالء أو مسعة أو عقدة عدوان وحتكم، قال صلى هللا عليه وسلم: (
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا، فإذا قالوها ( :ويف الصحيحني)، كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا

  ).قها وحسا±م على هللاعصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حب
لقد اختلفت الرواFت يف سبب نزول هذه اآلية الكرمي، وأولوية نزوهلا، ذُِكَر أÄا أول آية نزلت يف القتال 5ملدينة فكان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حىت نزلت سورة براءة. وذُِكر أن أول آية نزلت يف 

بعضهم على  اواستدل ±، 39احلج  }أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن ¹َِنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اLََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ  { تعاىل: اجلهاد قوله
. وال تعارض بني اآليتني وال نسخ، ألن إحدامها إذن 5لقتال والثانية أمر به، وذكر أÄا خاصة مدنية احلج أن سورة

، ملا روي أن املشركني قالوا للنيب صلى بغيًا وعدوا¦ً به من طرف أعدائهم مني يف األشهر احلرم إذا فوجئوا 5لقتال للمحر 
" فقال:"نعم"، وأرادوا أن يفرتوه يف الشهر احلرام فيقاتلوه فيه، أو لَِما  أÄُِيَت عن قتالنا يف الشهر احلرام؟ هللا عليه وسلم:"

Äه املشركون عن يف صلح احلديبية، وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدَّ  تزلن اأخرج الواحدي عن ابن عباس أ
فلما كان  ،وا له مكة ثالثة أFم يطوف ويفعل ما يشاءلُ على أن يرجع عامه القابل وخيُْ  يفرض ،البيت احلرام مث صاحلوه

وكره أصحابه  ،دهم عن املسجد احلرام 5لقوةصفتهلم قريش  يوخافوا أال تف ،العام القابل جتهز هو وأصحابه لعمرة القضاء
  تعاىل اآلFت. قتال يف احلرم والشهر احلرام فأنزل هللال

وأFًّ ما كانت األسباب واألولوFت فإن هذه اآلFت الكرمية قد افتتحت عهدا جديدا يف مفهوم القتال وأهدافه 
ية وأهداف شريفة هي كف الظلم والعدوان وإخراج وضوابطه، فصار يف سبيل هللا وحده ال شريك له، من أجل قيم عال

الناس من ظلمات القهر واالستعالء إىل رحابة احلرية والكرامة، ومحاية أرض اإلسالم وأهلها، كما حتددت طبيعة من 
، القتالجزونكم العداوة ويناالذين يناصبونكم أي  }الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمْ  { توجه إليهم احلراب، وهم املعتدون، بقوله تعاىل:

وقد ثبت من السنة النبوية أÄم احملاربون وحدهم، فال يقتل الصبيان وال الشيوخ وال النساء وال الرهبان وال من ألقى إىل 
اLَُّ َلُكْم َعَلْيِهْم  فَِإِن اْعتَـزَلُوُكْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا إِلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعلَ  { :املسلمني السلم أو جنح له، قال تعاىل

عن عبد هللا بن يزيد أخرج البخاري و ، 61األنفال }َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح َهلَا { ، وقال:90النساء }َسِبيًال 
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 ـعن النـُّْهبَ  Äى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( األنصاري قال:
ْ
غزو¦  (عن حنظلة قال: )، وروى أمحد بسنده  ةـُثْـلَ ى وامل

جوا له، فقال: ما كانت هذه رَ مع النّيب صلى هللا عليه وسّلم فمرر¦ على امرأة مقتولة وقد اجتمع عليها الناس، قال: فأفْـ 
تقاتل، مث قال لرجل: انطلق إىل خالد بن الوليد فقل له: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم �مرك أن ال تقتل ذرية وال 

ُوِجَدْت  (ويف الصحيحني عن ابن عمر قال:ألجراء واخلدم وعمال الفالحة الذين ال حياربون، )، والعسفاء هم ا عسيفاً 
كان  (عن ابن عباس قال: )، و  نامرأة يف بعض املغازي مقتولة فأنكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل النساء والصبيا

تقاتلون يف سبيل هللا من كفر 5#، ال تغدروا وال  ،اخرجوا بسم هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم إذا بعث جيوشه قال:
)، كما Äى أبو بكر رضي هللا عنه عن قتل الرهبان أو اسرتقاقهم  تغلوا وال متِثّلوا وال تقتلوا الولدان وال أصحاب الصوامع

وله:( وإين موصيك وكان من وصيته ليزيَد بن أيب سفيان قائد جيش الشام ق فقال:( فذرهم وما حبسوا أنفسهم له )،
ريا إال بعشر: ال تقتُـَلنَّ امرأة وال صبيا، وال كبريا هرِما، وال تقطعنَّ شجرا مثمرا، وال ُختَرِّبنَّ عامرا، وال تـَْعِقَرنَّ شاة وال بع

)، وقال عمر رضي هللا عنه: ( اتقو  ا هللا يف الذرية والفالحني الذين ِلَمْأَكَلة، وال حترقنَّ حنال وال تـَُفّرِقـَنَّه، وال تـَْغُلْل وال َجتُْنبْ
  ممن ال حيارب وال يساعد على احلرب برأي أو خديعة. ،يلحق ±ؤالء املريض واملقعد واألعمىال ينصبون لكم احلرب )، و 

أي ال تظلموا  } ِإنَّ اLَّ َال حيُِبِّ اْلُمْعَتِدينَ  َوَال تـَْعَتُدواْ { مث أمجل عز وجل ضوابط القتال هذه ¹وجز عبارة وأوفاها فقال:
، وهو معىن عدا عدواً¦ أي ظلم وجتاوز احلد :يقال ،العدوان هو الظلمألن هللا تعاىل ال حيب من يتجرأ على العدوان، و 

. هكذا حرَّم عز وجل مجيع أصناف العدوان يف احلرب، 57آل عمران  }َواLَُّ َال حيُِبُّ الظَّاِلِمني { قوله تعاىل أيضا:
ملمارسات الشنيعة ُمْثلة وإحراقا وتعذيبا واغتصا5 واختطافا وسرقة أموال أو غري ذلك مما عرفته حروب لكل ا ووضع حدا

اجلاهلية البائدة أو حروب اجلاهلية احلديثة السائدة، بل حرم ذلك يف السلم أيضا وألزم 5لعدل يف حاليت الرضا والسخط، 
  . 8املائدة  }ى َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوىَوَال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قـَْوٍم َعلَ { فقال:

حتت هذه الضوابط الشرعية األخالقية اإلنسانية للجهاد، أهدافا ومقاصد وممارسة، يتلقى املسلمون من ر±م أوامر قتال 
  عدوهم بقوله جل جالله:

، أو أدركتموهم وثقفتموهم، مكان متكنتم من قتلهم وأبصرمت مقاتلهم يف أيّ اقتلوهم  }َواقْـتُـُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ { 
على جهة  تهبه ووجد تَ ظفر أو  ه ببصرك،: إذا أدركتَ الشيء تَ فْ قِ يقال: ثَ , احلذق يف إدراك الشيء وفعله هو فقْ الثـَّ و 

 { ، وقال:57األنفال }ْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ فَِإمَّا تـَثْـَقَفنـَُّهْم ِيف اْحلَْرِب َفَشّرِْد ±ِِ  { ، ومنه قوله تعاىل:األخذ والغلبة
  .61األحزاب }َمْلُعوِنَني أَيـَْنَما ثُِقُفوا أُِخُذوا َوقـُتُِّلوا تـَْقِتيًال 

ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ {  منه، وفعل األمر يف هذه اآلية للوجوب، أي: أخرجوهم من املكان الذي أخرجوكم  }َوَأْخرُِجوُهم مِّ
ما  والظلم والعدوان األذىضروب من  إذ أَنـَْزَل املشركون ±م هو مكة، منه اجليل األول من املسلمني جَ ِر خْ واملكان الذي أُ 

، أما ما ُأْخرَِج منه املسلمون على مدار ما مضى من الزمن بعد املدينة املنورة mنياً أوال مث إىل جعلهم يهاجرون إىل احلبشة 
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، آخرها يف هذا العصر فلسطني وأفغانستان والعراق. وقد أُْخرِج املشركون من مكة املكرمة عام الفتح ذلك، فأراض كثرية
 على يد املهاجرين واألنصار، بقيادة النيب صلى هللا عليه وسلم، حني امتثلوا ألمر ر±م، فصدقهم ر±م وعده وأجنز عهده

ُ َرُسوَلُه الرُّْؤFَ 5ِحلَْ { َّLرِيَن َال َختَاُفوَن َلَقْد َصَدَق ا ُ َآِمِنَني ُحمَلِِّقَني ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّ َّLفـََعِلَم قِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْحلَرَاَم ِإْن َشاَء ا
حاق ±م ما ، وفرط مسلمو اليوم إذ أُْخرِجوا من دFرهم فأمثوا و 27الفتح }َما ملَْ تـَْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك فـَْتًحا َقرِيًبا

إذا ضن الناس 5لدينار والدرهم وتبايعوا 5لعينة وتبعوا أذ¦ب البقر حذرهم منه الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله:( 
  .)وتركوا اجلهاد يف سبيل هللا أدخل هللا تعاىل عليهم ذال ال يرفعه عنهم حىت يراجعوا دينهم 

إلميان يف مواجهة معسكر الكفر والطغيان، إال الدفاع عن دينهم أو إنه ليس للمسلمني وقد اختاروا معسكر احلق وا
تذهَب رحيهم وتداَس كرامتهم وَحيُلَّ بدFرهم الذل واهلوان، وَلَقْتٌل يف سبيل هللا تُنال به الشهادة، وُتدَرك به احلياة الكرمية 

 :قال تعاىل عقب األمر 5لقتال والتحريض عليهعند هللا خٌري من فتنة اهلزمية واإلخراج من الوطن واخلنوع الذليل، لذلك 
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ  { فقرر أن خوَف األمة من عدوها وجبَنها عن مواجهة املوت يف ساحة اجلهاد يؤدي إىل ما  ،}َواْلِفتـْ

عدوه، وفتنته يف هو أشد من القتل، وليس أشد من القتل إال الفتنة. فتنة الرجل يف دينه إن أكره على الردة واخلنوع ل
زوجه وولده حتت سنابك خيل العدو وسياطه أو رعو¦ته وفجوره، وفتنته مبفارقة أهله ووطنه إذ يضطر للهجرة غريبا 
مضطهدا حمقرا مستضعفا مستباحا يف نفسه وعرضه، كل ذلك أو بعضه أشد من القتل لدى القلوب احلية والنفوس 

  األبية.
َوَمْن يُرِْد ِفيِه ëِِْحلَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب  { د ُحّرِم فيه الظلم والقتال بقوله تعاىل:وملا كان للمسجد احلرام حرمته وق

يف الصحيحني و ، 67العنكبوت  } أََوملَْ يـََرْوا أَ¦َّ َجَعْلَنا َحَرًما َآِمًنا َويـَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهلِِمْ { ، وقال:25احلج }أَلِيمٍ 
َعُث اْلبُـُعوَث ِإَىل َمكََّة اْئَذْن ِيل أَيـَُّها اْألَِمُري ُأَحدِّْثَك  َعْن َأِيب ُشرَْيٍح اْلَعَدِويِّ أَنَُّه قَاَل لَِعْمرِو ْبِن َسِعيدٍ ( لم واللفظ ملس َوُهَو يـَبـْ

َناَي ِحَني َتَكلََّم بِِه أَنَُّه قـَْوًال قَاَم بِِه َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَغَد ِمْن يـَْوِم اْلَفتْ  َعْتُه أُُذَ¦َي َوَوَعاُه قـَْلِيب َوأَْبَصرَْتُه َعيـْ ِح مسَِ
ُ َوملَْ ُحيَّرِْمَها النَّاُس َفَال حيَِلُّ ِال  َّLَوأَثـَْىن َعَلْيِه ُمثَّ قَاَل ِإنَّ َمكََّة َحرََّمَها ا ََّLَد ا ِم اْآلِخِر أَْن َيْسِفَك ِ±َا َدًما ْمرٍِئ يـُْؤِمُن L5َِِّ َواْليَـوْ محَِ

وُلوا َلُه ِإنَّ اLََّ أَِذَن لَِرُسولِِه َوملَْ َ�َْذْن َوَال يـَْعِضَد ِ±َا َشَجرًَة فَِإْن َأَحٌد تـََرخََّص ِبِقَتاِل َرُسوِل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَها فـَقُ 
َا أَِذَن ِيل ِفيهَ  فإن هللا ، ) َوْليُـبَـلِّْغ الشَّاِهُد اْلَغاِئبَ  ،ا َساَعًة ِمْن نـََهاٍر َوَقْد َعاَدْت ُحْرَمتـَُها اْليَـْوَم َكُحْرَمِتَها 5ِْألَْمسِ َلُكْم َوِإمنَّ

َوَال تـَُقاتُِلوُهْم  { تعاىل قد خصه حبكم يناسب حرمته، واشرتط أال يكون قتال املسلمني فيه مبادأة منهم ألعدائهم، وقال:
أي:  }َهْوْا فَِإنَّ اLَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َحىتَّ يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإن قَاتـَُلوُكْم فَاقْـتُـُلوُهْم َكَذِلَك َجزَاء اْلَكاِفرِيَن فَِإِن انتَـ  ِعندَ 

قتلهم جزاء لكفرهم م، إن وكم به فاقتلوهؤ وكم به، فإن بدؤ ال تبتدئوا املشركني بـالقتال عند املسجد احلرام حىت يبد
وعدواÄم واستطالتهم على املسلمني وصولتهم يف احلرم، فإن رجعوا عن قتالكم و�بوا عن كفرهم غفر هللا هلم و�ب عليهم 
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تَـُهوا يـُْغَفْر َهلُْم َما َقْد َسَلَف َوِإْن يـَُعو  { ومشلهم برمحته الواسعة، قال تعاىل: ُدوا فـََقْد َمَضْت ُسنَّةُ ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَنـْ
   .38األنفال }اْألَوَِّلنيَ 

إن األمر بقتال املشركني ليس عدوا¦ أو ظلما، ولكنه دفع لفنت هي أصل الظلم والعدوان، فإن اعرتض املشركون طريق 
م ويفسحوا ا¼ال دعوة اإلسالم أو بلغت ±م اجلراءة على حرم هللا فبادؤوا فيه 5لقتال، وجب قتاهلم حىت تطفأ ¦ر فتنته

لنشر عقيدة التوحيد ورفع راية الدين، وحتقيق أهداف اإلسالم بتحرير العباد من عبودية األوmن واألنداد بشرا وحجرا 
َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن Lِِّ  { :تكون الطاعة والعبادة كلها # خالصة دون غريهوأهواء، ف يس ول ،}َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ

ملسرية هذا القتال اجلهادي من Äاية إذا ما نشبت إال 5ستئصال شأفة الشرك وتوبة أهله إىل اإلميان وكفهم عن مناوأة 
أي: فإن آبوا إىل احلق وتركوا الكفر فقد نبذوا الظلم، وقتاهلم  }فَِإِن انتَـَهوْا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ  { املسلمني

َوَجزَاءُ  { العدوان جمازا للمشاكلة، كقوله تعاىل ، والقتال ينبغي أال يكون إال يف مواجهة الظاملني، ومساهحينئذ عدوان
َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن  { :39، ونظري هذه اآلية الكرمية قوله تعاىل يف سورة األنفال 40الشورى  }َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها

َنٌة َوَيُكوَن ا َ ِمبَا يـَْعَمُلوَن َبِصريٌ ِفتـْ َّLفَِإِن انـْتَـَهْوا فَِإنَّ ا َِِّL لدِّيُن ُكلُُّه{.  
 { مث انتقل الوحي إىل تقرير قاعدة جامعة ألحكام القتال هي قاعدة املعاملة 5ملثل، القصاص العادل، فقال تعاىل:

واألشهر احلرم هي رجب وذو القعدة وذو احلجة واحملرم، جعلها هللا  ،}صٌ الشَّْهُر اْحلَرَاُم 5ِلشَّْهِر اْحلَرَاِم َواْحلُُرَماُت ِقَصا
تعاىل واحة أمن تصان فيها الدماء واألموال واألعراض، وقد منع املشركون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من دخول مكة 

اÄم يف الشهر احلرام بقوله معتمرا يف شهر ذي القعدة سنة ست للهجرة، وأعدوا لقتاله، فجاز بذلك حماربتهم ورد عدو 
   .}الشَّْهُر اْحلَرَاُم 5ِلشَّْهِر اْحلَرَامِ  { تعاىل:

واحلرمات مجع حرمة، وهي ما جيب احملافظة عليه، وما الجيوز انتهاكه من الدماء واألموال واألعراض والذرية وأرض 
َواْحلُُرَماُت  { حق واجب لقوله تعاىل:اإلسالم، جعل هللا القصاص عقوبة االعتداء عليها، والقصاص مساواة وعدل و 

  .}ِقَصاصٌ 
أي أن   ،}َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  { مث زاد عز وجل هذه القاعدة توضيحا وبيا¦ فقال:

غريت الظروف وتطورت أساليب احلرب كل عدوان على املسلمني جيب أن يرد مبثله، مبا يكافئه ويتفوق عليه، مهما ت
َ  { وأدواlا وأهدافها، فال يفل احلديد إال احلديد، قال تعاىل: َّLَوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ ا

به عليكم، مستعينني 5# تعاىل وهو معكم ما اتقيتم، ، أي قاتلوهم بكافة قوتكم ومبثل ما اعُتِدَي 36التوبة }َمَع اْلُمتَِّقنيَ 
ُتْم بِه { قال تعاىل أيضا: ُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقبـْ الشورى  }َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها { ، وقال:126النحل  }َوِإْن َعاقـَبـْ

  ، فإن مل تفعلوا هزمتم وذهبت رحيكم وأِمثُْتم عند ربكم.40
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ا املبدأ العسكري العادل، مبدأ توازن الرعب أو املعاملة 5ملثل، هو الذي ختلى عنه املسلمون يف العصر احلديث، وقد هذ 
هومجوا من قبل أمم الكفر كافة، و¹دوات للحرب متطورة مل تعرف من قبل، قذائف ذرية وصواريخ نووية وقنابل حمرمة 

حر5 استباقية ال مربر هلا من دين، وهجوما مبنيا على الظن والتوقع ال يقره  دوليا، و¹ساليب عدوانية شرسة ال رمحة فيها،
عقل أو خلق أو مبدأ إنساين، فَجُنبَ حكام املسلمني عن محاية احلرمات، وجنحوا للسلم وقد جنح أعداؤهم للحرب، 

وأعاÄَم على الركون للذل واملهانة واكتفوا من إعداد القوة مبا يكبل شعو±م وجيوشهم عن التحرر واملدافعة ورد العدوان، 
يف أحضان آل صليب وصهيون فتاوى من مرتزقة علمائهم وبطانة السوء لديهم، حترم امتالك السالح النووي وقد جرب 

  يف ظهورهم، وجترم احلروب االستباقية وقد انتهكت ±ا أعراضهم وحرمات نسائهم ورجاهلم.
مار أهال وُحَرماً، وتصان به احلوزة أرضا وأوطا¦، وحتصن به البالد والعباد واألعراض، الذِّ  إال أن هذا املبدأ الذي ُحيَْمى به

ز األموال أو تبديدها يف شهوات النفس ومتعها، وتوفري أدوات الرفاه والرتف وأصنافها، كما ـيتعارض تعارضا مطلقا مع كن
مهم يف عصر¦ هذا. إن األموال بيدهم سالح هلم أو عرفه ملوك املسلمني يف عصور الذل واهلزمية سابقا، وكما يعرفه حكا

َها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَ¦َها { :تعاىلهللا عليهم وقد قال  َرِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ  } َتْدِمريًا َوِإَذا أََرْدَ¦ أَْن نـُْهِلَك قـَْريًَة أََمْرَ¦ ُمتـْ
 ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما فوهللا، وقال صلى هللا عليه وسلم: ( 16اإلسراء

  ). بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم
ولئن صار املال عند غري املسلمني سالحا ال يفل، إنفاقا رشيدا وأحباm علمية دقيقة، لتطوير وسائل القوة وتنويع أدوات 

يطرة واالنتشار، فإنه عند املسلمني حاليا أداة للفسق والفجور والتخريب، أُْلِبسوا به شيعا فذاق التحكم والقمع والس
بعضهم ¹س بعض، واستْجَلَب به بعُضهم األعداَء استقواًء على بعض، ولذلك اْستُـْنِفَر ا¼تمع املسلم للبذل يف سبيل هللا 

أَنِفُقوْا ِيف َسِبيِل اLِّ َوَال تـُْلُقوْا ¹َِْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة وَ { ل تعاىل:وجهاد أعدائه، وردِّ كل عدوان عليه مبا يكافئه، فقا
واإلنفاق يف سبيل هللا هو توفري كل ما حيتاجه اجلهاد من أموال، أما التهُلكة فهي  ،}َوَأْحِسنُـَوْا ِإنَّ اLَّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

ن ذلك جزء ال يتجزأ من النفري العام، به تـَُعد األسلحة وفرة وتطويرا، والرجال تدريبا ترك اجلهاِد وعدم تغطية نفقاته، أل
التوبة  } اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًال َوَجاِهُدوا ¹َِْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِيف َسِبيِل اLَِّ  { و¾هيال، واجليوش سوقا وتعبئة، قال تعاىل:

ًئاِإالَّ تـَْنِفُروا  { ،وقال:42 ، وقال صلى هللا عليه 39التوبة  } يـَُعذِّْبُكْم َعَذا5ً أَلِيًما َوَيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغيـْرَُكْم َوَال َتُضرُّوُه َشيـْ
ُلُهْم َعَلْيهِ َوَال  ،َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْوَال َأنَّ رَِجاًال ِمْن اْلُمْؤِمِنَني َال َتِطيُب أَنـُْفُسُهْم َأْن يـََتَخلَُّفوا َعينِّ وسلم: ( َما  ، َأِجُد َما َأمحِْ

 َِّLُمثَّ أُْحَيا ُمثَّ أُقْـَتُل ُمثَّ أُْحَيا ُمثَّ أُ  ،َختَلَّْفُت َعْن َسرِيٍَّة تـَْغُزو ِيف َسِبيِل ا َِّLقْـَتُل ُمثَّ َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلَوِدْدُت َأّينِ أُقْـَتُل ِيف َسِبيِل ا
  ).ُأْحَيا ُمثَّ أُقْـَتلُ 

عن أسلم أيب ولعل ما ورد يف سبب نزول هذه اآلية الكرمية يغين عن شرحها، فقد أخرج الرتمذي يف حديث صحيح  
 ،فخرج إليهم من املسلمني مثلهم أو أكثر ،كنا مبدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم:( عمران التجييب قال
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فحمل رجل من املسلمني على صف الروم حىت دخل  ،ة بن عبيدوعلى اجلماعة فضال ،وعلى أهل مصر عقبة بن عامر
F أيها الناس إنكم  :فقام أبو أيوب األنصاري فقال ،سبحان هللا يلقي بيديه إىل التهلكة :فصاح الناس وقالوا ،فيهم

فقال بعضنا  ،ر ¦صروهوإمنا أنزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار ملا أعز هللا اإلسالم وكث ،تتأولون هذه اآلية هذا التأويل
فلو أقمنا  ،إن أموالنا قد ضاعت وإن هللا قد أعز اإلسالم وكثر ¦صروه :لبعض سرا دون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 أَنِفُقوْا ِيف َسِبيِل اLِّ َوالَ وَ { :فأنزل هللا على نبيه صلى هللا عليه وسلم يرد علينا ما قلنا ،يف أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها
فما زال أبو أيوب شاخصا  ،كنا الغزوَ ْر فكانت التهلكة اإلقامة على األموال وإصالحها وتَـ  ،}تـُْلُقوْا ¹َِْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكةِ 

  ).  يف سبيل هللا حىت دفن ¹رض الروم
فلُيِعّدوا ¹مواهلم ما  إن أولوية إنفاق املال الذي ¹يدي املسلمني هي محاية أرضهم وأعراضهم وأنفسهم ووجودهم مطلقا،

َوأَِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة  { :هم واالندmر مآهلم، قال تعاىليبقيهم دائما خري أمة قوية شاهدة، وإال فاهلالك مصري 
َال تـَْعَلُمونـَُهُم اLَُّ يـَْعَلُمُهْم َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِيف َسِبيِل َوِمْن ر5َِِط اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اLَِّ َوَعُدوَُّكْم َوَآَخرِيَن ِمْن ُدوÄِِْم 

َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اLَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبَـَتْت  { . وقال:60األنفال  } اLَِّ يـَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنـُْتْم َال ُتظَْلُمونَ 
ُ َواِسٌع َعِليمٌ َسْبَع  َّLُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َوا ُ َّLبُـَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َوا . وعن ابن عمر أن النيب صلى 261البقرة } َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنـْ

ًضا َحَسًنا َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اLََّ قـَرْ  { قوله تعاىل: فنزل)، رب زد أميت  (:هللا عليه وسلم ملا نزلت هذه اآلية قال
َا يـَُوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم بَِغْريِ ِحَسابٍ  { فنزل: )، رب زد أميت : (قال، 242البقرة  }فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريَة  }ِإمنَّ

  .10الزمر
املسلمني على  إن من التوازن الدقيق بني قوة اخلري وقوة الشر، بني معسكر اإلميان ومعسكر الكفر، أن يتكافأ إنفاق

ب بذال به، إنه تكافؤ القوة وتوازن الرعقوlم مبا يفوق إنفاق العدو على قوته، وأن يرهبوا املعتدي عليهم ¹شد مما يرهبهم 
جاهدوا املشركني ¹موالكم وأنفسكم وإعدادا وتضحية، كما يف احلديث الصحيح عن الرسول صلى هللا عليه وسلم: (

شرفه بقيمة املبذول وشرفه، والتكافؤ يف املصطلح العسكري أن تواجه اخلصم ¹دوات للحرب )، وقيمة البذل و  وألسنتكم
َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اLَِّ  { مكافئة له ومتفوقة عليه، بذلك ترجح كفة اإلميان ويكون النصر من هللا تعاىل والتمكني

رعب هو أحدث ما تفتقت عنه السياسات العسكرية احلديثة لدى القطبني ، إن توازن ال126آل عمران } اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ 
الشيوعي والرأمسايل يف القرن املاضي، وهو ما يتالفاه الغرب االستعماري حاليا إذ مينع املسلمني من تطوير وسائل 

مة يف عصر¦ هذا دفاعهم، ويصرفهم بشىت أساليب اخلداع والضغط واملماطلة عن البحث العلمي اجلاد، وال شك أن األ
آمثة، آمثة حبكامها إذ اخندعوا ألعدائهم وأعرضوا عن واجب توفري القوة املكافئة، وآمثة بعلمائها الذين يزكون 5طل احلكام 
ورذالتهم، وآمثة بعامتها الذين يسكتون عن الباطل، ويركنون لتخاذل الرؤساء وجنب القادة وكتمان العلماء. ويتقاعسون 

  ني يف األوطان. عن نصرة الصادق
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  جممل أحكام احلج والعمرة
ُلَغ اْهلَْدُي حمَِلَُّه  َوأَِمتُّوْا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة Lِِّ فَِإْن أُْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْدِي َوَال َحتِْلُقوْا ُرُؤوَسُكمْ { قال هللا تعاىل: َحىتَّ يـَبـْ
5ِْلُعْمرَِة ِإَىل احلَْجِّ َفَما مَّرِيضاً أَْو بِِه أًَذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسٍك فَِإَذا أَِمنُتْم َفَمن َمتَتََّع  َفَمن َكاَن ِمنُكم

عَ  ٍم ِيف احلَْجِّ َوَسبـْ َّFَْد َفِصَياُم َثالثَِة أ ٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشرٌَة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن ملَّْ َيُكْن أَْهلُُه اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْدِي َفَمن ملَّْ جيَِ
) احلَْجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ 196َحاِضرِي اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َواتـَُّقوْا اLَّ َواْعَلُموْا َأنَّ اLَّ َشِديُد اْلِعَقاِب (

َر الزَّ َفَال َرفَ  اِد التـَّْقَوى َواتـَُّقوِن Fَ أُْوِيل َث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِيف احلَْجِّ َوَما تـَْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمُه اLُّ َوتـََزوَُّدوْا فَِإنَّ َخيـْ
تَـُغوْا َفْضًال مِّن رَّبُِّكْم فَِإذَ 197األَْلَباِب ( ْن َعرَفَاٍت فَاذُْكُروْا اLَّ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْحلَرَاِم ) لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَبـْ ا أََفْضُتم مِّ

) ُمثَّ أَِفيُضوْا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَـْغِفُروْا اLَّ ِإنَّ اLَّ 198َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإن ُكنُتم مِّن قـَْبِلِه َلِمَن الضَّآلَِّني (
ُتم مََّناِسَكُكْم فَاذُْكُروْا اLَّ َكذِْكرُِكْم آ5َءُكْم أَْو َأَشدَّ ذِْكرًا َفِمَن النَّاِس َمن يـَُقولُ 199ٌم (َغُفوٌر رَِّحي  رَبـََّنا آتَِنا ِيف ) فَِإَذا َقَضيـْ

نـَْيا َوَما َلُه ِيف اآلِخرَِة ِمْن َخَالٍق ( نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ) ِوِمنـُْهم مَّن يـَُقوُل رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ 200الدُّ
َّا َكَسُبوْا َواLُّ َسرِيُع احلَِْساِب (201( ٍم مَّْعُدوَداٍت َفَمن تـََعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ 202) أُولَـِئَك َهلُْم َنِصيٌب ممِّ َّFَِيف أ َLَّواذُْكُروْا ا (

  سوؤة البقرة })203َ¾َخََّر َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتـََّقى َواتـَُّقواْ اLَّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه ُحتَْشُروَن (َفالَ ِإْمثَ َعَلْيِه َوَمن 
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تتواىل قواعد اإلسالم وأركانه يف هذا القسم الثالث من سورة البقرة، شديدَة اإلحكام والرتاّص والتكامل، �خذ بعضها بيد 

يمة لالنتشار والفتح، بتوحيد الصف قبلًة وبذال للمال والنفس، وتزكيِته عقيدة وبرا وتكافال، وإعداِده بعض، توطئًة حك
حبالل املطعم وشاكي السالح ومحايِة احلَُرم واألعراض والذمم، والصِرب على ألواء احملن ومتاعب التكاليف، كما يف 

ميا¦ وصالة وزكاة وصوما، وبينت قمة سنامه جهادا يف سبيل هللا احللقات السابقة، وقد أمجلْت أركاَن اإلسالم األربعة إ
تعاىل واستشهادا، فلم يبق إال الركن اخلامس وهو فريضة احلج، وقد وردت عقب أحكام الصوم والقتال مباشرة بقوله 

وال يتبعض، وإن تراتبت تكاليفه فضال  مما يؤكد أن اإلسالم جسد واحد ال يتجزأ ،} َوأَِمتُّوْا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة Lِِّ  { تعاىل:
ُسِئَل النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْألَْعَماِل أَْفَضُل قَاَل ِإميَاٌن وأجرا وقرىب، وقد ورد يف الصحيحني عن أيب هريرة قال: ( 

ُرورٌ  :قَالَ  ؟ُمثَّ َماَذا :ِقيلَ  ،Lَِّ ِجَهاٌد ِيف َسِبيِل ا :قَالَ  ؟ُمثَّ َماَذا :ِقيلَ  ،L5َِِّ َوَرُسولِهِ  )، ففضل هللا تعاىل اجلهاد بعد  َحجٌّ َمبـْ
إذا وضعتم السروج فشدوا  (عن عمر قال: مسعته ذات يوم خيطب وهو يقول:  اإلميان، وجعل تلومها احلج املربور، و

رحل، فسرج يف سبيل هللا، ورحل إىل بيت سرج و  إمنا هو (قال ابن مسعود:)، و  فإÄا أحد اجلهادين الرحال حبج أو عمرة
  .) دعاهم هللا فأجابوه، وسألوا هللا فأعطاهم ،وفد هللا ثالثة: احلاج واملعتمر والغازي (عن كعب قال:و  )،هللا
إذا قصده مرة بعد أخرى وأدام  يقال: حج فالن الشيءَ ، ممعظَّ لزFرة القصد ، وقيل للزFرة لقصدُ لغًة اأصل احلج و 

، ويف اصطالح الشرع قصد البيت احلرام يف وقت خمصوص هو أشهر احلج ألداء مناسك وأفعال إليهاالختالف 
خمصوصة، أركا¦ وواجبات وسننا، منها الطواف والسعي والوقوف بعرفات بشرائط مفصلة يف كتب الفقه، وهو ركن من 

َوLَِِّ َعَلى  { واحدة، قال تعاىل: رّةعلى كّل مكّلف مستطيع يف العمر مأركان اإلسالم وفرض عني 5لكتاب والسنة 
، وقال رسول هللا صلى هللا 97آل عمران } النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيًال َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اLََّ َغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 

ْسَالَم ُبِينَ َعَلى َمخٍْس َشَهاَدِة  عليه وسلم: (  َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اLَُّ َوِإقَاِم الصََّالِة َوإِيَتاِء الزََّكاِة َوِصَياِم َرَمَضاَن َوَحجِّ اْلبَـْيتِ ِإنَّ اْإلِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ( ) وقال: َّLَصلَّى ا َِّLَوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ا ُ َّLْسَالُم َأْن َتْشَهَد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ ا الصََّالَة َوتـُْؤِيتَ الزََّكاَة َوَتُصوَم   َوتُِقيمَ اْإلِ

  ). َرَمَضاَن َوَحتُجَّ اْلبَـْيَت ِإْن اْسَتطَْعَت إِلَْيِه َسِبيًال 
َأَجَعْلُتْم  { :، ومنه قوله تعاىلَلزَِمه أي: َعَمر الرجُل ماَله وبيَته يـَْعُمره ِعمارًة وُعمورًا وُعْمرا¦ً " فلغًة ِمْن:  أما لفظ "العمرة

، 19التوبة  } َال َيْستَـُووَن ِعْنَد اLَّ  يََة اْحلَاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َكَمْن َآَمَن L5َِِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَجاَهَد ِيف َسِبيِل اLَِّ ِسَقا
صفا واملروة، ووقتها على مدار واعتمر األمَر أو املكاَن قصده وزاره، أما يف الشرع فاإلحرام والطواف 5لبيت والسعي بني ال

السنة كلها خبالف احلج الذي ليس له إال وقت واحد ال جيوز أن حيرم به إال فيه، وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
احلجة، فإن أحرم قبل أشهر احلج انعقد إحرامه ولزمه على الكراهة كما عند مالك. أما حكمها فهي عند أيب حنيفة 

حاديث املشهورة الثابتة األة واجبة كالوتر مرة واحدة يف العمر ال ينبغي تركها، ُحجَُّته يف ذلك تطوع، وعند مالك سن
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ذكر احلج و مثل حديث ابن عمر بين االسالم على مخس  ،ذكر معها العمرةتسالم من غري أن الواردة يف تعديد فرائض اإل
ويرد عليهم ¹ن معىن هذه اآلية  ،}َوأَِمتُّوْا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة Lِِّ { ، وعند الشافعي وأمحد واجبة، ملا فهموه من قوله تعاىل:مفردا

، قرا¦ أو إفرادا أو أو يف أحدمها إن شرع فيهما مبناسكهما وحدودمها وشرائطهما وسننهماال يقتضي إال وجوب إمتامهما 
ع، يؤكد هذا املعىن ما ورد بعد اآلية مباشرة ، كما هو احلال يف السنن والفرائض إذا شرع فيها وجب إمتامها وال تقطمتتعا

كما أن   ،} فَِإْن أُْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْديِ  { :من تشريع اهلدي يف حالة اإلحصار والعجز عن اإلمتام بقوله تعاىل
آل  } اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيًال  َوLَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ  { فريضة احلج مل تثبت ±ذه اآلية، إمنا ثبتت بقوله تعاىل:

  ، يف السنة التاسعة للهجرة على أرجح األقوال.97عمران 
علهما له وحده ال يشوب لقد أمر هللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية ëمتام احلج والعمرة عند الشروع فيهما فرضا أو نفال، وجب

فإن شرع فيهما وحال حائل  ،} َوأَِمتُّوْا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة Lِِّ  { ما شرك أو معصية،النواF واألقوال واألعمال حال القيام ±
فَِإْن أُْحِصْرُمتْ َفَما  { دون إمتامهما مما اليستطاع جتاوزه وجب للتحلل من اإلحرام تقدمي اهلدي بقوله تعاىل عقب ذلك:

ه: فإن أحصرمت عن إمتام احلج والعمرة وأردمت أن تتحللوا من إحرامكم فاذحبوا ويف اآلية إضمار معنا ،} اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْديِ 
ما تيسر من اهلدي، فالذبح للتحلل وليس لإلحصار، والتحلل هو فسخ اإلحرام واخلروج منه 5لطريقة املبينة شرعا، 

 دي إن منع من الوصول، واإلحصارويكون ëمتام احلج والعمرة إن متكن احلاج من الوصول إىل البيت احلرام، أو بذبح اهل
واملنع فيه من ذات ، : اِإلحصار احلبسيلحصار واحلصر، فقاإل يلفظ، إال أن أهل اللغة فرقوا بني لغة معناه احلبس واملنع

قول ابن عباس: ال وقطاع الطريق لسبب خارجي كالعدو والسلطان , واحلصر يكون بالشخص كاملرض وذهاب النفقة
ُصِدْدمت أي فإن  }فَِإْن أُْحِصْرمتُ { قول هللا عز وجل:إحصار ل. وقال بعضهم: يقال فيهما مجيًعا حصر إال حصر العدو

احلج والعمرة. وينبين على هذه التفرقة بني احلصر واإلحصار خالف حول طريقة  عن الوصول إىل البيت ومنعتم من إمتام
كما   ،يرون أن املراد 5ِإلحصار يف اآلية ما كان بسبب عدولشافعية حتلُّل املـُْحَصِر من اإلحرام، فبعض العلماء كاملالكية وا

والتحلل فيه يكون 5لذبح، قال مالك:" من ُحبس بعدو فحال بينه وبني البيت فإنه  ،حدث للمسلمني يف صلح احلديبية
ات من ذبسبب حيل من كل شيء وينحر هديه وحيلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء"، أما إذا كان احلصر 

مث يذهب إىل  ،يبقى على إحرامه حىت يربأ من مرضهو ، فإن احلاج أو املعتمر ال يتحلل 5لذبح الشخص كاملرض مثال
. قال مالك" فأما من أحصر بغري البيت فيطوف به سبعًا ويسعى بني الصفا واملروة، و±ذا يتحلل من عمرته أو حجه

، أما األحناف "حتلل بعمل عمرة، وعليه احلج من قابل واهلدي من فاته احلج "قال:و  عدو فإنه ال حيل دون البيت"،
فإن اشرتط عند إحرامه التحلل 5ملرض إن  اآلية تعم كل منع، وأن التحلل من اإلحرام يف كل احلاالت 5لذبح،فريون أن 

عن رواية مسلم يف ثبت أصابه يف الطريق حتلل به وال شيء عليه من هدي أو قضاء أو غريه عند احلنابلة، عمال مبا 
Fَ  :فـََقاَلتْ  ،َدَخَل النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ُضَباَعَة بِْنِت الزُّبـَْريِ ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ  ( :رضي هللا عنها قالت عائشة
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ي َواْشَرتِِطي َأنَّ حمَِلِّي َحْيُث َحَبْسَتِين  :Lَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا ،َرُسوَل اLَِّ ِإّينِ أُرِيُد احلَْجَّ َوأََ¦ َشاِكَيةٌ  وال  )، ُحجِّ
ويقيم على إحرامه حىت يطوف عند مالك ر صَ حْ من وقف بعرفة فليس مبُِ يسقط عنه الدم عند الشافعي وأيب حنيفة. وأما 

  ، وهو أحد قويل الشافعي وقول أيب حنيفة. 5لبيت ويهدي
لغة من اهلدية، يهدى إىل  واهلديأي ما تيسر ومل يستصعب من اهلدي،  } َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْديِ  { عاىل:أما قوله ت

البيت احلرام من اإلبل أو البقر أو الضأن، يتقرب به إىل هللا تعاىل، من غري سبب موجب، قدره اإلمام مالك بشاة يف 
َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْدِي  { أنه كان يقول:رضي هللا عنه  ابن أيب طالبعن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن علي رواية له 

  شاة. وقال ابن عباس: اهلَْدي من األزواج الثمانية: من اإلبل والبقر واملعز والضأن. }
ية كما يطلق اهلدي أيضا على ما جيب على احملرم بسبب موجب كالتمتع أو ترك واجب أو فعل حمظور، وهو يف هذه اآل

ما يذحبه احملرم إذا منع من الوصول إىل البيت احلرام، وهدي اإلحصار سواء كان احملصر قد ساقه معه أو مل يسقه يذبح 
إذا كان يستطيع البعث به إىل احلرم  يف مكان احلصر على قول اجلمهور، مالك والشافعي وأمحد، وقال ابن عباس:"

  فات مساكني مكة مل يفت مساكني املسلمني يف غريها.وجب عليه، وإال ينحره يف حمل إحصاره"، فإن 
، فإن اآلية إال اإلحرام عند امليقاتالشعائر من وسواء كان اإلحرام 5حلج أو العمرة أو ±ما معا، ولو مل يفعل احلاج  

عليه وسلم  توجب اإلمتام، ما مل حيصر املرء فيجوز له التحلل بذبح اهلدي وحلق الشعر، كما هي سنة الرسول صلى هللا
حني حال املشركون بني للهجرة،  اآلية عام احلديبية، سنة ستإذ أحصر 5حلديبية فنحر فيها، السيما وقد نزلت هذه 

وأن يـََتَحللوا  ،أن يذحبوا ما معهم من اهلديورخص للمسلمني رُسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبني الوصول إىل البيت، 
قال فومل حيلقه، شعره وكان منهم من َقّصر ، لوا حىت خرج فحلق رأسه، ففعل الناسفلم يفعحبلق رؤوسهم  إحرامهم من

َحلِّقني( صلى هللا عليه وسلم: 
ُ
لنساء اأما )،  واملقصرين( قالوا: واملقصرين F رسول هللا؟ فقال يف الثالثة: )، َرِحم هللا امل

َا َعَلى النَِّساِء لم: ( ملا روي صحيحا عن رسول هللا صلى هللا عليه وس التقصري هنفيكفي لَْيَس َعَلى النَِّساِء َحْلٌق ِإمنَّ
بلغين أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َحلَّ وأصحابه 5حلديبية، فنحروا اهلدي، وحلقوا اإلمام مالك:"  قال).  التـَّْقِصريُ 

مث مل نـَْعلم أّن رسول هللا صلى هللا عليه رؤوسهم، وَحّلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا 5لبيت، وقبل أن َيِصل إليه اهلدي. 
  ".وسلم أمَر أحًدا من أصحابه، وال ممن كان معه، أن يقضوا شيًئا وال أن يعودوا لشيء

ُلَغ اْهلَْدُي حمَِلَّهُ  { أما قوله تعاىل: امها فهو بيان ملالزمة اإلحرام حىت إمتام شعائر احلج، ومت } َوَال َحتِْلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحىتَّ يـَبـْ
يوم النحر، فال جيوز حلق وال غريه من منافيات اإلحرام كقص األظافر والطيب وغريه، إال بعد أن يبلغ اهلدي حمله، 

، أي وقت ذحبه للفقراء يف مىن يوم النحر، إال أن حيصر احلاج فيذبح يف احملل بفتح امليم وكسر احلاء مكان احللول وزمانهو 
  إىل احلرم. مكان اإلحصار إن مل يستطع بعثه 
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أما املريض الذي تؤذيه بعض هيئات اإلحرام يف رأسه أو سائر جسده، أو تزيد من علته كداء "القرع" يف الرأس أو تكاثر 
القمل يف الشعر لشدة الوسخ، أو بعض األمراض اليت متنع من التجرد عن املخيط، فيجوز له حلق رأسه أو لبس ما 

َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضًا أَْو بِِه أًَذى مِّن  { تعاىل: عمرة واحلج، وعليه الفدية لقولهالحيفظ صحته، ويواصل القيام بشعائر 
قولك: فديُته أَفِديه، والفدية لغة أن جيعل شيء مكان شيء محاية له، من  ،} رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسكٍ 
مبعىن واحد هو محاية الشيء اجلليل النفيس بعوض، والِفْدية والَفَدى والِفداُء ، نهكأنَّك حتميه بنفسك أو بشيء يعوِّض ع

وملا كان االضطرار إىل خمالفة بعض أحكام اإلحرام فقد جعل الشرع ±ذه اآلية الكرمية لذلك عوضا شرحته السنة النبوية 
ي الذبيحة ينوى ±ا التعبد # وحده، أو بوجوب إحدى ثالث: ذبح شاة، وهو النسك يف التعبري القرآين، مجع نسيكة أ

قـََعْدُت ِإَىل َكْعِب ْبِن صيام ثالثة أFم، أو إطعام ستة مساكني، كما يف رواية البخاري عن عبد هللا بن معقل قال: ( 
ْلُت ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  :الَ فـَقَ ، ُعْجرََة ِيف َهَذا اْلَمْسِجِد يـَْعِين َمْسِجَد اْلُكوَفِة َفَسأَْلُتُه َعْن ِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍ  محُِ

ٍم  :قَالَ  ،َال  :قـُْلتُ  ؟َما ُكْنُت أَُرى َأنَّ اْجلَْهَد َقْد بـََلَغ ِبَك َهَذا أََما جتَُِد َشاةً  :فـََقالَ  ،َواْلَقْمُل يـَتَـَناثـَُر َعَلى َوْجِهي َّFَُصْم َثَالثََة أ
  )، فـَنَـزََلْت ِيفَّ َخاصًَّة َوْهَي َلُكْم َعامًَّة  ،َساِكَني ِلُكلِّ ِمْسِكٍني ِنْصُف َصاٍع ِمْن َطَعاٍم َواْحِلْق رَْأَسكَ أَْو َأْطِعْم ِستََّة مَ 

غري لاختلفوا فيمن أماطه ولئن أمجع الفقهاء على وجوب فدية إماطة األذى عن اجلسم لورود األمر ±ا كتا5 وسنة، فإÄم  
قال مالك: العامد يف ، و قال الشافعي وأبو حنيفة: إن حلق دون ضرورة فإمنا عليه دم فقطف عمدا،نسيا¦ أو  ضرورة،

، أي عليه فدية األذى املذكورة يف الكتاب والسنة، كما اختلفوا حول مكاÄا يف احلرم أو يف غريه، ذلك والناسي واحد
  .وخصاهلا فضال وأفضلية، يف تفاصيل أكثر يرجع إليها يف كتب الفقه

، وأحكام التحلل كيفية التحلل عند اِإلحصاروبعد أن ذكر الوحي أحكام ما مينع احلاج واملعتمر من الوصول إىل احلرم، و 
عقب بذكر حال من وصل إىل بيت هللا تعاىل آمنا من  اجلزئي عندما يتعارض املرض مع بعض هيئات اإلحرام،

فَِإَذا أَِمنُتْم َفَمن َمتَتََّع 5ِْلُعْمرَِة ِإَىل احلَْجِّ َفَما  { إمتام مناسكهما، فقال: اإلحصار، متمتعا 5لعمرة إىل احلج وكيفية حتلله عند
وهذا يقود إىل ذكر كيفيات ما يهل به احلاج عند إحرامه مما يعقد عليه نيته ويليب به، إفرادا أو  ،} اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْديِ 

وهو عند املالكية  �يت ¹عمال احلّج وحده.و ،ينوي احلّج فقط عند إحرامهف هو أن يهّل احلاجّ  اإلفرادقرا¦ أو متتعا. و 
والشافعية أفضل من القران والتمتع، ألنه ال جيب معه هدي، وألن النيب صلى هللا عليه وسلم حج مفردا كما يف املوطأ 

َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم َحجَِّة اْلَوَداِع َفِمنَّا  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اLَِّ والبخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت: ( 
 َِّLَعَلْيِه َوَسلََّم 5ِحلَْجِّ فََأمَّا َمْن أَ  َمْن أََهلَّ ِبُعْمرٍَة َوِمنَّا َمْن أََهلَّ ِحبَجٍَّة َوُعْمرٍَة َوِمنَّا َمْن أَهََّل 5ِحلَْجِّ َوأََهلَّ َرُسوُل ا َُّLَهلَّ َصلَّى ا
 ) ْحرِ ِبُعْمرٍَة َفَحلَّ َوأَمَّا َمْن أََهلَّ ِحبَجٍّ أَْو َمجََع احلَْجَّ َواْلُعْمرََة فـََلْم حيُِلُّوا َحىتَّ َكاَن يـَْوُم النَّ 

، ومعىن القران اجلمع بني إحرامي نسك واحدو  وجيمع بينهما يف إحرام واحد 5لعمرة واحلّج مجيعا، لَّ هِ هو أن يُ فران القِ أما 
العمرة واحلج، وهو عند احلنفية أفضل من التمتع واإلفراد، ملا روي عن أنس قال: (مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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 :َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسْنيٍ َعْن َمْرَواَن ْبِن احلََْكِم قَالَ ( عمرة وحجة ). وما روى البخاري:يليب 5حلج والعمرة يقول: لبيك 
ُهَماَشِهْدُت ُعْثَماَن وَ  نَـُهَما َعِلي÷ا َرِضَي اLَُّ َعنـْ َعِة َوَأْن ُجيَْمَع بـَيـْ َهى َعْن اْلُمتـْ  :أََهلَّ ِ±َِما َعِليٌّ َذِلَك  فـََلمَّا رََأى ،َوُعْثَماُن يـَنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  :قَالَ وَ  ،لَبـَّْيَك ِبُعْمرٍَة َوَحجَّةٍ  َّLَم لَِقْوِل َأَحدٍ َما ُكْنُت ِألَدََع ُسنََّة النَِّيبِّ َصلَّى ا .( 

حالال، ّمث حيرم  اوميكث ± هو أن يهّل 5لعمرة يف أشهر احلّج، و�يت مّكة فيؤّدي مناسك العمرة ويتحّلل.فالّتمّتع وأما 
وهو عند احلنابلة أفضل، حلديث ابن عمر قال: متتع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عام حجة  5حلّج و�يت ¹عماله.

َفَمن  { لعمرة إىل احلج وأهدى وساق اهلدي معه من ذي احلَُليـَْفة). وفيه على املتمتع اهلدي، كما يف قوله تعاىل:الوداع 5
فإن مل جيد صام ثالثة أFم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل بلده، أو بعد  ،} َمتَتََّع 5ِْلُعْمرَِة ِإَىل احلَْجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْديِ 

َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك  { احلرم يف طريق عودته إىل أهله، وهو قوله تعاىل:مغادرته  ٍم ِيف احلَْجِّ َوَسبـْ َّFَْد َفِصَياُم َثالثَِة أ َفَمن ملَّْ جيَِ
إىل  نيفة على أن املتمتع إذا مل جيد هدF صام ثالثة أFم إذا أحرم 5حلجواتفق مالك والشافعي وأبو ح ،} َعَشرٌَة َكاِمَلةٌ 

  آخر يوم عرفة. 
َذِلَك ِلَمن ملَّْ َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي  { إال أن التمتع خاص بغري سكان مكة املكرمة، وهو معىن قوله تعاىل عقب ذلك:

، وعند الشافعية من كان ، وهم عند املالكية أهل مكةه خاص بغري أهل احلرمأي ذلك التمتع حكم ،} اْلَمْسِجِد اْحلَرَامِ 
 احلرم مسافة ال تقصر فيها الصالة، وزاد احلنفية عليهم من تكون منازهلم داخل امليقات، ال يتمتعون 5لعمرة إىل بينه وبني

َواتـَُّقوْا اLَّ  { بقوله ترغيبا وحتذيرا فقال:سبحانه اآلية  مث ختماحلج بل يفردون، وëمكاÄم ¾دية العمرة طوال السنة. 
  .} يُد اْلِعَقابِ َواْعَلُمواْ َأنَّ اLَّ َشدِ 

من أّما هذه ëمجال كيفيات احلج والعمرة كما تشري إليها اآلFت الكرمية، وهي كلها مشروعة 5لكتاب والسنة واإلمجاع، 
آل  }َغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ َوLَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيًال َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اLََّ  { الكتاب فقوله تعاىل:

َفَمن َمتَتََّع 5ِْلُعْمرَِة ِإَىل احلَْجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن  { وقوله سبحانه: ،}َوأَِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة Lَِّ  { ، وقوله عز وجل:97عمران
 ن أهلَّ ا مَ حبج ومنَّ  ن أهلَّ ا مَ نَّ بعمرة ومِ  ن أهلَّ ا مَ نَّ مِ فَ (  الّسّنة فمنها حديث عائشة رضي هللا عنها قالت: وأّما .}اْهلَْديِ 
بدأ فأهل  ،متتع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع 5لعمرة إىل احلج)، ومنها حديث ابن عمر قال: (  ±ما

فة مث دعا يْ لَ احلُ صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذي ( عن ابن عباس قال: ) وحديث مسلم  5لعمرة مث أهل 5حلج
بناقته فأشعرها يف صفحة سنامها األمين وسلت الدم عنها وقلدها نعلني مث ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل 

)، ومنها أن الرسول صلى هللا عليه وسلم اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة، فأخذ الناس منه مباشرة مناسك  5حلج
ُ َعْنهُ (  اري عن قتادة قال:احلج والعمرة، وقد روى البخ َّLَعَلْيِه َوَسلَّمَ  َسأَْلُت أََنًسا َرِضَي ا ُ َّLقَالَ  ،َكْم اْعَتَمَر النَِّيبُّ َصلَّى ا: 

ُه اْلُمْشرُِكونَ  ،أَْرَبعٌ  َوُعْمرَُة  ،ي اْلَقْعَدِة َحْيُث َصاَحلَُهمْ َوُعْمرٌَة ِمْن اْلَعاِم اْلُمْقِبِل ِيف ذِ  ،ُعْمرَُة اْحلَُديِْبَيِة ِيف ِذي اْلَقْعَدِة َحْيُث َصدَّ
وأّما اإلمجاع فقد تواتر عمل الّصحابة ومن بعدهم ). ◌ً  َواِحَدة :قَالَ  ؟َكْم َحجَّ   :قـُْلتُ  ،أُرَاُه ُحنَـْنيٍ  ِعرَّانَِة ِإْذ َقَسَم َغِنيَمةاجلِْ 
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ان ال خيتلف العلماء يف ذلك أن املستطيع كلها. قال ابن عبد الرب:" احلج والعمرة نسك  على الّتخيري بني هذه األوجه
السبيل إليهما يبدأ ¹يهما شاء، وقد جاء ذلك عن مجاعة من السلف"، وكان سفيان بن عيينة يقول:" معىن قول الرسول 

رة يف صلى هللا عليه وسلم: ( دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة ) مل يرد به فسخ احلج، وإمنا أراد جواز عمل العم
مفردة، ويستمتع ±ا إىل احلج، وأن يقرن مع احلج، كل ذلك جائز إىل يوم القيامة". كما حث  شهر احلج إىل يوم القيامةأ

الرسول صلى هللا عليه وسلم على املتابعة بني احلج والعمرة مبا رواه الرتمذي والنسائي صحيحا عن ابن مسعود قال: ( 
ا بني احلج والعمرة فإÄما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: �بعو 

  ). وليس للحجة املربورة ثواب إال اجلنة  ،والذهب والفضة
وبعد أن بني الوحي أحكام احلج والعمرة وإشكالية اإلحصار واملرض واهلدي والفدية انتقل إىل بيان وقت احلج، وكان 

، فرده سنة ويؤخرونه سنة، وهو النسيء هيقدمونبون به تقدميا و¾خريا حسب األهواء واملصاحل، العرب يف اجلاهلية يتالع
أي وقت احلج أشهر معلومة حمددة mبتة ال تتغري،  ،} احلَْجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماتٌ  { إىل وقت واحد معلوم وقال عز وجل:

أFم النحر ، وألن عاىل ذكر األشهر بلفظ اجلمع وأقله ثالثةن هللا توهي عند مالك شوال وذو القعدة وذو احلجة كله، أل
واملرأة إذا حاضت تؤخر الطواف الذي ال بد منه  ،يفعل فيها بعض أعمال احلج من طواف الزFرة واحللق ورمي اجلمار

 يه وسلم عّد الثالثةَ بطرق خمتلفة أن رسول هللا صلى هللا عل، وِلَما أخرجه الطرباين واخلطيب إىل انقضاء أFمه بعد العشرة
العشر األول من ذي احلجة من أشهر احلج، وهو قول ابن عباس : هي شوال وذو القعدة و وقال أبو حنيفة .أشهر احلجَّ 

من  وابن عمر والنخعي والشعيب وجماهد واحلسن، وقال الشافعي: التسعة األوىل من ذي احلجة إىل طلوع فجر يوم النحر
والعرب تسمي  ،ألÄا وقتثالثة أشهر  الشهران وبعض الثالث ، فكانهكلِّ   زلةَ ـالشهر من بعضَ  ني، نـَزَّلوا متأولأشهر احلج

  .، وإمنا زاره يف بعضهالعامَ  ارهقول ز تيوم اخلميس وإمنا أ�ه يف ساعة منه، و  هأ� :الوقت �ما بقليله وكثريه فتقول
ذل سرت وأعماال وقر5ت، ختلية للنفوس واجلوارح مما يمث بني عز وجل بعض آداب احلج إتيا¦ وجتنبا، نواF وأقواال 

َفَمن فـََرَض  { ويستقبح، وحتلية هلا مبا يزكي ويرفع الدرجات، فنهى أوال عن كل حمبطات العمل ومفسدات احلج بقوله:
ائره ومقاصده يتعارض مع آدابه وشعأي من ألزم نفسه ¹داء فريضة احلج وأهل به، فعليه أن يتجنب ما  } ِفيِهنَّ احلَْجَّ 
من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع  (صلى هللا عليه وسلم:وقال  ،} َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِيف احلَْجِّ  { ومناسكه

  ). كيوم ولدته أمه
 مع ويستفحش، وهو يف هذه اآلية Äي عن اإلفحاش يف القول مطلقا. ألنه يتناىف متضمن ملا يستقبح كالمٌ لغًة   ثُ الرفَ و 

، وأرفث، وُجِعل كنايًة عن اجلماع ومقدماته يف مح وكرُ ر وفِر نصَ من 5ب  َرَفَث الرجلحرمة احلج ووقار العبادة، يقال: 
َياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكمْ  { قوله تعاىل َلَة الصِّ   ، إ5حة لإلفضاء إىل الزوجة ودعوlا إليه. 187البقرة  } أُِحلَّ َلُكْم لَيـْ
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َله، ويعين مراجعة الكالم بني الناس على سبيل املعاندة أما اجلدا ل وهو املِرَاء، فمن أصل "َجَدَل احلبَل" إذا أحكم فـَتـْ
واخلصومة واملنازعة واملغالبة، كأن املتجادلني يفتل كل واحد اآلخر عن رأيه. وهو مما يفسد القلوب وميألها ضغينة 

فال وتعاو¦ على الرب والتقوى بني املسلمني، ولذلك حرمه هللا تعاىل، وجعل وبغضاء، فال يؤيت احلج مثاره ألفة وحمبة وتكا
َ املهذَب بقوله َوِعَباُد الرَّْمحَِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوً¦ َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَالُوا  { :تعاىل عالجه اإلعراض اللَّنيِّ

أََ¦ َزِعيٌم بِبَـْيٍت ِيف رََبِض اْجلَنَِّة ِلَمْن تـََرَك اْلِمرَاَء َوِإْن َكاَن حمُِق÷ا َوبِبَـْيٍت ِيف ى هللا عليه وسلم: (، وقال صل63الفرقان } َسَالًما
  ).َوَسِط اْجلَنَِّة ِلَمْن تـََرَك اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن َمازًِحا َوبِبَـْيٍت ِيف أَْعَلى اْجلَنَِّة ِلَمْن َحسََّن ُخُلَقهُ 

" إذا خرج  فسق الرَُّطبُ  الدين، أصله ِمْن فعل " والرتك َألمر هللا عز وجل واخلروج عن طريقلفسوق فهو العصيان وأما ا
كما ذكر الراغب يف   جبميع أحكامه أو ببعضه به مث أخلَّ  ، وأكثر ما يقال الفاسق ملن التزم حكم الشرع وأقرَّ عن قشره

وقد قابل به القرآن  ،تعورف فيما كان كثريا هل من الذنوب و5لكثري، لكنيقع 5لقليعن الدين والفسق  مفردات القرآن،
  . 18 السجدة } أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن فَاِسًقا َال َيْستَـُوونَ  { الكرمي اإلميان يف قوله تعاىل

ه يعلمها ويشهد عليها وجيازي ±ا مث حث mنيا على تزكية النفوس بكل أعمال الرب واخلري، تقر5 ±ا إىل هللا وحده، ألن
َوتـََزوَُّدوْا فَِإنَّ  { :فرين، سفر احلج وسفر اآلخرة فقالوأمر mلثا 5لتزود للس .}َوَما تـَْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمُه اLُّ  { فقال:

َر الزَّاِد التـَّْقَوى مث كانوا  ، زاد ويقولون إ¦ متوكلونون بغريكانوا حيج  ،يف أ¦س من أهل اليمن هذه اآلية نزلتوقد  ،} َخيـْ
، فأمرهم هللا تعاىل أن يتزودوا 5ملال والطعام الذي يغنيهم عن سؤال الناس ا،يسألون الناس، ورمبا ظلموا وغصبو 

ويساعدهم على حتقيق التقوى املرجوة، واآلية بذلك تسع الزادين املادي لسفر احلج، واملعنوي لسفر اآلخرة طاعة ألمر 
جتنا5 لنواهيه وعمال صاحلا وطهارة قلوب وأفئدة ونفوس. مث توَّج عز وجل أوامر التخلية من املوبقات والتحلية هللا وا

، ألن لتقوى5 ه هلمأمر والتزكية عبادة وبرا، والتـزود للدنيا واآلخرة، 5اللتفات إىل ذوي العقول السوية الراشدة الواعية مؤكدا 
مؤكدا أن الزاد املعنوي لآلخرة ال  .}َواتـَُّقوِن Fَ أُْوِيل األَْلَبابِ  { ا أقبح وأشنع فقال:وجو±ا عليهم أثبت وإعراضهم عنه

تَـُغوْا َفْضًال مِّن رَّبُِّكمْ  { يتناىف مع حتصيل الزاد املادي للدنيا مىت توفرت التقوى بقوله تعاىل:  }لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَبـْ
  وال حرج على احلاج إذا ما طلب يف موسم احلج رزقا حالال عن طريق الكسب، جتارة أومعناه اإلمث، أي ال إمث واجلناح

َوأَذِّْن ِيف { مشروعة، إذ ال تعارض بني ذلك وبني عبادات احلج وشعائره ومناسكه، قال تعاىل أيضا: عامالتخدمات وم
ٍم َمْعُلوَماتٍ  النَّاِس 5ِحلَْجِّ َ�ْتُوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َ�ِْتنيَ  َّFَِيف أ َِّLِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َهلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم ا 

ُوا وقد روى البخاري عن ابن عباس قال: ( .27/28احلج  } َكاَنْت ُعَكاُظ َوَجمَنَُّة َوُذو اْلَمَجاِز َأْسَواقًا ِيف اْجلَاِهِليَِّة فـََتَأمثَّ
تَـُغوا َفْضًال ِمْن رَبُِّكم { ِجُروا ِيف اْلَمَواِسِم فـَنَـزََلتْ َأْن يـَتَّ  ، وروى أمحد عن أيب أمامة التيمي قال: ) }لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَبـْ

اْلُمَعرََّف َوتـَْرُموَن اجلَِْماَر َوَحتِْلُقوَن  أَلَْيَس َتطُوفُوَن 5ِْلبَـْيِت َوَ¾ْتُونَ  :قَالَ  ؟ِإ¦َّ ُنْكرِي فـََهْل لََنا ِمْن َحجٍّ  :قـُْلُت ِالْبِن ُعَمرَ ( 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأََلُه َعْن الَِّذي َسأَْلَتِين فـَلَ  ،قـُْلَنا بـََلى :قَالَ  ؟ُرُءوَسُكمْ  َّLْبُه َحىتَّ فـََقاَل اْبُن ُعَمَر َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ا ْم جيُِ
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تَـُغوا َفْضًال ِمْن رَبُِّكمْ  { َعَلْيِه السََّالم ِ±َِذِه اْآليَةِ  نـََزَل َعَلْيِه ِجْربِيلُ  َفَدَعاُه النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه  ،}لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَْن تـَبـْ
قراء احلجاج ممن )، فكانت هذه اآلية الكرمية فيصال َسوَّى به هللا تعاىل يف األجر بني ف أَنـُْتْم ُحجَّاج: َوَسلََّم فـََقالَ 

ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروْا اLَّ ِعنَد اْلَمْشَعِر  { يضطرون للتكسب يف املوسم وبني أغنيائهم، مث خاطبهم مجيعا بقوله: فَِإَذا أََفْضُتم مِّ
فعل" فاض" املاء أو الدمع أو غريمها، وأصل اإلفاضة من  }اْحلَرَاِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإن ُكنُتم مِّن قـَْبِلِه َلِمَن الضَّآلِّنيَ 

فاَض الناُس من يفيض فيضا إذا كثر حىت سال، واإلفاضة دفع احلجاج وزحفهم من عرفات إىل مزدلفة مث إىل مىن، وأَ 
، يها ملبني،وكان العرب يسمون اخلروَج من عرفة الدفَع، واخلروَج من مزدلفة اإلفاضةَ اندفعوا بكثرة إِل أي َعَرفاٍت ِإىل ِمىن

فأطلق القرآن اإلفاضة على اخلروجني، وكانوا حيدثون يف دفعهم جلبة وضوضاء تتناىف مع مقاصد احلج وآدابه فنهاهم 
القرآن عن ذلك وأمر عند اإلفاضة ويف املشعر احلرام 5الشتغال بذكر هللا وشكره على ما هداهم إليه من تعاليم القرآن 

  من ضالل اجلاهلية وغيها.الكرمي والسنة النبوية، وما أنقذهم منه 
مث خطا ±م الوحي خطوة ترشيدية أخرى حمت ما بقي من رواسب ا¼تمع اجلاهلي، وفوارق طبقاته، وكانت قريش تتعاىل 

[، ويسمون أنفسهم احلُْمسان بيت هللاطَّ قول حنن أبناء احلرم وقُ على سائر العرب، وت
54

أي ذوي الشدة والصالبة يف  ]
ُمثَّ أَِفيُضوْا ِمْن  { لك من احلرم وال يقفون بعرفة، بل مبزدلفة يدفعون منها، فأنزل هللا تعاىل قوله:فال خيرجون لذ ،الدين

وقد روى اإلمام مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت:(  ،} َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَـْغِفُروْا اLَّ ِإنَّ اLَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
َكاَن النَّاُس يُِفيُضوَن ِمْن (  :قالت)، و  }ُمثَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاس{ أَنـَْزَل اLَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِهمْ اْحلُْمُس ُهْم الَِّذيَن 

 }يُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاسأَفِ { فـََلمَّا نـَزََلتْ  ،َعَرفَاٍت وََكاَن اْحلُْمُس يُِفيُضوَن ِمْن اْلُمْزَدلَِفِة يـَُقوُلوَن َال نُِفيُض ِإالَّ ِمْن اْحلََرمِ 
)، أي قفوا مع الناس يف عرفة وأفيضوا منه كما يفيض غريكم، واستغفروا هللا تعاىل، فما أنتم إال من َرَجُعوا ِإَىل َعَرفَاٍت 

العنجهية مجلة املسلمني، سواسية كأسنان املشط. وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل بعثته �ىب هذا التمييز و 
¦فع بن جبري عن أبيه جبري الناس بعرفة كما يف رواية املستدرك على الصحيحني عن  والتعايل لدى قومه فيقف مع عموم

و قد تركوا املوقف على  ،فال خنرج من احلرم سُ مْ كانت قريش إمنا تدفع من املزدلفة ويقولون حنن احلُ   (بن مطعم قال:
 عليه و سلم يف اجلاهلية يقف مع الناس بعرفة على مجل له مث يصبح مع قومه فرأيت رسول هللا صلى هللا قال: ،عرفة

َوإِنَُّه  ،رَأَْيُت َرُسوَل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قـَْبَل أَْن يـُنَـزََّل َعَلْيهِ ) ويف رواية أمحد: (  5ملزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا
َها تـَْوِفيًقا ِمْن اLَِّ َلهُ  َلَواِقٌف َعَلى بَِعٍري َلهُ    ). ِبَعَرفَاٍت َمَع النَّاِس َحىتَّ َيْدَفَع َمَعُهْم ِمنـْ

                                      
" القتال أي اشتد، واحتمس الِقر¦ن إذا اقتتال بضراوة، وحتمس الرجل إذا تعاصى، واحلماسة املنع محَِسَ ل: "من فع - 54

  ، ورجال ُمحْس بنفس املعىن. تشدِّد على نفسه يف الدينواحملاربة. ورجل أمحس م
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ويواصل القرآن الكرمي تعليم شعائر احلج فيأيت على ما ينبغي أن خيتم به لتتم النعمة وتؤيت شعائره مثارها مغفرة وأجرا، 
يف مىن يتفاخرون 5Þئهم وأFمهم، ومبا فعل بعضهم ببعض، فنهاهم  وكان العرب يف اجلاهلية إذا أÄوا حجهم جلسوا ِحَلقاً 

ُتم  { الوحي عن هذه اخلصال، وأمرهم 5لكف عن ذكر اآل5ء واألجداد وقد ماتوا على الكفر، بقوله تعاىل: فَِإَذا َقَضيـْ
تعاىل ¹شد  فاذكروا هللا ،فَرغتم من َحجكمو  ذا ذحبتم َنسائككمفإ }مََّناِسَكُكْم فَاذُْكُروْا اLَّ َكذِْكرُِكْم آ5َءُكْم أَْو َأَشدَّ ذِْكراً 

َا اْحلََياُة  { مما كنتم تذكرون آ5ءكم، فما ذكر اآل5ء واألجداد ِمبَُقرِّبكم من هللا، إن هو إال هلو ولعب، قال تعاىل: اْعَلُموا أَمنَّ
َنُكْم َوتَ  نـَْيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـُْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َوَال  { وقال: }َكاثـٌُر ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالدالدُّ

َعزَّ َوَجلَّ  ِإنَّ اLََّ ، وقال صلى هللا عليه وسلم: ( 9املنافقون }أَْوَالدُُكْم َعْن ذِْكِر اLَِّ َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَأُولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُرونَ 
لََيَدَعنَّ رَِجاٌل  ،أَنـُْتْم بـَُنو آَدَم َوآَدُم ِمْن تـُرَابٍ  ،َقْد أَْذَهَب َعْنُكْم ُعبِّيََّة اْجلَاِهِليَِّة َوَفْخَرَها 5ِْآل5َِء ُمْؤِمٌن َتِقيٌّ َوفَاِجٌر َشِقيٌّ 

َا ُهْم َفْحٌم ِمْن َفْحِم َجَهنََّم أَ  ). اذكروا آالء  نَ ـْو لََيُكونُنَّ أَْهَوَن َعَلى اLَِّ ِمْن اْجلِْعَالِن الَِّيت َتْدَفُع ¹َِْنِفَها النَّتَفْخَرُهْم ¹َِقْـَواٍم ِإمنَّ
له دون  الثناء والشكر والتعظيمهللا عز وجل وفضله ونعمه وما تنتظرون من خري يف اآلخرة جزاء طاعته، اذكروه 5حلمد و 

لئن كان ذكره محدا وشكرا وتعظيما ومتجيدا وتكبريا، فإنه كذلك دعاء ورغبة فيما غريه، بدل ما كنتم تذكرون وتدعون. و 
، لذلك 90األنبياء }إِنـَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ  { عنده ورهبة، قال تعاىل:

الالئق 5ملؤمن يف ختام مناسكه ويف كل حني، وضرب لذلك مثلني من أدعية القوم،  5در الوحي بتلقني كيفية الدعاء
نـَْيا َوَما لَُه ِيف اآلِخرَِة  { نصيب من اآلخرة فقال: مثال من طالب الدنيا وليس هلم َفِمَن النَّاِس َمن يـَُقوُل رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ

ِوِمنـُْهم مَّن يـَُقوُل رَبـََّنا آتَِنا  { َمَثال ممن فازوا خبريي الدنيا واآلخرة فقال:أي ليس له نصيب من خري اآلخرة، و  }ِمْن َخَالقٍ 
نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  ُ   ويف الصحيحني عن أنس قال:( ،}ِيف الدُّ َّLَكاَن َأْكثـَُر ُدَعاِء النَِّيبِّ َصلَّى ا

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اْآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارَعَلْيِه َوَسلََّم ا أَنَّ َرُسوَل اLَِّ  : (ويف صحيح مسلم)،  للَُّهمَّ رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ
َهْل   :ُه َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَد َرُجًال ِمْن اْلُمْسِلِمَني َقْد َخَفَت َفَصاَر ِمْثَل اْلَفرِْخ فـََقاَل لَ 

هُ  َّFنـَْيا :قَالَ  ؟ُكْنَت َتْدُعو ِبَشْيٍء أَْو َتْسأَلُُه ِإ ْلُه ِيل ِيف الدُّ فـََقاَل  ،نـََعْم ُكْنُت أَُقوُل اللَُّهمَّ َما ُكْنَت ُمَعاِقِيب بِِه ِيف اْآلِخرَِة فـََعجِّ
نـَْيا َحَسَنًة َوِيف  { اللَُّهمَّ  :أََفَال قـُْلتَ  ،أَْو َال َتْسَتِطيُعهُ  ،َال ُتِطيُقهُ  !ُسْبَحاَن اL:  َِّLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اLَِّ َصلَّى ا آتَِنا ِيف الدُّ

َ َلُه َفَشَفاُه  :قَالَ  ،}اْآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر  َّLَفَدَعا ا.(  
دعائهم فريقان، فريق سأل الدنيا وحدها وفريق سأل خري الدنيا واآلخرة، فقد بني هللا تعاىل أن لكل  وحيث إن الناس يف

َّا َكَسُبوْا َواLُّ َسرِيُع احلَِْسابِ  { فقال: إن خرياً فخري، وإن شراً فشرمما عمله وسأله،  امنهما نصيب  ،}أُولَِئَك َهلُْم َنِصيٌب ممِّ
اذُْكُروْا اLَّ ِيف َو◌َ  { الثالثة، وجعلها أFم ذكر، ورخص للمتعجل يف االكتفاء بيومني فقال:وختم ¹حكام أFم التشريق 

ٍم مَّْعُدوَداتٍ  َّFَأ{ ،م التشريقFهي أ } أي ال إمث  }َفَمن تـََعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه َوَمن َ¾َخََّر َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتـََّقى
ج على من اكتفى بيومني مقاما مبىن، وال على من بقي فيها ثالثة أFم، مث توج عز وجل أحكام احلج والعمرة يف وال حر 
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وذكَّر بيوم الدين  ،}َواتـَُّقوْا اLَّ  { هذه اآلFت الكرمية 5حلث على التقوى واحلض على مداومتها يف كل األحوال فقال:
َوُعرُِضوا َعَلى رَبَِّك َصف÷ا َلَقْد  { وهو نظري قوله تعاىل: ،}وا أَنَُّكْم إِلَْيِه ُحتَْشُرونَ َواْعَلمُ  { إذ حيشر الناس للحساب فقال:

ُتُموَ¦ َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َجنَْعَل َلُكْم َمْوِعًدا    .48الكهف  }ِجئـْ
َلْت فيها مبادئ اإلسالم وأسسه، عقيدة وبرا وأركا¦، ±ذه اآلFت املباركة خنتم القسم الثالث من سورة  البقرة، وقد ُأمجِْ

ل فيه ما أُوِجَز يف سابقه، وُخِتَم بشهادته عز وجل لألمة اإلسالمية  وقواعد وسناما. لنشرع يف القسم الرابع وقد ُفصِّ
 { هذا القسم ëذن هللا تعاىل وعونه وتوفيقه،5لطاعة واإلميان، وُزوَِّد مبشكاة آية الكرسي أنوارا للمعرفة واإلحسان، فإىل 

َنا ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَّ  ْلَنا َما َال طَاقََة رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذَ¦ ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأَ¦ رَبـََّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ ِذيَن ِمْن قـَْبِلَنا رَبـََّنا َوَال ُحتَمِّ
  .286البقرة }ا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَْنَت َمْوَالَ¦ فَاْنُصْرَ¦ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ لََنا بِِه َواْعُف َعنَّ 
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  متهيد:
  والتكرمي الفوز معامل

مة للقسم الرابع مبا حواه من جممالت للعقيدة والشريعة وقواعد السلوك، ذكرت كان القسم الثالث من سورة البقرة مقد
فيها أركان اإلسالم اخلمسة، وحدة توجه إىل رب واحد من خالل قبلة واحدة إميا¦ وتوحيدا، وصالة وزكاة، وصوما 

   هو قوام األمر وسنامه.وحجا، وما جيمعها كلها برا وإحسا¦، وما حيفظها وحيمي أهلها جهادا يف سبيل هللا تعاىل
  أما هذا القسم الرابع واألخري فقد متيز بثالث: 

أوالهن تفصيل ما ورد يف القسم السابق من أحكام جمملة أبلغ تفصيل، وبيان منهج تنـزيلها يف واقع احلياة العملية 
بقاع األرض  ليكون منوذجا حتتذيهللمؤمن، مبا يكفل إعادة بناء ا¼تمع اإلسالمي اجلديد الذي تشيد حصونه يف املدينة، 

  اليت يصلها نور اإلسالم وشريعته. 
بدأ أوال ببيان أسباب الفساد وطرق عالجه واملناعة منه، ومناهج الصالح واإلصالح يف الفرد وا¼تمع، تكريسا للرب 

  وتشرتي اآلخرة. واإلحسان يف العالقات واملعامالت وتثبيتا لنفوس طيبة تؤثر مرضاة هللا تعاىل فتبيع الدنيا
نساين يف األرض، وهي سعادته الدنيوية وجناته األخروية، وليس لذلك من سبيل إال اإلميان واهلجرة إلمث ثىن بغاية الوجود ا

  واجلهاد. 
مث انتقل إىل بناء األسرة املسلمة وهي النواة األوىل اليت يقوم عليها حصن اإلسالم ودولته، فحرم من املكاسب واملطاعم 

بني  وأدب معاشرة وفاقا ووالء اة الزوجية الكرميةها وضارها مخرا وميسرا وأكال ألموال اليتامى، ووضع أسس قيام احليخبيث
وبني أحكام الطالق  قاق.والوفاق والش واليسر،تربيتهم يف حاليت العسر تنشئتهم و وضوابط كفالة لألبناء و  ،الزوجني

ة يف حاليت البينونة الصغرى والكربى، وحقوق الزوجة والزوج وواجباlما عند والرجعة واإليالء واألميان والكفارات والعد
  قيام احلياة الزوجية أو انفصامها 5لطالق أو الوفاة.

للنفسية املسلمة، عقيدة قتالية حتفظ العرض واألرض والدين،  سلمة، عقب بثالثية البناء الداخليوبعد بناء نواة األسرة امل
يد اخلالص الذي ال تشوبه األوهام والظنون، وعلى والء ال خيذله خوف من موت أو حرص على مبنية على جوهر التوح

  حياة. 
مث عاد إىل مواصلة بناء ا¼تمع يف عالقاته املادية االقتصادية إنفاقا يف سبيل هللا بغري منٍّ أو أذى، مفصال أولوFته 

كام البيع والر5، والديون والرهن، يف حاليت العسرة طيبه وخبيثه، مبينا عقب ذلك أح ،حالله وحرامه ،ومستحقيه
اإلشهاد عليها حفظا لوحدة صف املسلمني، ودرءا ألسباب اخلالف واخلصام  ، وواجبوامليسرة، وضرورة توثيق العقود

  والشقاق بينهم.
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متحضرة تكفل سعادة فكان هذا القسم حبق تكملة وتوضيحا وتنـزيال ملا سبقه من قواعد وأحكام يف حياة واقعية راقية 
الدنيا وحسن ثواب اآلخرة، وكانت سورة البقرة به ترمجا¦ لكليات العقيدة والشريعة، كما كانت سورة الفاحتة قبلها إجيازا 
حمكما ألساسيات الدين كله، وبراعة استهالل للقرآن وعنوا¦ للذكر احلكيم، وكان ما بعدمها من سور القرآن الكرمي 

   رسول صلى هللا عليه وسلم بيا¦ وتفصيال وتوسعا وشرحا.األخرى، ومن سنة ال
وامليزة الثانية هلذا القسم هي اشتماله علي سيدة آي القرآن الكرمي، آية الكرسي وفيها اسم هللا األعظم، وقد فصلت 

 وحدانية ¹روع بيان معامل اإلميان واإلحسان، حوت أمهات العقيدة، ومجعت أصول األمساء والصفات، صفات # تعاىل
وحياة وقيومية وعلوا وعظمة، وإبداعا من العدم على غري مثال سبق، ومالكية للكون ما وجد وما يوجد، وعلما شامال 

ني 5ألشياء كلها َجليِّها وَخِفيِّها، ُكليِّها وُجْزئيِّها، ما خلق وما خيلق، واستفرادا 5لشفاعة إال ëذنه، وواليًة لعباده املؤمن
، وال يْشَغله شأن عن شأن، خيرجهم ±ا من ُمتَـَعاٍل عن تناول  الظلمات إىل النور برمحته، ال يشقُّ عليه عز وجل شاقٌّ

األوهام، عظيٌم ال حتيط به األفهام، ولذلك قال عنها الرسول صلى هللا عليه وسلم: ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة 
قرأ آية الكرسى ىف دبر الصالة املكتوبة كان ىف ذمة هللا إىل الصالة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت )، وقال: ( من 

اLَِّ َمَعَك أَْعَظُم؟ )، قَاَل:  األخرى )، َوَعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اFَ ) :َِّL أ5ََ اْلُمْنِذِر أََتْدرِي َأيُّ آيٍَة ِمْن ِكَتابِ 
ُ َال إِلََه ِإالَّ ُهَو  { َلُم، قَاَل:( Fَ أ5ََ اْلُمْنِذِر أََتْدرِي َأيُّ آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اLَِّ َمَعَك أَْعَظُم؟ ) قَاَل قـُْلُت:قـُْلُت اLَُّ َوَرُسولُُه أَعْ  َّLا

)، وعن أيب أمامة رضي هللا عنه، عن النيب قَاَل َفَضَرَب ِيف َصْدرِي َوقَاَل:( َواLَِّ لِيَـْهِنَك اْلِعْلُم أ5ََ اْلُمْنِذِر  ،}احلَْيُّ اْلَقيُّوُم 
صلى هللا عليه وسلم قال: ( إن اسم هللا األعظم لفي ثالث سور من القرآن، يف سورة البقرة، وآل عمران، وطه ) 

ُ َال إِلََه  { انويف سورة آل عمر  ،}اLَُّ َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم  { فالتمستها فوجدت يف سورة البقرة آية الكرسي َّLامل ا
  .}َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوم  { ويف سورة طه ،}ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوم 

َآَمَن  { أما امليزة الثالثة فشهادة هللا تعاىل لألمة اإلسالمية 5لطاعة واإلميان واإلحسان، وثناؤه عليها بقوله عز وجل:
ْعَنا ْنزَِل إِلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن L5َِِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ الرَُّسوُل ِمبَا أُ   َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا مسَِ

التكرمي والتزكية، وإشارة الرضا والقبول، وَمْعَلُم ، هذه اآلية هي شهادة 285البقرة }َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصُري 
ُقْل  { ،28الفتح }وََكَفى L5َِِّ َشِهيًدا  { الفوِز والنُّْجِح والوصول، شهادة تزكية وتربئة حملمد صلى هللا عليه وسلم وأتباعه:

َنُكْم  . فهنيئا هلذه األمة املرحومة بشهادة ر±ا هلا ورضاه عن 19نعام األ }َأيُّ َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة ُقِل اLَُّ َشِهيٌد بـَْيِين َوبـَيـْ
 { صفاء إمياÄا وسالمة قلبها وصدق إ¦بتها، شهادة يعتز ±ا كل مسلم ويتمسك ±ا كل مؤمن، قول احلق منه تعاىل:

  . 122النساء }َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اLَِّ ِقيًال 
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  :فسادال
  ناعة منهه، عالجه واملونتائج هأسباب 

 

نـَْيا َوُيْشِهُد اLَّ َعَلى َما ِيف قـَْلِبِه َوُهَو أََلدُّ  { :قال هللا تعاىل َوِمَن النَّاِس َمن يـُْعِجُبَك قـَْولُُه ِيف اْحلََياِة الدُّ
َواLُّ َال حيُِبُّ الَفَساَد ) َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اَألْرِض لِيُـْفِسَد ِفِيَها َويـُْهِلَك اْحلَْرَث َوالنَّْسَل 204اخلَِْصاِم (

) َوِمَن النَّاِس َمن 206) َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اLَّ َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة 5ِِإلمثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهاُد (205(
ْلِم َكآفًَّة ) Fَ 207َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاء َمْرَضاِت اLِّ َواLُّ َرُؤوٌف 5ِْلِعَباِد ( أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِيف السِّ
) فَِإن زَلَْلُتْم مِّن بـَْعِد َما َجاءْتُكُم اْلبَـيَِّناُت 208َوَال تـَتَِّبُعوْا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبٌني (

َن اْلَغَماِم َواْلَمآلِئَكُة ) َهْل يَن209فَاْعَلُموْا َأنَّ اLَّ َعزِيٌز َحِكيٌم ( ظُُروَن ِإالَّ أَن َ�ْتِيَـُهُم اLُّ ِيف ظَُلٍل مِّ
َناُهْم ِمْن َآيٍَة بـَيَِّنٍة َوَمْن يـَُبدِّْل نِْعَمَة 210َوُقِضَي اَألْمُر َوِإَىل اLِّ تـُْرَجُع األُموُر ( ) َسْل َبِين ِإْسرَائِيَل َكْم َآتـَيـْ

نـَْيا َوَيْسَخُروَن ِمَن 211اَءْتُه فَِإنَّ اLََّ َشِديُد اْلِعَقاِب (اLَِّ ِمْن بـَْعِد َما جَ  ) زُيَِّن لِلَِّذيَن َكَفُروْا اْحلََياُة الدُّ
اُس أُمًَّة ) َكاَن النَّ 212الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن اتـََّقوْا فـَْوقـَُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواLُّ يـَْرُزُق َمن َيَشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب (

رِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب 5ِحلَْقِّ لَِيْحُكَم بـَْنيَ  النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفواْ َواِحَدًة فـَبَـَعَث اLُّ النَِّبيَِّني ُمَبشِّ
نَـُهْم فـََهَدى اLُّ الَِّذيَن آَمُنوْا ِلَما ِفيِه َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمن بـَْعِد َما َجاءتْـُهُم اْلبَـيِّنَ  اُت بـَْغياً بـَيـْ

  / سورة البقرة })213اْختَـَلُفواْ ِفيِه ِمَن احلَْقِّ ëِِْذنِِه َواLُّ يـَْهِدي َمن َيَشاءُ ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم (
  

هلا سبيُل الفالح والسداد، والنواF فيصٌل  حب الدنيا وإيثارها ماال وجاها وسلطة رأُس كل فساد، وحبُّ اآلخرة والعملُ 
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى(  :يف ذلك كله، قال صلى هللا عليه وسلم َا اْألَْعَماُل 5ِلنِّيَّاِت َوِإمنَّ )، وما النجاة إال قصد حسن  ِإمنَّ

َسدُِّدوا َوقَارِبُوا َواْغُدوا َوُروُحوا سلم: (وعمل 5لكتاب والسنة، ورمحة من هللا تعاىل تتغمد، ذلك معىن قوله صلى هللا عليه و 
ُلُغوا ْجلَِة َواْلَقْصَد اْلَقْصَد تـَبـْ   ). َوَشْيءٌ ِمْن الدُّ

إن نقطة االنطالق يف أي عمل هي النية والقصد، من َمثَّ خيتار املرء بني أحد اجتاهني ال يلتقيان أبدا، وكأمنا اختار نقطة 
 { ألن الرضا 5لشيء رضا بنتيجته، لذلك قال خالق النفس عالم خفاFها عز وجل: النهاية إذ اختار نقطة البداية،

نـَْيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اْآلَِخرَة   .152آل عمران  } ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ
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نـَْيا  َفِمَن النَّاِس َمن يـَُقولُ  { ولئن عود¦ الوحي أن يقدم بعض األحكام والعظات جمملة كما يف قوله تعاىل: رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ
نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  َوَما َلُه ِيف اآلِخرَِة ِمْن َخَالقٍ  البقرة  } ِوِمنـُْهم مَّن يـَُقوُل رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ

ومعامالت الناس، فإنه يف هذه اآلFت الكرمية  , و�يت ±ا بعد ذلك مفصلة قابلة للتنـزيل على واقع احلياة200/201
قد سار على نفس النهج، إذ أوجز معىن الفساد يف إيثار الدنيا ومعىن الصالح يف إيثار اآلخرة، مث بني ذلك بتفصيل 

ها أكثر فذكر منوذجني هلما ال خيفى أمرمها على بصري، أحدمها 5ع نفسه للدنيا فكان بذرة للفساد واإلفساد، وآخر 5ع
  لربه من أجل اآلخرة فصلحت به الدنيا، وسلمت له اآلخرة. 

نـَْيا َوُيْشِهُد اLَّ َعَلى َما ِيف قـَْلِبِه َوُهَو  { أما النموذج األول فقال عنه عز وجل: َوِمَن النَّاِس َمن يـُْعِجُبَك قـَْولُُه ِيف اْحلََياِة الدُّ
يثري اِإلعجاب  ، مزخرف العبارة منمق اللفظ، متشيطن القول والعمل،إنه صنف متصنع َذِرب اللسان ،} أََلدُّ اخلَِْصامِ 
، ليس له من هم إال أن يظهر للناس ¹حسن مظهر، وأن يقول هلم أحسن ما يودون ويضلل حبالوة لسانه ،حبسن بيانه

فاجرا أالن له القوَل مساعه، إن خاطب تقّيًا بـََهرَه 5آلFت القرآنية واألحاديث النبوية والدعوات الزكية، وإن خاطب 
ته، فقوله يعجب اجلميع، أما قصده ومكنون سره وتودد له وحتبب إليه، وغض الطرف عن احنرافه وجعل مهه نيل خدما

، إن حتدث عن التقوى فهو أفصح من تكلم، وإن ألقى رج احلياة ونعيمهافليس إال ما خيتاره ويؤثره ويعمل له من ±
أو عن اخلري فهو أقدر من يوفره، أو عن الصدق فهو أجدر من ميثله، وإن أحس خطبة عن الرب فهو أبر من خطب، 

َوُيْشِهُد  { ترددا يف قبول خطابه مل يتورع عن أن يقسَم 5# على سالمة طويته، ويشهَده على حسن نيته وسالمة مقصده
، وخلو قلبه من كل حمبة للناس، أو حرص على بذل وهللا تعاىل يعلم فساد ضمريه، ورداءة أهدافه ،} اLَّ َعَلى َما ِيف قـَْلِبهِ 

اخلري هلم، ألÄم يف نظره خصوم ينازعونه منافع الدنيا، وحيولون بينه وبني االستئثار ±ا، كل منفعة لديهم هو أوىل ±ا وكل 
 اَجلِدل ،اخلصومة الشديدُ  :اللغة يف األََلدُّ و  ،}َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصامِ  { خري ¹يديهم هو أجدر به، فهو لذلك ألد خصومهم،

َلَدْدُت ُفالً¦ أَُلدُّه ِإذا جاَدْلَته الذي ال مييل إىل احلق أبدا، وحيرص على الغلبة يف أي وجه من وجوه اخلصومة، تقول: 
َته ا: َحَبَسه ،فَغَلبـْ ُ  أََلدُّ  رجلو ، وَلدَّه عن اَألْمِر َلدَّ عمر رضي هللا ، ومنه قول ُلدّ  قومو  َلدَّاء وامرأَة ،اخلصومة شديد اللََّدد بـَنيِّ

  ". فَأ¦ منهم بني أَْلِسَنٍة ِلداٍد وقلوب ِشداد وُسيوف ِحداد:" عنه ألُم سلمة
هذا النموذج من الناس تلقاه يف مجيع جماالت احلياة، تلقاه بني التجار إن �جرlم، وبني العلماء إن خالطتهم، وبني 

لسياسة تنافسا يف االنتخا5ت، وترشحا ألعلى الوظائف والوزارت، ويف مجيع الصناع إن عاملتهم، كما تلقاه يف عامل ا
املؤسسات التدبريية متظهرا 5لصالح وتباهيا بوهم الكفاية والفالح، فإن رأى أحدا ينافسه على جيف املكاسب وخبيث 

شيم، وتنكر لروابط العقيدة املآرب فجر يف اخلصومة، واشتد يف املعاداة، وأقذع يف القذف، وختلى عن العرض وكرمي ال
وحدث وال حرج إن كان الغرض عضوية يف برملان أو تقر5 من رئيس أو  رمى غريه ¹سوأ ما يعرفه من نفسه،والرحم، و 
  سلطان.
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هذا الصنف من املتكالبني على الدنيا، املرائني بزيف الفضائل، هم منبت الفساد يف األرض، وسدنة زرعه، ووالة أمره، 
ون األمة من داخلها، وعلى يدهم تذهب رحيها ويندثر بنياÄا، متحق بركة حرثها جهدا وإنتاجا، ويفسد ±م تنخر حص

َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اَألْرِض لِيُـْفِسَد ِفِيَها َويـُْهِلَك اْحلَْرَث َوالنَّْسَل َواLُّ  { نسلها وذريتها أجسادا وعقوال وأخالقا، قال تعاىل:
بئس العبد  ،ئس العبد عبد خيتل الدنيا 5لدينوروي عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ( ب ،} َسادَ َال حيُِبُّ الفَ 

هوى  بئس العبد عبدُ  ،يقوده طمعٍ  بئس العبد عبدُ  ،بئس العبد عبد يصده الرعب عن احلق ،عبد خيتل الدين 5لشبهات
  ). يضله
بن شريق، كان لني الكالم،  أحدها: أÄا نزلت يف األخنس  ،ة أقوالنزلت هذه اآلية على ثالث فيمن الرواة اختلفوقد 

كافر القلب يظهر للنيب احلسن، وحيلف له أنه حيبه، ويتبعه على دينه، وهو يضمر غري ذلك، والثاين: أÄا نزلت فيمن 
عثوا إىل النيب صلى هللا ¦فق فأظهر بلسانه ما ليس يف قلبه. والثالث: أÄا نزلت يف سرية الرجيع، وذلك أن كفار قريش ب

، فبعث صلى هللا عليه وسلم " سلمنا فابعث لنا نفرا من أصحابك يعلمو¦ دينناأإ¦ قد  "عليه وسلم، وهو 5ملدينة: 
فلما كانوا بني مكة واملدينة أحاط ة، نَّ ثِ وي، وخالد بن بكري، وعبد هللا بن طارق، وزيد بن الدَّ نَ دا الغَ ثَ رْ خبيب بن عدي ومَ 

فحاربوهم، فقتلوا مرثدا، وخالدا، وابن طارق، ونثر عاصم كنانته وفيها سبعة أسهم، فقتل بكل سهم رجال ملشركون ±م ا
حاطوا به فقتلوه، وأرادوا حز أين محيت دينك صدر النهار، فاحم حلمي آخر النهار، مث إمن عظمائهم، مث قال: اللهم 

55[الجْ رأسه، فأرسل هللا تعاىل رِ 
، الز¦بري : دعوه حىت ميسي فتذهب عنهوامته فلم يقدروا عليه فقالمن الز¦بري فح ]

فنأخذه، فجاءت سحابة فأمطرت، فبعث هللا الوادي فاحتمله فذهب به، وأسروا خبيبا وزيدا، فابتاع بنو احلارث بن 
صلبوه مث  صلى ركعتني،يعامر خبيبا ليقتلوه، ألنه قتل آ5ءهم، فلما خرجوا به ليقتلوه قال: دعوين أصلي ركعتني، فرتكوه 

أن وروى البيهقي يف دالئل النبوة  حيا، فقال: اللهم إين ال أجد من يبلغ رسولك عين السالم، فبلغ رسولك مين السالم،
قال أصحابه: F نيب هللا من؟ قال: أخوكم خبيب بن عدي فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حينئذ: وعليه السالم، 

عه صفوان بن أمية ليقتله ¹بيه فجاءه سفيان بن حرب حني قدم ليقتله، فقال: F زيد أنشدك هللا، وأما زيد فابتا يقتل،
أحتب أن حممدا مكانك، وأنك يف أهلك؟ فقال: وهللا ما أحب أن حممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 

ويح هؤالء املقتولني، ال يف بيوlم قعدوا، قال بعض املنافقني يف أصحاب خبيب ، فتؤذيه وأ¦ جالس يف أهلي؟ مث قتل
 وا، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية وثالث آFت بعدها.صاحبهم أدَّ  وال رسالةَ 

                                      
َخل مكَّة رِْجٌل من َجراد َفَجعل ِغْلماُن منه حديث ابن عباس أَنه دَ وحنوه، الطائفة العظيمة من اجلراد مجع أرجال: الّرِْجل  - 55

  .مكة ْ�خذون منه
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وأF ما كانت أسباب النـزول، فإن معىن اآلية مرتبط أيضا مبعاين ألفاظها، وهي تشري إىل أن املنافق املتزين للناس إذا ما 
من ذلك  ،الواو والالم والياء: أصٌل صحيح يدلُّ على قربلتويل لغة من فعل "ويل"، و توىل سعى 5لفساد يف األرض، وا

وَوالَّه اَألمُري َعمَل كذا وَوالَّه بيَع ه، تـََقلَّد :وتـََوىلَّ الَعَمل، وتَوىلَّ الشيَء لزَِمه، القْرب. يقال: تَباَعَد بعد َوْيلٍ  وهو الَوْيلُ 
َأي  ،هاها من تـََوىلَّ قَارَّ لِّ حارَّ ألبيه ملا أَمره جبلد الوليد بن عقبة: وَ  رضي هللا عنهما، احلسن بن علي: كلفه به، قال الشيءِ 
َرهاَولِّ شرَّ  أفاد لفظا أو تقديرا  "عنِفْعل "توّىل" حبرف " يَ دِّ وإذا عُ ، والَوْلية والتـََّويلِّ  الية والَواليةِ الوِ  , ومنهها من َتوىلَّ َخيـْ

ُهمْ  { االنصراف، ومنه قوله تعاىلمعىن اإلعراض واإلد5ر و  أي أعرضوا عنه،  } فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تـََولَّْوا ِإالَّ قَِليًال ِمنـْ
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن  { وكما يكون اإلعراض عن الشيء معنوF يكون جسدF ويكون برتك اإلصغاء والطاعة كما يف قوله تعاىل:

 ََّLُتْم  { قال الفراء يف قوله تعاىل:، 20األنفال }  َوَرُسوَلُه َوَال تـََولَّْوا َعْنُه َوأَنـُْتْم َتْسَمُعونَ َآَمُنوا َأِطيُعوا ا فهل َعسيتم ِإْن تـََولَّيـْ
: إذا كان واليًا فعل ما يفعله والة السوء من الفساد يف وقال الشوكاين ،َأي توليتم أُمور الناس }َأن تـُْفِسدوا يف اَألرض 

أحدها أنه مبعىن غضب، روي عن ابن عباس، وابن جريج.  ،ربعة أقوالأفيه " وقال ابن اجلوزي يف زاد املسري:رض. األ
والثاين أنه االنصراف عن القول الذي قاله، قاله احلسن. والثالث: أنه من الوالية فتقديره إذا صار واليا، قاله جماهد، 

تفيد معنيني  }َوِإَذا تـََوىلَّ { "، وعلى هذا فقوله تعاىل: ه مقاتل، وابن قتيبةوالضحاك. والرابع: أنه االنصراف 5لبدن، قال
أوهلما: أنه إذا قال ما يعجب الناس مث انصرف عنهم وتوارى عن أنظارهم عمل ما يفسد جمتمعهم وخيرب صفهم ويهلك 

اقه ثقة الناس فولَّْوه منصبا أو والية حرثهم ونسلهم. واملعىن الثاين وهو األرجح من سياق اآلية الكرمية أنه إذا ¦ل بنف
استغل نفوذه وسلطته فأفسد وأشاع الفساد، سرقة وÄبا ونصبا ورشى ومتاجرة يف البالد والعباد. وهو ما عربت عنه اآلية 

ه العمل الدؤوب املتواصل، والسعي معنا .} َسَعى ِيف اَألْرِض لِيُـْفِسَد ِفِيَها َويـُْهِلَك اْحلَْرَث َوالنَّْسلَ  { الكرمية بقوله تعاىل:
 ،فال ¾توها وأنتم تسعون إذا أتيتم الصالةَ  من سعى يسعى سعيا أسرع السري وعدا، ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم: (

)، واملنافق املرائي لشطارته يف اهتبال الفرص  وأتوها متشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا
سرع السعي لتحقيق أهدافه ¹شد الوسائل قبحا وخبثا وبغيا وفسادا، فتكون بذلك واليته حمضنا واحتالب املناصب ي

للفساد يف األمة، وآلة لتفريخ مهلكات احلرث والنسل. ولئن استغفل الناَس فأعجبهم كالمه فولوه أمرهم، فإن هللا تعاىل 
وهو عز وجل ال حيب  ،ونواFهم عمال املصلحني واملفسدينه حقيقة أال ختفى عنال ختدعه املظاهر عما ُتِكنُّه السرائر، و 

   وليس من مصري ملن يبغضه هللا تعاىل إال اجلحيم. ،} َواLُّ الَ حيُِبُّ الَفَسادَ  { وأهله الفساد
إن إفساد هذا الصنف من الفجار يف األرض مبنطوق اآلية الكرمية عام شامل مطلق، كما يكون فردF يف النواF وما  

، وكما يكون يف القادة يكون يف العامة، وكما يكون يف البيئة ن يف أعمال اجلوارح وأعضاء اجلسدقد عليه القلوب يكو تنع
الطبيعية هواء وتربة وماء واستزراعا يكون يف البيئة اإلنسانية عالقات وعواطف ومعامالت ومروءات ومهما، وكما يكون 

ظلما يف ، ويف العدالة غلوال وسرقة وسفها االقتصاديف و  غشا وخيانة، عيكون يف االجتما  انتهازية ونصبا يف السياسة
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فساد تنشئة و¾هيل وترشيد  الرتبية والتعليميف ، و احنراف أدب وفكر وحبث علميالثقافة يف قضاء، و الوفصل القوانني 
هر 5خلري والصالح، إذا توىل وهواملنافق املتمظ من أنشأه وبثه وسنه وزرع بذرته، . وإمنا يتوىل كرب ذلكوإعداد وتوجيه

مرفقا عاما أفسده وجعله قناة لتسريب الفساد إىل غريه. والفساد إن تسرب إىل أي عضو من جسد األمة ومل يستأصل 
أو حياصر تسلل إىل مجيع األعضاء، وإذا استوطن قطاعا يف ا¼تمع ومل يكافح تسلل إىل مجيع القطاعات العامة واخلاصة 

يزيف تمثيَل النيايبَّ إن ُعِمَل به، يشوه عمليَة الشورى يف نظام احلكم إن اْعُتِمَدْت، وال الفساد اÄا،فأهلكها وقوض بني
حيتكر اخلدمات العامة يف فئات أصحاب النفوذ وأهل الرَُّشى  القرار التدبريي وجيريه لصاحل النخبة احلاكمة وحوارييها،

هذا واقع ية يف الدولة. ر ¹ركان النظم اإلداومساواة املواطنني أمامها، و يطيح حبيادية القوانني والتشريعات أخذا وعطاء،
حال األمة وما شاع ذكره عنها، مما نشرته وسائل اإلعالم مكتوبة ومسموعة ومرئية، عن والة Äبوا والlِFِم، وأمناء نصبوا 

حتولوا مساسرة وَغَشَشًة وراشني ومرتشني، ورؤساء وكذبوا على أمتهم، ووزراء سرقوا املال العام وخانوا أما¦lم، وبرملانيني 
دول جتاوزوا عتاة العصا5ت العاملية بغيا ونصبا واحتياال، كلهم تزينوا للجماهري املغفلة، وأشهدوا هللا على ما يف قلو±م 

  ¹غلظ األميان. 
ٍ وحالة فساد  ٍ، وحالة تغلب عليها قرائن إن أعمال الناس ال ختلو أن تكون إحدى أربع حاالت، حالة صالح بـَنيِّ بـَنيِّ

أال ينخدع مبعسول القول وطالوة الصالح وحالة تغلب عليها قرائن الفساد، واملؤمن يف مواجهة هذه احلاالت عليه 
الكالم املنمق والرFء املنافق املتودد، ومسؤول عن تفحص عن احلقيقة وراء اخلطاب، ألنه مكلف 5لتبني والتثبت والبحث 

ألقوال واألعمال واألحوال ومقارنتها وحماكمتها إىل الكتاب والسنة، لذلك كان العلم الشرعي أقرَب طرق الرشد النواF وا
ال ُيْستغَفل صاحبه، وأقوَم أساليب التنشئة على الصالح ال ينحرف من وعاه، وكان اجلهل أخطر سبل الفساد ال يهتدي 

ازي إذا عرض حاله على العلم كتا5 وسنة انكشف أمره، واستبانت مراميه، من ركن إليه، واملرائي واملنافق والوصويل واالنته
إذ مجيع صفاته جردlا النصوص، وكل متظهراته كشفتها اآلFت، وقد حذر عز وجل من الركون إليه وبني نتيجة سعيه إن 

واحلرث كناية عن مجيع عمل املرء وسعيه، عمِله  ،} ادَ َويـُْهِلَك اْحلَْرَث َوالنَّْسَل َواLُّ َال حيُِبُّ الَفسَ  { :توىل أمر األمة فقال
الستصالح الدنيا بتعمريها واإلنتاج فيها، وسعِيه لآلخرة 5لتزود هلا سالمة عقيدة وحسن عبادة وفعل خريات، فإذا 

ه وهوانه استوطن الفساد جسد األمة خربت ذمم أهلها ومروءاlم، واختل اقتصادهم واÄارت جمتمعاlم، وعمهم الفقر بذل
وعمتهم الفنت وضلوا عن دينهم، وعموا عن الصراط املستقيم فضاعت منهم اآلخرة، أما  سكنته فضاعت منهم الدنيا،وم

النسل فكناية عن مجيع ما حيفظ البقاء احليوي يف األرض، وهو الذرية، ويكفي دليال على هالك النسل 5لفساد أن أبناء 
ر من الفقر يف قوارب املوت فيغرق يف البحر منها من يغرق، ويفقد من جنا منها املسلمني يف هذا العصر فئات، فئة تف

إىل الشاطئ األرويب كرامته وعرضه ودينه وأهله ووطنه وأصوله وفروعه، وفئة ارتدت عن دينها من أجل فتات خبز 
لسواح من كل جنس، فتمأل يتصدق به املنصرون عليها يف وطنها الذي استأثر خبرياته املفسدون، وفئة تبيع أجسادها ل
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بطوÄَا طعاما وأجسادها أمراضا، ونفوَسها حقارة وصغارا، وفئة احتكرت السلطة والثروة فاغرتبت عن جمتمعها وعادت 
أمتها، واحتمت 5ألجنيب فأذهلا وأفقدها فحولة الرجال ومروءة النساء، وفئة غارت ألمتها فقامت تـَْنُصُر احلق و¾مُر 

ها إعداما بغطاء قضاء فاسد، أو اغتياال جبهاز قمع شرس، أو غياهَب سجون ومنايف، فهل بعد 5ملعروف فكان مصري 
  هالك النسل هذا من هالك؟

د فقط، ولكنهم أيضا عصاة عن هؤالء املراؤون املتزينون للناس يستغفلوÄم، ال يقتصر شرهم على اإلفساد والفسا
م مبعروف أو ينهاهم عن منكر، كل منهم يف منصبه طاغية، وكل صالح أ5ة للنصح والرشد، عتاة على من �مرهاالن

أي إذا ُقدَِّمْت  } َوِإَذا ِقيَل لَُه اتَِّق اLَّ َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة 5ِِإلمثِْ  { منهم يـَُعدُّ إَمث فساِده صالحا يـَْعتزُّ به، وصوا5 ال يعرفه غريُه
وتب إليه، أخذته محية اجلاهلية، وزادته السلطة طغيا¦، واجلاه عتوا هلذا الفاجر نصيحة أو موعظة، أو قيل له اتق هللا 

وقد  .} َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهادُ  { على الناس واستعالء، والوالية نفورا واستكبارا، أما عاقبة أمره فقوله تعاىل:
ملغرور، ألن املهاد مجع مهد وهو الفراش الوثري صيغت هذه اآلية الكرمية ¹سلوب التهكم والسخرية ±ذا الصنف الفاسد ا

هي فراشه الذي يسرتيح فيه ومهده اللني الذي ينام عليه، سنة الفساد يف كل  تكفيه جهنم املعد للنوم والراحة، أي
  عصر، وعقلية املفسدين يف كل زمان، ومصري الفراعنة واملتفرعنني من كل أمة, قال تعاىل:

  .29غافر } أُرِيُكْم ِإالَّ َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ قَاَل ِفْرَعْوُن َما  {  •
  .127األعراف  } َوقَاَل اْلَمَألُ ِمْن قـَْوِم ِفْرَعْوَن أََتَذُر ُموَسى َوقـَْوَمُه لِيُـْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َوَيَذَرَك َوَآِهلََتكَ  {  •
 } ُموَسى َوْلَيدُْع رَبَُّه ِإّينِ َأَخاُف أَْن يـَُبدَِّل ِديَنُكْم أَْو َأْن يُْظِهَر ِيف اْألَْرِض اْلَفَسادَ  َوقَاَل ِفْرَعْوُن َذُروِين أَقْـُتلْ  {  •

 .26غافر

  .46غافر } َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا َآَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ  {  •
فمناقض للنموذج األول، إنه يؤثر اآلخرة ويبيع نفسه لربه، طلبا ملرضاته  أما النموذج الثاين الذي يقدمه لنا الوحي الكرمي،

أي من الناس من  }َوِمَن النَّاِس َمن َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاء َمْرَضاِت اLِّ َواLُّ َرُؤوٌف 5ِْلِعَباِد  { ورغبة يف رضاه، قال تعاىل:
"، من َيْشري ِشرًى وِشراءً  َشرىإال مرضاته والتقرب إليه، ألن فعل "يبيع نفسه لربه جماهدا يف سبيله، وليس له من غاية 

، أي 20يوسف }َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َخبٍْس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة وََكانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن  { األضداد، تفيد البيع كما يف قوله تعاىل:
، أي 5عوها، ويفيد أيضا معىن الشراء كما 102البقرة } ْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَولَِبْئَس َما َشَرْوا بِِه أَنـُْفَسهُ  { 5عوه، وقوله:
َوِمَن النَّاِس َمن َيْشرِي  { هذه اآلية:نزلت وقد  .111التوبة  }ِإنَّ اLََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم  { يف قوله تعاىل:

إن أحب ف أن يهاجر مباله، شركونرومي ملا أسلم مبكة وأراد اهلجرة، منعه امليف صهيب ال قال ابن عباسكما  }...نـَْفَسهُ 
ختلص منهم، فتلقاه عمر بن اخلطاب ومجاعة إىل طرف احلرة وقالوا له: ربح و  أعطاهم مالهفأن يتجرد منه ويهاجر فعل، 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

هذه اآلية، ويروى أن رسول هللا صلى  أن هللا أنزل فيهعمر وما ذاك؟ فأخربه  ،فقال: وأنتم فال أخسر هللا جتارتكم ،البيع
  ). ربح البيع صهيب ( :هللا عليه وسّلم قال له

من 5ع نفسه # تعاىل ، فإÄا عامة يف كل آخرونوسواء نزلت اآلية يف صهيب كما ذكر ابن عباس أو يف غريه كما ذكر 
أو غري ذلك  جائرسلطان كلمة حق عند صدعا ب، أو نصرة للدين أو َذ5ًّ عن الشرع أو دفاعا عن أمة اإلسالم وأرضه

فتقدم منهم واحد، فقاتل  حصناروي أن عمر رضي هللا تعاىل عنه بعث جيشًا فحاصروا قد و من أوجه اجلهاد وصوره. 
َوِمَن الناس َمن َيْشرِى  { رحم هللا أ5 فالن، وقرأ ،فقال بعض القوم: ألقى بيده إىل التهلكة، فقال عمر: كذبتم ،حىت قتل

  .} َسُه ابتغاء َمْرَضاِت هللانـَفْ 
لقد 5ع ا¼اهدون أنفسهم # عز وجل طلبا ملرضاته، واملرضاة مصدر مبين على التاء من فعل "رضي عن الشيء وعليه"  

َباَرَك َوتـََعاَىل يـَُقوُل ِألَْهِل ِإنَّ اLََّ تَـ  :قَاَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ إذا أحبه واختاره وأقبل عليه، ويف الصحيحني: ( 
تَـَنا َما َملْ  :فـَيَـُقوُلونَ  ؟َهْل َرِضيُتمْ  :فـَيَـُقولُ  ،لَبـَّْيَك رَبـََّنا َوَسْعَدْيكَ  :فـَيَـُقولُونَ  ،Fَ أَْهَل اْجلَنَّةِ  :اْجلَنَّةِ  َوَما لََنا َال نـَْرَضى َوَقْد أَْعطَيـْ

ُأِحلُّ  :فـَيَـُقولُ  ؟Fَ َربِّ َوَأيُّ َشْيٍء أَْفَضُل ِمْن َذِلكَ  :قَاُلوا ،َ¦ أُْعِطيُكْم أَْفَضَل ِمْن َذِلكَ أَ  :فـَيَـُقولُ  ،تـُْعِط َأَحًدا ِمْن َخْلِقكَ 
ِإنَّ اLََّ  { 5عوا أنفسهم لر±م فاشرتاها منهم وأغلى مثنها وقال:لقد ا)، َعَلْيُكْم ِرْضَواِين َفَال َأْسَخُط َعَلْيُكْم بـَْعَدُه أََبدً 

َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحق÷ا ِيف التـَّْورَاِة  َرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواَهلُْم ¹َِنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اLَِّ فـَيَـْقتُـُلونَ اْشتَـ 
 َِّLيِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن أَْوَىف بَِعْهِدِه ِمَن ا جنِْ Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل  { :يف آية أخرى بقوله ومسى ذلك جتارة. 111 التوبة }َواْإلِ

 َِّLَوَرُسولِِه َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل ا َِّL5ِ ٌر أَُدلُُّكْم َعَلى ِجتَارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم تـُْؤِمُنوَن  ¹َِْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ
ُتْم تـَْعَلُمونَ  وهللا َرُؤوٌف  { بقوله:احلديث عن الصنف املؤمن الصادق ختم سبحانه . و 10/11الصف }َلُكْم ِإْن ُكنـْ

رفيق أنه عز وجل أي  ،} َواLُّ َال حيُِبُّ الَفَسادَ  { يف مقابل ما ختم به احلديث عن الصنف األول املنافق بقوله }5لعباد 
أنفسهم، حيسن ثوا±م ويضاعف أجرهم ويغلي مثنهم وجيعل عاقبة أمرهم نعيما مقيما وعزا أثريا بعباده الذين يبيعونه رحيم 

ا َآَ�ُهُم اLَُّ ِمْن َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اLَِّ أَْمَواً� َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َر±ِِّْم يـُْرَزُقوَن َفرِِحَني مبَِ { وحياة ال موت فيها
  .169/170آل عمران  }َفْضِله

مث بعد أن بني رب العزة أن الناس صنفان، صنف زينوا ظاهرهم وخربوا 5طنهم وشنوا حر5 على خلق هللا ينصبون عليهم 
ويبتزوÄم ويستغلون ثقتهم، وصنف زينوا 5طنهم وأخلصوا نيتهم و5عوا أنفسهم # وآثروا مرضاته، خاطب الصنفني معا 

ان على طريق التغليب، استدراجا للصنف األول إىل اخلري، وتثبيتا للصنف الثاين على ما هو عليه من ووصفهما 5إلمي
ْلِم َكآفًَّة  { يقني وإحسان فقال: والسلم يف معانيه احلقيقية وا¼ازية يفيد معىن  }Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِيف السِّ

ح والطاعة واالستسالم، أي أنه تعاىل أمر الطرفني 5لدخول يف حصن اإلميان واإلسالم اإلسالم واإلميان والسالم والصل
والثبات عليه، ولزوم حسن التعايش واملساملة، وإقامة جمتمع إسالمي آمن، يتوب فيه الصنف األول ويكف عن نفاقه 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

إصالحهم، قال صلى هللا عليه وسلم:  وعدوانيته ومكره 5لناس، ويبذل فيه الصنف الثاين النصيحة للعصاة 5حلسىن رجاء
وا¼اهد من جاهد  ،الناس من لسانه ويده واملسلم من سلم ،أال أخربكم 5ملؤمن؟ من أمنه الناس على أمواهلم و أنفسهم( 

)، ويف حجة الوداع يوم النحر قال صلى هللا عليه وسلم من خطبة واملهاجر من هجراخلطاF والذنوب ،نفسه يف طاعة هللا
وستلقون ربكم  ،فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا(  له:

قال:  ،قالوا: نعم ،؟أال هل بلغت ،أال فال ترجعوا بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب بعض ،فيسألكم عن أعمالكم
  ).من سامع  ىعَ أوْ  غٍ لَّ بَـ فرب مُ  ،الغائبَ  الشاهدُ  غِ فليبلِّ  ،اللهم اشهد

إن السياق الذي ورد فيه أمر الكافة 5لدخول يف السلم يشري إىل ما اْصطُِلَح عليه حديثا ¹من ا¼تمع، ويشمل أمن األمة 
يف سيادlا وكافة مقوماlا، وأمن املواطنني بكافة أعراقهم وألواÄم ومشار±م، وال يتحقق ذلك إال 5ملساواِة يف احلقوق 

ام املتبادل بني الناس، واالعرتاِف للجميع حبق الوجود والعيش الكرمي، وضماِن حرمة النفس والعرض والواجبات واالحرت 
واملمتلكات، وحريِة الرأي والتصرف بدون ضرر أو مضارة، ضمن نظام سياسي شوروي يعرتف جلميع أفراد ا¼تمع حبق 

حملاسبة عليها، حتت مظلة كلمة سواء، أال يعبد الناس إال هللا املشاركة يف إنشاء قرارات التدبري العام وتنفيذها ومراقبتها وا
وحده وال يتخذ بعضهم بعضا أر55، وهذا يقتضي التحرَر من هيمنة الشيطان وأوليائه، واإلعراَض عن توجيهاته واتباِع 

ُ العداوة للمؤمنني، ليس له من هم إال إغواؤهم وفتنتهم ِبُعوْا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه َلُكْم َوَال تـَتَّ  { خطواته، ألنه عدو بـَنيِّ
من بعد ما بـُلِّْغتم الرسالَة  ،الطريق بكم احنرفتفإن غلبكم الشيطان على أمركم، وزلت بكم األقدام و  .} َعُدوٌّ مُِّبنيٌ 

ما يريده منكم، وعرفتم حقائَق الشرع، فال تنسوا أن هللا تعاىل عزيز قوي غالب قاهر، ال مينعه مانع عنكم وال يعجزه 
فَِإن زَلَْلُتْم مِّن بـَْعِد َما َجاءْتُكُم اْلبَـيَِّناُت فَاْعَلُموْا أَنَّ  { حكيم عامل مبواطن الثواب والعقاب، واألعمال والنتائج واألسباب

  .}اLَّ َعزِيٌز َحِكيمٌ 
َن اْلَغَماِم َواْلَمآلِئَكُة َوُقِضَي اَألْمُر َوِإَىل اLِّ تـُْرَجُع َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأن َ�ْتِيَـُهُم اLُّ ِيف  { :أما قوله تعاىل عقب ذلك ظَُلٍل مِّ

، لتهديد الكفار واملنافقني واملصرين على املعصية والعناد مبا ينتظرهم، أي استفهاٌم إنكاري يف معىن النفيفهو  } األُمورُ 
هللا تعاىل يف أمرهم مبا يستحقونه، فيعجل هلم نصيبا من إال أن حيكم ما ينتظر هؤالء املكذبون بعد ما جاءlم البينات 

بُوُه فََأَخَذُهْم َعَذاُب  { العذاب يف الدنيا كما عجله ملن سبقهم من قوم نوح وعاد ومثود ولوط وغريهم، قال تعاىل: َفَكذَّ
رَأَْوُه َعاِرًضا ُمْستَـْقِبَل أَْوِديَِتِهْم قَالُوا َهَذا َعاِرٌض  فـََلمَّا { :، وقال189الشعراء } يـَْوِم الظُّلَِّة إِنَُّه َكاَن َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ 

َا فََأْصبَ  ُر ُكلَّ َشْيٍء ¹َِْمِر َر±ِّ ُحوا َال يـَُرى ِإالَّ َمَساِكنُـُهْم َكَذِلَك َجنْزِي ممُِْطُرَ¦ َبْل ُهَو َما اْستَـْعَجْلُتْم بِِه رِيٌح ِفيَها َعَذاٌب أَلِيٌم ُتَدمِّ
يوم يغشاهم هلول املوقف ما  لفصل القضاء،، أو يؤخرهم إىل يوم يعرضون عليه 24/25األحقاف }اْلُمْجرِِمَني  اْلَقْومَ 

ِن َويـَْوَم َتَشقَُّق السََّماُء 5ِْلَغَماِم َونـُّزَِل اْلَمَالِئَكُة تـَْنزِيًال اْلُمْلُك يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ لِلرَّمحَْ  { تتشقق السماء به وتنفطر عنه من الغمام
َتِين اختََّْذُت َمعَ   الفرقان } الرَُّسوِل َسِبيًال  وََكاَن يـَْوًما َعَلى اْلَكاِفرِيَن َعِسريًا َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى َيَدْيِه يـَُقوُل Fَ لَيـْ
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اِعَي َال ِعَوَج َلُه َوَخَشَعِت اْألَْصَواُت لِلرَّمحَْ  { ،25/27 َفُع الشََّفاَعُة يـَْوَمِئٍذ يـَتَِّبُعوَن الدَّ ِن َفَال َتْسَمُع ِإالَّ َمهًْسا يـَْوَمِئٍذ َال تـَنـْ
يـَْوَم  { يف عباده هللا تعاىل ، و�يت املالئكة ينفذون ما يقضي به108/109طه  } ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوَرِضَي َلُه قـَْوًال 
 } 5ً ُموَن ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوقَاَل َصَوا5ً َذِلَك اْليَـْوُم احلَْقُّ َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإَىل رَبِِّه َمآَ يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمَالِئَكُة َصف÷ا َال يـََتَكلَّ 

 ِة ُزَمرًاَوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا رَبـَُّهْم ِإَىل اْجلَنَّ { ُكّل عامل بعمله، إن خريًا فخري، وإن شرًا فشر،عز وجل  فيجزي  ،38/39النبأ 
َوِإَىل اLِّ تـُْرَجُع  { :ويف التعقيب على اآلية بقوله تعاىل ،71الزمر  } َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَىل َجَهنََّم ُزَمرًا { ،73الزمر  }

ونيًة، ¾كيد لنفس التهديد، وتذكري ¹نه تعاىل حميط بكل شيء وأن مرجع األمور كلها إليه، شرعيًة كانت أو ك } األُمورُ 
ُر اْلَفاِصِلنيَ  { يعلم مبدأها ومآهلا وحيكم فيها   . 57األنعام } ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ Lَِِّ يـَُقصُّ احلَْقَّ َوُهَو َخيـْ

أما ما ورد يف هذه اآلية الكرمية من معاين إتيانه عز وجل، فال نقول فيه إال ما قاله السلف الصاحل من أنه إتيان كما 
نها؛ قال إتيان يليق جبالله ال تُعَلم كيفيته، وال يسأل عتشبيه أو جتسيم أو متثيل أو تعطيل أو ¾ويل،  يشاء سبحانه، بغري

االستواُء غُري جمهوٍل، والكيُف  ":5طه } الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى { عن قوله تعاىل: هلأسملن اإلمام مالك رمحه هللا 
ربيعة . وقال أن ُخيرج من ا¼لس ن سألهوأَمر مب ،" وما أراَك ِإال ضاال ،والسؤاُل عنُه بدعةغُري معقول، واِإلمياُن به واجٌب، 

االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، ومن اLّ  ":نفس اآلية سئل عنوقد  بن عبد الرمحن شيخ مالك بن أنس
  ." يقتعاىل الرسالة، وعلى الرسول صلى هللا عليه وسلم البالغ، وعلينا التصد

أما أقوال أهل التأويل يصرفون الكالم عن ظاهره بال دليل من كتاب أو سنة فمجرد وهم وخترص ال يليقان مبؤمن يعرف 
حده ويقف عنده، وقد قال تعاىل بغاية الوضوح والبالغة والبيان إنه �يت، ولو أراد غري ذلك لبينه، وليس لنا إال أن 

يتعارض مع إضافة اإلتيان يف آFت أخرى إىل أمره تعاىل أو آFته كما يف قوله نتوقف فيما ذكر على ما ذكر، وهذا ال 
َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن َ¾ْتِيَـُهُم اْلَمَالِئَكُة أَْو َ�ِْيتَ رَبَُّك أَْو َ�ِْيتَ  { ، وقوله:1النحل } أََتى أَْمُر اLَِّ َفَال َتْستَـْعِجُلوهُ  { عز وجل

َفُع نـَْفًسا ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن َآَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت ِيف بـَْعُض َآFَِت رَبِّ  رًا ُقِل َك يـَْوَم َ�ِْيت بـَْعُض َآFَِت رَبَِّك َال يـَنـْ ِإميَاÄَِا َخيـْ
َتِظُرونَ    . 158 األنعام } انـَْتِظُروا ِإ¦َّ ُمنـْ

ياء والرسل، تذكريا وحتذيرا، أمر عز وجل رسوله صلى هللا عليه مث ¹سلوب االلتفات إىل جتربة بين إسرائيل مع الوحي واألنب
وسلم أن يسأل معاصريه من اليهود تبكيتا هلم وتوبيخا، عما آ�هم ر±م تعاىل من البينات، مما ورد وحيا يف القرآن الكرمي، 

َناُهْم ِمْن َآيٍَة بـَيَِّنةٍ   َسْل َبِين ِإْسرَائِيلَ  { وبقي مرجعا للمؤمنني يتعظون به على مر احلقب والعصور، فقال: وأول  ،} َكْم َآتـَيـْ
آFت نعم هللا عليهم اختيارهم لرسالة اإلسالم قبل أمة خامت األنبياء عليه الصالة والسالم وتفضيلهم ±ا على العاملني يف 

والسلوى عليهم،  عصرهم، وما تال ذلك من نعم إنقاذهم من فرعون وعمله، ëقطاعهم البحر وإغراق عدوهم، وإنزال املن
ونصرهم على اجلبارين من قوم جالوت يف فلسطني، إىل نعم أخرى كثرية غريها ال حتصى، فلم يستدرجوا إىل اخلري 5لنعم، 

أما  ،} َقابِ َوَمْن يـَُبدِّْل نِْعَمَة اLَِّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُه فَِإنَّ اLََّ َشِديُد اْلعِ  { إلحسان إال كفرا وجحودا وغروراومل يزدهم ا
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َناُكْم ِبُقوٍَّة َواْمسَُعوا قَاُلوا  { آFت النقم فمنها رفع الطور على رؤوسهم َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما َآتـَيـْ
َنا ْعَنا َوَعَصيـْ  }ُم اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاُغوتَ َوَجَعَل ِمنـْهُ  { ، ومنها مسخ طائفة منهم قردة وخنازير93البقرة  } مسَِ

ُهْم َما أُْنزَِل { ، فلم يرتدعوا عن الشر 5لنقم، وما زادlم النقم إال إصرارا وعتوا، قال تعاىل:60املائدة  َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمنـْ
ُلوا نِْعَمَة اLَِّ ُكْفرًا  { ، وقال:68املائدة  }ِم اْلَكاِفرِينَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغَياً¦ وَُكْفرًا َفَال َ¾َْس َعَلى اْلَقوْ  أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ

  ،28/29إبراهيم  }َوَأَحلُّوا قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَواِر َجَهنََّم َيْصَلْونـََها َوبِْئَس اْلَقرَارُ 
فتنٍة واختبار، ال زينَة تشريٍف وافتخار، واملرء فيها مبتلى يف  إن ما يف الدنيا من مباهج وملذات، مادية أو معنوية، زينةُ 

ْنَساُن ِإَذا َما ابـَْتَالُه رَبُُّه فََأْكَرَمُه َونـَعََّمُه فـَيَـُقوُل َريبِّ َأْكَرَمِن َوأَمَّا ِإَذا َما ابْـ  { أي حال َتَالُه فـََقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه فـَيَـُقوُل َريبِّ فََأمَّا اْإلِ
، فإذا ذاق الكافر عسيلتها وازينت له، واستزاد منها مكاثرة ومفاخرة واستكبارا واستعالء، غره 15/16الفجر } نِ أََهانَ 

إقباهلا وأخطأ يف تقدير عاقبتها وأخذته العزة بقدرته على الكسب واإلثراء، وتوفري وسائل الرتف والرفاه، وظن أن لن 
َا  { :الذي قال فقراء واملستضعفني، وحتول قارون عصره وجبار زمانهيقدر عليه أحد، فتعاىل يف ا¼الس وسخر من ال ِإمنَّ

زلق تتحول نعمة هللا كفرا، وتستعصي النفوس عن مساع احلق ـمبثل هذه املسرية ويف هذا املن .}أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي
َوَما أَْرَسْلَنا ِيف  { واستهتار، واستعصاء واستكبار، استعالء وترفعا، نظرة رضا إىل زينة االختبار، يليها مجع وادخار، مث متتع

َرُفوَها ِإ¦َّ ِمبَا أُْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُروَن َوقَاُلوا َحنُْن َأْكثـَُر أَْمَواًال  . 34/35سبأ }  َوأَْوَالًدا َوَما َحنُْن ِمبَُعذَِّبنيَ قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـْ
اىل ببين إسرائيل مثال ملن بدل نعمة هللا كفرا، يف تعقيبه على الفجار الذين يسعون يف األرض لذلك عندما ضرب هللا تع

 لت أولئك األشقياء علىاألسباب اليت محفسادا و¾خذهم العزة 5إلمث إن ووجهوا 5لنصح واإلرشاد، زاد األمر بيا¦ بذكر 
  إليها واالستبشار بزينتها فقال: ، وهي حب الدنيا والركونجحودهماإلصرار على كفرهم و التمسك ب

نـَْيا {  كما   أصٌل صحيح يدلُّ على ُحسن الشيء وحتسينه "الزاء والياء والنونوحروف " ،} زُيَِّن لِلَِّذيَن َكَفُروْا اْحلََياُة الدُّ
تناسق قال ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة، وقد خلق هللا تعاىل بديع السماوات واألرض كل شيء حسنا، على أمت 

، ُمَتُع الدنيا فيها من احلسن نصيبها على حمدوديتها وسرعة 3امللك } َما تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمْن تـََفاُوت { ومجال
فنائها ألÄا أداة اختبار وابتالء، ومتع اآلخرة فيها من احلسن نصيبها على متامها وبقائها ألÄا مثوبة وجزاء، والناس ما 

َوِإْذ زَيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن  { قد زَيََّن له اآلخرَة فاختارها، وبني مستعجل لذات دنيوية زينها له الشيطانبني واثق بربه و 
  .، ففرح ±ا وبطر واستعلى وأخذ يسخر من املؤمنني الذين اختاروا اآلخرة48األنفال  } أَْعَماَهلُمْ 

عند  مبسنن الكون ونظام احلياة الذي وضعه خالق الكون واحلياة، وبكوÄ مجهال منه ،} َوَيْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنواْ  { 
  .يف الدرجات العليا من اجلنة مهللا يف الدرك األسفل من النار، واملؤمنون فوقه

ز وجل الفوقيَة 5آلخرة ألÄا دار البقاء فَخصَّ ع } َوالَِّذيَن اتـََّقوْا فـَْوقـَُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواLُّ يـَْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغْريِ ِحَسابٍ  { 
َوَمْن َ�ْتِِه ُمْؤِمًنا  { واخللود، والفوقيُة فيها أبديٌة دائمة، وخصَّها كذلك 5ألتقياء ألÄم أهل لكل تكرمي وجزاء. قال تعاىل:
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َرَجاُت اْلُعَال  هلم فيها خالص بغري حساب، ويف الدنيا أداة  أما الرزق فهو .75طه  }َقْد َعِمَل الصَّاِحلَاِت فَُأولَِئَك َهلُُم الدَّ
كما   لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماءابتالء تتبعه املساءلة واحتمال العقاب، و 

من اليهود قال الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ وقد ذكرت الرواFت أن هذه اآلية نزلت يف أيب جهل وأصحابه، ويف علماء 
، ويف عبد هللا بن أيب واملنافقني معه، كانوا يتنعمون ويسخرون من فقراء الصحابة،  قينقاعبين النضري و بين بين قريظة و 

هم فيه من الضعف على ما  إلعراضهم عن الدنيا ة وخباب وبالل،رَ يْـ هَ وعامر بن فُـ  وسامل، ،وأيب عبيدة كعمار وصهيب
  ينت للراغبني وتربجت للطالبني. واستعالئهم على زخارفها وقد ز  ،واحلاجة

وتثبيتا للمؤمنني يف مواجهة من خيالفهم من املشركني وأهل الكتاب، نبه الوحي الكرمي إىل أن االختالف بني اخلري والشر، 
ء وأهل اإلميان وأهل الكفر ليس طارü يف عصر النبوة احملمدية، فقد كان يف األمم قبلهم، وهو حالة ضرورية لطبيعة االبتال

الذي بنيت عليه احلياة، وقد كانت األجيال األوىل على ملة اإلسالم اليت أهبط ±ا آدم عليه السالم، كانوا لقلتهم 
 ،وبساطة عيشهم أمة واحدة ال اختالف فيها، مث ملا كثر عددهم وتنوع نشاطهم وتعددت مشار±م وآراؤهم وأهدافهم

ن والقتل، ونسوا ما نزل مع أبيهم من شرائع، فعبدوا األصنام واألوهام دب إليهم االختالف، وانتشر بينهم الظلم والعدوا
واألساطري والنجوم، ونشبت بينهم احلروب، فاقتضت حكمة هللا تعاىل أن يبعث إليهم األنبياء والرسل وجيدد هلم أمر 

  الدين، فيهتدي من كتب له اإلميان ويضل من كتبت عليه الشقاوة، لذلك قال تعاىل:
 ،} َما َكاَن النَّاُس ِإالَّ أُمًَّة َواِحَدًة فَاْختَـَلُفوا { من سورة يونس 19ومثله قوله تعاىل يف اآلية  }النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة َكاَن   { 

فـَبَـَعَث  { وا ومتزقوا طرائق منحرفة عن احلقكانوا مجاعة واحدة على منهج واحد هو ملة آدم عليه السالم مث اختلفأي:
رِيَن َوُمنِذرِيَن اLُّ النَّبِ  م عاقبة فتواىل بعث األنبياء والرسل يبشروÄم بنعمة اإلميان والطاعة وحسن املثوبة، وينذروÄ }يَِّني ُمَبشِّ

  اإلعراض والكفر والعصيان.
َيْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس لِ  { والكتاب اسم جنس للكتب املنزلة صحفا وتوراة وزبورا وإجنيال، }َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب 5ِحلَْقِّ { 

من أجل الفصل يف قضاF اخلالف واالختالف واحلكم فيها وإعادة الوحدة واأللفة بني الناس، لذلك  }ِفيَما اْختَـَلُفوْا ِفيهِ 
، وخاطب أهل 44ائدةامل }َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اLَُّ فَأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ  { خاطب هللا تعاىل أهل التوراة بقوله:

يِل ِمبَا أَنـَْزَل اLَُّ ِفيِه َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اLَُّ فَأُولَِئَك ُهُم الْ  { اإلجنيل بقوله: جنِْ ، إال 47املائدة }َفاِسُقونَ َوْلَيْحُكْم أَْهُل اْإلِ
اءهم من علم الكتاب، حرفوه وكتموه ووظفوه أن األهواء جتارت ±م واألطماع تسارعت بقلو±م فاختلفوا يف تفسري ما ج

نَـُهمْ  َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمن بـَْعِد َما َجاءتـُْهُم اْلبَـيَِّناُت بـَْغياً { للمصاحل تكاثرا وبغيا البينات هي ما و  ،}بـَيـْ
رشادا، وهي موجبة لالتفاق والوحدة، لكن السابقة، عقائد وتشريعات ووعظا وإ أوضحته الكتب املنزلة على أنبياء األمم

األتباع جعلوها سببا لالختالف والتناحر والبغي، وحرفوها 5لزFدة والنقص والتغيري، استثقاال هلا ومتاجرة فيها، ومنافسة 
فوظ على الثروة واجلاه والرüسة والسلطة، وملا بعث الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم 5لرسالة اخلالدة والكتاب احمل
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فـََهَدى اLُّ الَِّذيَن  { العصي عن التحريف والتغيري هدى به هللا عز وجل املؤمنني إىل احلق فيما كان غريهم خيتلفون فيه
 هداهم إىل العقيدة الصحيحة وقد اختلف فيها من قبلهم، وإىل الشريعة احلقة وقد }آَمُنوْا ِلَما اْختَـَلُفوْا ِفيِه ِمَن احلَْقِّ ëِِْذنِهِ 

استثقلها السابقون فضلوا عنها، وإىل األخالق السوية وقد عصفت ±ا األهواء عند غريهم، وإىل طريق اجلنة وقد اختارها 
َواLُّ يـَْهِدي َمن َيَشاءُ  { هللا هلم و�ه عنها من سواهم، وذلك فضل هللا خيتص به من يشاء فيهديه إىل الصراط املستقيم

َكاَن ِإَذا قَاَم ِمْن ( أن رسول هللا صلى هللا عليه وسّلموقد ورد صحيحا عن عائشة رضي هللا عنها  }ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ 
رَائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسرَاِفيلَ  قَاَل: اللَّْيِل افْـتَـَتَح َصَالتَهُ  أَْنَت  ،ةِ َعاِملَ اْلَغْيِب َوالشََّهادَ  ،فَاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرضِ  ،اللَُّهمَّ َربَّ َجبـْ

إِنََّك تـَْهِدي َمْن َتَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط  ،اْهِدِين ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمْن احلَْقِّ ëِِْذِنكَ  ،َحتُْكُم بـَْنيَ ِعَباِدَك ِفيَما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفونَ 
  ).  ُمْسَتِقيمٍ 
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  :ةيف الدنيا واآلخر  لنجاةثالثية ا
  ميان وهجرة وجهادإ 

 

ُهُم اْلَبْأسَ  { :قال هللا تعاىل ُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْجلَنََّة َوَلمَّا َ�ِْتُكم مََّثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن قـَْبِلُكم مَّسَّتـْ اء أَْم َحِسبـْ
 ِّLَأال ِإنَّ َنْصَر ا ِّL214 َقرِيٌب (َوالضَّرَّاء َوزُْلزُِلوْا َحىتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَىت َنْصُر ا (

ْن َخْريٍ فَِلْلَواِلَدْيِن َواَألقْـرَِبَني َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساكِ  ِني َواْبِن السَِّبيِل َوَما َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل َما أَنَفْقُتم مِّ
َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئاً  ) ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتالُ 215تـَْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ فَِإنَّ اLَّ بِِه َعِليٌم (

ٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن حتُِبُّوْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواLُّ يـَْعَلُم َوأَنُتْم َال تـَْعَلُموَن ( ) َيْسأَُلوَنَك َعِن 216َوُهَو َخيـْ
ٌري َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اLِّ وَُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َوِإْخرَاُج أَْهِلِه ِمْنُه الشَّْهِر اْحلَرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكبِ 

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل َوَال يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتََّ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنكُ  ْم ِإِن اْسَتطَاُعوْا َوَمن َأْكبَـُر ِعنَد اLِّ َواْلِفتـْ
نـَْيا َواآلِخرَِة َوأُْولَـئِ يـَرْ  َك َأْصَحاُب َتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَأُْولَـِئَك َحِبَطْت أَْعَماُهلُْم ِيف الدُّ

أُْولَـِئَك يـَْرُجوَن  ) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِيف َسِبيِل اLِّ 217النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن (
  سورة البقرة })218َرْمحََت اLِّ َواLُّ َغُفوٌر رَِّحيٌم (

  
الناس معادن، وكما جتلو النار املعدن فتميزه، كذلك جتلو احملنة الرجال فتميزهم عن بعضهم، واجليل األول من املسلمني 

نـَْيا  { :م رب العزة يوم أحد بقولهعلى خريية الصاحلني فيهم ال يشذون عن هذه القاعدة، وقد خاطبه ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ
ما علمنا أن أحدًا من أصحاب رسول هللا صلى هللا  ، فقال ابن مسعود:"152آل عمران  } َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اْآلَِخرَةَ 

ارتد أو ¦فق، فتطهر الصف  ، وقد سقط عند االبتالء عدد ممن" عليه وسلم كان يريد الدنيا وعرضها حىت كان يوم أحد
ِإنَّ َخيـْرَُكْم قـَْرِين ُمثَّ الَِّذيَن  : (هم رسول هللا صلى هللا عليه وسلماملسلم وسلمت اآلخرة للخيار بعد االختبار، فقال عن

  ). يـَُلونـَُهْم ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهم
 هللا عز وجللإلميان من البالء، لكل امرئ نصيب منه أحب أم كره، وقد قال البد لدخول اجلنة من اإلميان، وال بد 

َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم َال يـُْفتَـُنوَن َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن  { بصيغ كلها ¾كيد، وهو أصدق القائلني:
 َُّLَلُونَّ ِيف أَْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم  { :أيضا ، وقال2/3العنكبوت } الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنيَ قـَْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمنَّ ا لَتُـبـْ

 } ُقوا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ ا َوتـَتـَّ َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا أًَذى َكِثريًا َوِإْن َتْصِربُو 
، ولئن خيل ألحدهم أن االكتفاء 5إلميان والعبادة الفردية والركون إىل الدعة والسالمة يعفي من االختبار 186آل عمران

لقيام به، واالمتحان، فال شك يف عمائه وغبائه، ألن أبواب الفتنة كثرية متعددة، إن تالىف 5لكف عن الواجب عواقب ا
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اقتحمت عليه احملن أبوا5 أخرى ال حصر هلا، أهال وولدا وصحة وماال وعرضا، لذلك على املؤمن أال يفر من القيام حبق 
هللا وقد كلف به، حرصا على حق نفسه وقد ضمنه له ربه، ألن من آثر حق هللا واشتغل به كفاه هللا أْمَر الفنت فثبته 

إصالح ورعاه خري رعاية، ومن كان # كان هللا له، وقد روى عمر رضي هللا عنه ( أن  عندها، وأْمَر نفسه فأصلحه خري
)،  إن هللا تعاىل يقول: من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلنيالرسول صلى هللا عليه وسلم قال: 

 جهادا لنصرة الدين وأهله. لذلك عندما قال تعاىل:وِمْن َخْريِ ذكِر هللا أن يقوم املرء بواجبه أمرا مبعروف وÄيا عن منكر و 
، عقب 213البقرة }  مُّْسَتِقيمٍ فـََهَدى اLُّ الَِّذيَن آَمُنوْا لَِما اْختَـَلُفوْا ِفيِه ِمَن احلَْقِّ ëِِْذنِِه َواLُّ يـَْهِدي َمن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاطٍ  {

ركون إىل الدعة والراحة واكتفاء 5لعبادة الفردية وانعزال عن جمتمع  5ستبعاد ما قد متيل إليه النفس من طمع يف اجلنة على
ُتْم َأن َتْدُخُلواْ اْجلَنََّة َوَلمَّا َ�ِْتُكم مََّثُل الَِّذيَن َخَلْواْ ِمن قـَْبِلُكم { ا¼اهدة وصراع احلق مع الباطل فقال:   .} أَْم َحِسبـْ

)، والبد  ُحفَّْت اْجلَنَُّة 5ِْلَمَكارِِه َوُحفَّْت النَّاُر 5ِلشََّهَواتِ  عليه وسلم:( إن طريق اهلداية حمفوف 5ملكاره، كما قال صلى هللا
ملن عزم على نصرة احلق والدعوة إليه من توطني نفسه على احتمال شدائد احملنة ومقارعة فنت االختبار، كل أجيال 

منهم من صرب وفاز ومنهم من ارتكس  ،رعت مرارتهاإلميان عرب التاريخ اإلنساين يف األرض َمرَّت ±ذا الطريق وجت
آمنوا وحتدوا  اء، وما مثل سحرة فرعون خبفيٍّ وقدوانتكس، والقلوب بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يش

َ¦ ِمَن َلْن نـُْؤثَِرَك َعَلى َما َجاءَ  { جربوت الطاغية فقطع أيديهم وأرجلهم من خالف وصلبهم يف جذوع النخل إذ قالوا له:
نـَْيا ِإ¦َّ َآَمنَّا ِبرَ  َا تـَْقِضي َهِذِه اْحلََياَة الدُّ بَِّنا لِيَـْغِفَر لََنا َخطَاFََ¦ َوَما َأْكَرْهتَـَنا َعَلْيِه اْلبَـيَِّناِت َوالَِّذي َفَطَرَ¦ فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض ِإمنَّ

ٌر َوأَبـَْقى ْحِر َواLَُّ َخيـْ َوَما  { مثل أصحاب األخدود ببعيد وقد ُحّرِقوا نساء ورجاال وأطفاال ، وما72/73طه  } ِمَن السِّ
ُهْم ِإالَّ َأْن يـُْؤِمُنوا L5َِِّ اْلَعزِيِز احلَِْميدِ  أتينا رسول هللا صلى  : (عن خباب قال، ويف احلديث الصحيح 8الربوج  } نـََقُموا ِمنـْ

لس حممرا وجهه جف ؟أال تستنصر لنا أال تدعو هللا لنا :ليه فقلنافشكو¦ إ ،هللا عليه وسلم وهو متوسد بردة يف ظل الكعبة
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض مث يؤتى 5ملنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتني ما يصرفه  :فقال

هللا هذا  وهللا ليتمن ،وميشط ¹مشاط احلديد ما دون عظمه من حلم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه ،ذلك عن دينه
  ). األمر حىت يسري الراكب ما بني صنعاء وحضرموت ما خياف إال هللا تعاىل والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون

ُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوزُْلزُِلوْا َحىتَّ يـَُقوَل] { أما قوله تعاىل بعد ذلك فهو  } اLِّ [ الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَىت َنْصُر 56مَّسَّتـْ
شرح وتوضيح ألحوال أمم اإلسالم السابقة مع احملن والشدائد، أي: هل تظنون أن تدخلوا اجلنة ومل يصبكم مثل ما 

                                      
" واجلمهور على النصب فيها. وحجة ¦فع أن الفعل إذا كان حاال أو مؤوال 5حلال رفع، واحلال  قراءة ¦فع 5لرفع يف "يقوُل  -  56

َوزُْلزُِلواْ َحىتَّ  ﴿ؤال، واملؤول 5حلال قراءة ¦فعسكما قال ابن قاسم املرادي يف "اجلىن الداين": حنو سألت عنك حىت ال أحتاُج إىل 
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، وقد اختربهم هللا تعاىل 5لبأساء فتصربوا كما صربوا وامتحنا اكمومل متتحنوا  أصاب املؤمنني أتباع األنبياء والرسل قبلكم، 
ال وخوفا وشدة وجهدا، حىت ضاقت ±م األرض وحرجت فيهم الصدور واستبطؤوا ما وعدوا به والضراء فاقة وعلال وقت

يف دينهم ما أخره أو عطله، فتساءلوا مع رسوهلم املبعوث  واقد أحدث مأÄمن النصر، وزلزلت ثقتهم يف أنفسهم فظنوا 
�تيهم  ،} َأال ِإنَّ َنْصَر اLِّ َقرِيبٌ  { عنهإليهم عن موعده، وهو منهم قريب مىت ثبتوا على احلق واستماتوا يف الدفاع 

  فيسبل عليهم رداء العز والسؤدد، متكينا يف الدنيا لبعضهم وشهادة يف سبيل هللا آلخرين.
َوَما  { لقد تسْاءل جنود الرمحن إذ ابتلوا واشتدت ±م احملنة عن نصر هللا املوعود، وهم موقنون أنه من هللا تعاىل وحده،

  ، وأن له شروطا هي الطريق إليه:126آل عمران  }ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اLَِّ اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ  النَّْصرُ 
نبتغي به إال وجهه الكرمي، وإعدادا  أول هذه الشروط أن ننصره تعاىل يف أنفسنا عقيدة سليمة وعبادة صادقة وجهادا ال

Fَ أَيـَُّها  { ملعنوية لصاحل اإلسالم واملسلمني، وهو معىن قوله تعاىلللنفس وا¼تمع مبا يكفل تغيري موازين القوى املادية وا
ُوا َما ¹َِنـُْفِسِهمْ  { ، وقوله:7حممد }الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن تـَْنُصُروا اLََّ يـَْنُصرُْكْم َويـُثـَبِّْت أَْقَداَمُكْم  ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ  ِإنَّ اLََّ َال يـَُغريِّ

لنستحق النصر البد أن ننصر هللا يف أنفسنا عقيدة وأخالقا وفدائية وصالبة وعدالة نظم وطهارة جمتمع،  .11الرعد  }
  .}َأال ِإنَّ َنْصَر اLِّ َقرِيبٌ  { وقيادة رشيدة وجنودا أسوFء صادقني، و�يت بعد ذلك نصر هللا

َال  { ،41التوبة  } َوَجاِهُدوا ¹َِْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِيف َسِبيِل اLَّ اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًال { :اب هللا ينطق 5حلق وينادي بينناكت
ُر أُوِيل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اLَِّ ¹َِْمَواِهلِْم َوأَ  نـُْفِسِهْم َفضََّل اLَُّ اْلُمَجاِهِديَن َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َغيـْ

  .95النساء  } ْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجةً ¹َِ 
وسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف السلم واحلرب، وإعداد الرجال، وحشد أدوات القوة واملنعة، بني أيدينا ال يصد¦ 

اظ ¦ر يلهب وجداننا، فرتتسم عنها صاد، وذكرFت أجماد سلفنا الصاحل عندما تشع يف قلوبنا سياط تلسع ضمائر¦ وشو 
يف أذهاننا صور�ن متناقضتان، لواقع نصر وعز مضى واندثر، وواقع ذل وخزي واستضعاف يف عصر¦ وبالد¦ وأهلنا قد 

صورة لقيادات رشيدة وهبها ر±ا تعاىل النصر وكلل هاماlا بتيجان العز والفخر، اختذت من رسوهلا صلى  استقر وانتشر،
هون عليك فإمنا أ¦ ابن امرأة من قريش كانت ¾كل : ( د خاطب رجال من القوم هابه وخافهقدوة وق هللا عليه وسلم

إمنا  ،مه)، وحاول أحدهم أن �خذ يده ليقبلها فجذب صلى هللا عليه وسلم يده وقال له: (  القديد يف هذه البطحاء
                                                                                                                            

، واملراد 5ملؤول 5حلال أن يكون الفعل قد وقع فيقدر اتصافه 5لدخول فيه فريفع ألنه حال 5لنسبة إىل تلك ﴾ الرَُّسولُ  يـَُقولُ 
  احلال، وعالمة كونه حاال أو مؤوال به، صالحية جعل الفاء يف موضع "حىت".

أن الفعل بعد "حىت" منصوب إما على الغاية وإما على التعليل، أي وزلزلوا إىل أن يقوَل الرسول، أو كي يقوَل  وحجة اجلمهور
  ". حىت الرسول، والفعل منصوب ¹ن مضمرة بعد "
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وصورة أخرى لقيادات منهزمة معاصرة، نرجسية  )، يفعل هذا األعاجم مبلوكها وإين لست مبلك، وإمنا أ¦ رجل منكم
السلوك خنثوية الطباع، مرائية القول والفعل، دنيوية النواF واألهداف، مرتفة تستهلك طيباlا يف حياlا الدنيا وتدعي 

 وصدقته يوش 5عت نفسها # فأغلى مثنها،خدمة الدين ومصاحل املسلمني. وصورة mلثة جلنود النصر والغلبة يف ج
وا يف حياlم قط َيَد المٍس من أصحاب النفوذ التجارة فصدقها النصر والبشارة، يف مقابل صورة معاصرة لدعاة مل يردُّ 

   واملال، ومل يصدقوا هللا قط كما يصدقون أصحاب السلطة من املخربين وعمداء الشرطة والوالة والعمال.
ن يوم أحد ويوم األحزاب، ما ال يطيقه إال صناديد الرجال أصاب صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من احملقد ل

َوَال lَُِنوا َوَال َحتْزَنُوا َوأَنـُْتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن   { م رب العزة يف أحد بقوله عز وجل:فصربوا وصمدوا وأبلوا البالء احلسن، فخاطبه
ُتْم ُمْؤِمِنَني ِإْن َميَْسْسُكْم قـَرٌْح فـََقْد َمسَّ اْلَقوْ  ُم نَُداِوُهلَا بـَْنيَ النَّاِس َولِيَـْعَلَم اLَُّ الَِّذيَن َآَمُنوا َويـَتَِّخَذ ُكنـْ َّFََم قـَرٌْح ِمثْـُلُه َوتِْلَك اْأل

Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا  { وخاطبهم يوم اخلندق بقوله: ،139/140آل عمران } ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواLَُّ َال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ 
اَن اLَُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريًا ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن اذُْكُروا نِْعَمَة اLَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رًِحيا َوُجُنوًدا ملَْ تـََرْوَها وَكَ 

ِت اْلُقُلوُب اْحلََناِجَر َوَتظُنُّوَن L5َِِّ الظُُّنوَ¦ ُهَناِلَك ابـُْتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزُِلوا فـَْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ زَاَغِت اْألَْبَصاُر َوبـََلغَ 
. ويف كال 9/12األحزاب } َوِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوِ±ِْم َمَرٌض َما َوَعَدَ¦ اLَُّ َوَرُسولُُه ِإالَّ ُغُرورًا زِْلزَاًال َشِديًدا

وقلة الناصر وحصار ضيق العيش على ما كانوا فيه من ذى األوف و واخلمن شدة اجلهد  ،لقي املؤمنون ما لقوااليومني 
املشركني وأهل الكتاب وختذيل املنافقني، كذلك الرسل وأتباعهم الصادقون يف كل عصر يبتلون ويصربون فتكون العاقبة 

  احلسىن هلم يف الدارين.
ن الصرب مفتاح كل خري يف جمال العقيدة والعمل هلا، فقد عقب عز وجل برتتيب أنواع البالء، صربا على املكاره وملا كا

والشدائد، وصربا على البذل واإلنفاق، وصربا على التضحية 5لنفس على غالئها وتعلق الناس ±ا، مث أجاب على سؤال 
 { بقوله تبارك وتعاىل: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ كثري إذ قال:عمرو بن اجلموح وهو شيخ كبري له مال  

ْن َخْريٍ فَِلْلَواِلَدْيِن َواألَقْـرَِبَني َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساكِ  يف إشارة واضحة  } ِني َواْبِن السَِّبيلِ َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل َما أَنَفْقُتم مِّ
ا إال إذا استوفت شرطني أوهلما أن تكون خريا، أي حالال، ألن هللا تعاىل ال يقبل إىل أن النفقة يف سبيل هللا ال يعتد ±

، والثاين أن تكون يف أهلها ومستحقيها، وهم على الرتتيب 267البقرة  }َوَال تـََيمَُّموا اْخلَِبيَث ِمْنُه تـُْنِفُقونَ  { إال طيبا
اليتامى واملساكني مث ابن السبيل، وتعين هذه اآلية مطلق النفقة مما  القرآين الوالدان أوال، مث األقربون، األقرب فاألقرب، مث

سوى الزكاة، سواء الواجبة على الوالدين والذرية، أو األقربني من ذوي احلاجة،، أو املندوبة على األرحام واليتامى 
لعدو ورده، وحتصني اجلبهة واملساكني وابن السبيل. وهي عنوان االستعداد للبذل والتكافل وتقوية الصف على مدافعة ا

الداخلية فال تؤتى األمة من ثغرات الفقر واحلاجة واخلصاص، كما هو حال املسلمني اليوم إذ يستغل املنصرون واملهودون 
  فقر بعضهم فيشرتون ذممهم ويسخروÄم ضد أمتهم وعقيدlم.
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ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه  { قال عز وجل:املسلمون بعد اإلنفاق ف ا امتحن بهمث انتقل إىل مستْكرٍَه آخر للنفس مم
 هَ كرِ  فعل "الكره: بضم الكاف وفتحها، والكراهية والكراهة مصادر لكتب عليكم القتال أي: فرض عليكم، و   ،} لَُّكمْ 

لكن  لزوجة والولد،وال شك أن الطبع يؤثر الدعة والسالمة، ويكره التعرض للقتل واألسر ومفارقة ا ،هأبغض " إذا الشيءَ 
ما كل ما تكرهه النفس شر وضرر، وما كل ما حتبه النفس خري وصالح، بل إن من آفات االختيار أن يبىن على الشهوة 
ال على املنفعة، أو منفعة الدنيا دون اآلخرة، والقتال على ما فيه من خماطر، حتفظ به البالد والعباد، وتصان به األعراض 

ٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن حتُِبُّواْ  { نال به الشهادة، لذلك عقب تعاىل بقوله:وتوفر به الكرامة، وت َوَعَسى َأن َتْكَرُهواْ َشْيئاً َوُهَو َخيـْ
 ألن عواقب األمور وإن تبني للعقالء من القرائن بعُضها، ال حييط بعلمها �مة كاملة إال هللا وحده ،} َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ لَُّكمْ 

  .} َلُم َوأَنُتْم َال تـَْعَلُمونَ َواLُّ يـَعْ  {
إن كراهية القتال كانت لدى بعض املسلمني إيثارا للسلم واملساملة، ولدى بعضهم إشفاقا من شدته وخسائره، ولكنها  

َسيَـُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن  { كانت لدى آخرين نفاقا وجبنا وفساد عقيدة وخبث طوية، كما يف قوله تعاىل عن املخلفني:
َنا أَْمَوالَُنا َوأَْهُلوَ¦ فَاْستَـْغِفْر لََنا يـَُقوُلوَن ¹َِْلِسَنِتِهْم َما لَْيَس ِيف قـُُلو±ِِ مِ  ، وغين عن البيان أن من 11الفتح } مْ َن اْألَْعرَاِب َشَغَلتـْ

ي استعجل املسلمني من كان القتل والقتال يف سبيل هللا أحب إليهم من الدنيا وما فيها، كما هو حال الصحايب الذ
أَنَّ َرُسوَل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َرغََّب ِيف اجلَِْهاِد َوذََكَر اْجلَنََّة الشهادة وأقبل على العدو فيما رواه مالك يف املوطأ ( 

نـْيَ  ُهنَّ فـََرَمى َما ِيف يَِدِه َفَحَمَل َوَرُجٌل ِمْن اْألَْنَصاِر َ�ُْكُل َمتَرَاٍت ِيف َيِدِه فـََقاَل ِإّينِ َحلَرِيٌص َعَلى الدُّ ا ِإْن َجَلْسُت َحىتَّ أَفْـرَُغ ِمنـْ
)، وكما هو حال كرام الصحابة رضي هللا عنهم مجيعا، وفيهم من غسلته املالئكة كحنظلة، ومن  ِبَسْيِفِه فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتلَ 
بت بن األفلح، ومن أجيزت شهادته بشهادة رجلني  ، ومن محته الز¦بري كعاصم بن mسعد بن معاذاهتز له عرش الرمحن ك

   كخزمية بن mبت.
العباس بن عبادة بن لقد كان القتال غري مأذون به للرسول صلى هللا عليه وسلم مدة إقامته يف مكة، وعندما قال له 

َملْ  ( عليه وسّلم: رسول هللا صلى هللاله قال  ،نضلة: والذي بعثك 5حلق لئن شئت لنميلن على أهل مىن غدًا ¹سيافنا
أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن ¹َِنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اLََّ َعَلى  { يف قوله تعاىل: قتال من يقاتلهب )، مث بعد اهلجرة أذن له أُوَمْر ِبَذِلكَ 

 ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكمْ  { على املسلمني كافة ±ذه اآلية الكرمية ، مث فرض هللا اجلهاد3احلج } َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ 
اخلَْيُل َمْعُقود يف )، وقال: ( َال ِهْجرََة بـَْعَد اْلَفْتِح َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيٌَّة َوِإَذا اْستُـْنِفْرُمتْ فَاْنِفُروا(  :وقال صلى هللا عليه وسلم .}

َال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّيت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَْقِّ َال َيُضرُُّهْم َمْن َخَذَهلُْم َحىتَّ َ�ِْيتَ أَْمُر (  )، وقال: نـََواِصيها اخلُري ِإىل يـَْوِم اْلِقياَمةِ 
، فكان اجلهاد بذلك ) َال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّيت يـَُقاتُِلوَن َعَلى احلَْقِّ ظَاِهرِيَن ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ )، وقال: (  اLِّ َوُهْم َكَذِلكَ 

  .ال يبطله جور جائر وال عدل عادلماضيا إىل يوم القيامة، 
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ُكِتَب َعَلْيُكُم   { وظاهر اآلية يقتضي أن اجلهاد فرض عني على كل مكلف مستطيع، وليس فرض كفاية، ألن قوله تعاىل
ها، من وجد يف عصر النبوة ومن �يت يعين أنه واجب على كل واحد من املسلمني من أول هذه األمة إىل آخر  } اْلِقَتالُ 

ُهْم طَائَِفٌة لِيَـتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّيِن  { :بعدهم، بل حىت من نفر منهم للتفقه يف الدين بقوله تعاىل فـََلْوَال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ
خماطبون ¹مر اجلهاد ألن نفرlم للتفقه غايتها العمل له  ،122توبة ال }َولِيُـْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُروَن 

وقد ثبت يف الصحيح قوله صلى هللا  والسنة النبوية تؤكد ذلك وتبينه، والتحريض عليه وإعطاء القدوة من أنفسهم فيه.
نيفات الفقهية اخلاضعة )، وال عربة 5لتص من مات ومل يغز ومل حيدث به نفسه مات على شعبة من النفاق عليه وسلم: (

إلكراهات السياسية أو ظروف االستضعاف، كتقييدهم فريضة اجلهاد بضرورة استئثار أهل الشوكة والسلطة يف كل بلد 
بتقرير أمره وزمن وجوبه، أو بتمييزهم بني جهاد الدفع وجهاد الطلب، ألن اجلهاد جهاد واحد يف معناه وممارسته، واجب 

وإن بلغه نداء "Fخيل هللا اركيب" ركب وأركب،  ث أغاث، وإن اعتدي على األمة نفر،إن استغي على كل فرد غزا أو قعد،
َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن   { ألن النداء أمر اخلالق، وأمره عز وجل ال يعارض ¹مر غريه، وقد قال تعاىل: َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ

َ ِمبَا يـَْعَمُلوَن َبِصريٌ ُكلُُّه Lَِِّ فَِإِن انـْتَـَهْوا فَ  َّL39األنفال }ِإنَّ ا.  
كما أن تطور ا¼تمع البشري حاليا قد جتاوز هذا املستوى من التفكري واالختالف، ألن مجيع مرافق الدولة العصرية 

تصب يف  الصناعة واالقتصاد والسياسة والثقافة والنظم االجتماعية كلهامرافق أصبح هلا نصيب يف جمهودها احلريب، 
ا¼هود احلريب لألمة، وأصبح كل فرد فيها مسامها يف الدفاع عن وطنه، أو يف حروب عدوان بالده وتوسعها االستعماري، 

العدو، وذل التمسح ومل يشذ عن هذا التطور اخلطري إال الدول اإلسالمية املعاصرة، وقد ركنت حكوماlا إىل دفء محاية 
جلدل العقيم حول معىن اجلهاد مدافعة أو طلبا، مبادأة أو جمازاة أو رد عدوان، ووجوبه علماء سلطتها 5 ¹عتابه، وتلهى

  عينا أو كفاية، ومضمونه أكرب أو أصغر.
مل ولئن تبني للمسلمني يف العصر النبوي ±ذه اآلية الكرمية وجوب القتال يف سبيل هللا، فإن هذا الفرض نزل مطلقا، 

يف نفوسهم شيء من أمر  ، فبقيأن الشهر احلرام ال يستباح فيه القتال عادة العرب نبزمان دون زمان، وكان م صَّ خيَُ 
وبقيت علته غامضة يف األذهان حمتاجة إىل توضيح وتبيان،  ،احلكمة يف هذا التشريع اجلديد واإلذن به يف األشهر احلرم

َد اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َحىتَّ يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإْن قَاتـَُلوُكْم َوَال تـَُقاتُِلوُهْم ِعنْ  { السيما وقد أ5حه هللا تعاىل فيما سبق بقوله:
وأن يكون قصاصا  ، وجعل من شرط اإل5حة أن يبادئهم املشركون به،191 البقرة } فَاقْـتُـُلوُهْم َكَذِلَك َجزَاُء اْلَكاِفرِينَ 

، فبادر بعض 194البقرة  } شَّْهِر اْحلَرَاِم َواْحلُُرَماُت ِقَصاصٌ الشَّْهُر اْحلَرَاُم 5ِل { عز وجل: قولهعادال مساوF للعدوان ب
أي: يسألك  }َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّْهِر اْحلَرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه  { تعاىل: ال نبيهم صلى هللا عليه وسلم فنـزل قولهاملسلمني إىل سؤ 

حمرم، هل حيل هلم القتال فيها وقد فرض أصحابك F حممد عن األشهر احلرم وهي رجب وذو القعدة وذو احلجة و 
الطربي عن عروة بن الزبري مرسالً  اهورو  ،الواحدي عن الزهري مرسالً  عليهم؟. وقد ورد سببا لنـزول هذه اآلية ما رواه
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و بن عمرَ  واعبد هللا بن جحش، ومعه نفر من املهاجرين، فقتلبعث صلى هللا عليه وسلم وخالصته أن الرسول  ومطوًَّال،
رجب، وأسروا رجلني، واستاقوا العري، فوقف على ذلك النيب  مجادى الثانية أو أول يوم من حلضرمي يف آخر يوم منا

 { احلرام، فنزلت صلى هللا عليه وسلم وقال: مل آمركم 5لقتال يف الشهر احلرام، فقالت قريش: استحل حممد الشهر
َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتلِ  { إىل } يهِ َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْحلَرَاِم ِقَتاٍل فِ  إال أن اإلرسال يف سند هذه الرواية وعدم  .} َواْلِفتـْ

تناسب مضمون اآلية مع سرية عبد هللا بن جحش وقد وقعت يف السنة الثانية للهجرة قبل غزوة بدر، وقبل فرض القتال، 
ة ست من اهلجرة، كل ذلك يرجح أن اآلية تكملة ملا سبق من وقبل احلديبية اليت ُصدَّ فيها املسلمون عن البيت احلرام سن

عقب  194البقرة  } الشَّْهُر اْحلَرَاُم 5ِلشَّْهِر اْحلَرَاِم َواْحلُرَُماُت ِقَصاصٌ  { أحكام القتال يف الشهر احلرام بقوله تعاىل
 عليه وسلم عن مشروعية القتال يف احلديبية، وبعد أن صد املشركون املسلمني عن أداء عمرlم، وسئل رسول هللا صلى هللا

  .} ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبريٌ  { الشهر احلرام فنـزل اجلواب وحيا بقوله تعاىل للنيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم:
ولئن ¾كد ±ذه اآلية حترمي القتال يف الشهر احلرام، وُعدَّ وزرا كبريا، بورودها كالما �ما من مبتدأ وخرب، فقد وقع  

االستدراك عليها بتوضيح جانب آخر أعظم إمثا من ذلك، هو ما ارتكبه املشركون يف حق احلرمات عامة، عقيدة وأمكنة 
أي: منع الناس عن اإلميان 5# واتباع دينه، بتعذيبهم وقتلهم ومطاردlم   } َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اLِّ  { :وبشرا، فقال تعاىل

أي: إعراضهم عن اإلسالم وإقباهلم على عبادة غري  } وَُكْفٌر بِهِ  { رضي هللا عنهم،كما فعلوا Þل Fسر وبالل وخبيب 
واملسجد احلرام: معطوف على سبيل هللا، أي وصدُّ  } َواْلَمْسِجِد اْحلَرَامِ  { هللا تعاىل أوm¦ وأحجارا وجنوما وكواكب،

وإخراج  } َوِإْخرَاُج أَْهِلِه ِمْنهُ  { ن دخوله ألداء العمرة،املسلمني عن سبيل هللا وعن املسجد احلرام مبنعهم يوم احلديبية م
 َأْكبَـُر ِعنَد اLِّ  { املؤمنني من احلرم وهم أهله وأولياؤه، بقسرهم على اهلجرة إىل احلبشة مث إىل املدينة، كل ذلك بل بعضه

لضرر أعظم بضرر أخف وأقل وأدىن. لقد  أعظم وزرا عند هللا من القتال يف الشهر احلرام. والقضية يف جمملها جمرد دفع }
قتل املشركون بعض املسلمني يف حرم هللا ¹بشع صورة، بل حاولوا قتل الرسول صلى هللا عليه وسلم غيلة يف مكة قبيل 

  اهلجرة، وهذا أكرب عند هللا من أن يقاتلهم املؤمنون يف الشهر احلرام.
ألشهر احلرم كما كانت من قبل على التأبيد، إال لدفع ظلم أعظم وضرر ±ذه اآلية الكرمية ¾كدت حرمة البيت احلرام وا 

إن ِدماءكم وأموالكم أكرب يهدد العقيدة وأهلها، وأعاد الرسول صلى هللا عليه وسلم ¾كيد ذلك يف خطبة الوداع بقوله: ( 
  ). وأعراضكم عليكم َحرام كُحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتلِ  {  عقب ذلك:أما قوله تعاىل الفتنة مبعناها العام االبتالء واالمتحان واالختبار من هللا تعاىل ف ،} َواْلِفتـْ
الفضة "فنت"  5خلري والشر والغىن والفقر والعافية والسقم، واملال واألهل والولد واجلار والصاحب 5جلنب، من فعل

يـَْوَم ُهْم َعَلى  { :الرديء من اجليِّد فيها، ومنه قوله تعاىل يز±ا 5لنار لتصفيتها ومتياا أَذِإذ ،والذهب وغريمها من املعادن
   .13الذارFت } النَّاِر يـُْفتَـُنونَ 
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َوقَاتُِلوُهْم َحّىت َال  { 5لشرك، الذي يدعو له صاحبه ويقاتل عليه ويعاقب من �5ه، قال تعاىل: الفتنةَ  وفسر السلف
نَ  نَـتُـُهْم ِإّال أَْن قَالُوا َواLِّ رَبـَّنا َما ُكّنا ُمْشرِِكَني  { ، وقوله:193قرة بال } ةٌ َتُكوَن ِفتـْ ، ومنها قوله 23األنعام  }ُمثّ ملَْ َتُكْن ِفتـْ

ليكرهوهم على  5لنار، أي عذبوهم وأحرقوهم 10الربوج  }ِإّن اّلِذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت ُمثّ ملَْ يـَُتوبُوا  { :تعاىل
  الكفر.

قد ، وحتذير هلم من خماطر ما عرضوا عنهي وأالقتال  ال يكرهواكي هذه اآلية زFدة بيان للمسلمني  وهي بسياقها يف 
من قبل أعدائهم،  لط عليهم وعلى ذريتهممصادرة ألمواهلم وأوطاÄم وتسمن  إن ركنوا إىل الدعة والراحة، يتعرضون له،

ٌر على القتال يف سبيل هللا ينتهي 5لشهادة واخللود يف اجلنة، خريٌ يفتنوÄم يف دين  هم ويستدرجوÄم للكفر والردة، وَلَصبـْ
  وأكرم من استضعاف يعقبه ذل وكفر يف الدنيا مث خلود يف النار.

تكفري أهلها،  و¾كيدا هلذا التحذير وتوضيحا للمدى الزماين واملكاين هلجوم الكفار على العقيدة اإلسالمية وحماولتهم
 }َوَال يـَزَاُلوَن  { بقوله والتعبري ،} َوَال يـَزَالُوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتََّ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعواْ  { أضاف عز وجل قوله:

أهله، وأن املعركة حماربة اإلسالم و وأÄم لن يكفوا عن  ،مفيد للدوام واالستمرار لِإلشعار ¹ن عداوة املشركني ال تنقطع
بينهم وبني املسلمني مستمرة إىل قيام الساعة، واآلية ±ذا املعىن من 5ب اإلخبار 5لغيب، الذي آثر به هللا تعاىل هذه 
األمة، ¾هيال وتوعية وإقامة حجة، تصدقه أحداث التاريخ من زمن البعثة النبوية إىل عصر¦ احلايل، حرو5 صليبية 

 وثنية مغولية أحرقت األخضر واليابس، واستعمارا أروبيا صليبيا للعامل اإلسالمي من أقصى شرقه استمرت دهرا، وحرو5
إىل أقصى غربه طيلة ثالثة قرون، الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، وحرو5 صليبية أخرى متجددة، نعيشها حاليا يف 

وا يف جمتمعات املسلمني شرقا وغر5، الستغالل فاقتهم العراق والسودان وفلسطني وأفغانستان، وأر�ال من املنصرين انبث
َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوَال  { وفقرهم واستضعاف حكامهم هلم، من أجل استدراجهم إىل الردة والكفر. قال تعاىل:

  .89النساء  } ا َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواءً َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكمَ  { ، وقال:120البقرة } النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهم
إال أن هذه األمة اإلسالمية عصية ëذن هللا تعاىل عن اإلذالل واخلضوع، عقيدlا الر5نية عصية عن التحريف، وقرآÄا  

يتجدد 5ستمرار كما قال صلى هللا عليه ، والدين 9احلجر } ِإ¦َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ¦َّ لَُه َحلَاِفظُونَ  { الكرمي حمفوظ دائما
إن  )، وقال: ( عدوله ينفون عنه ¾ويل اجلاهلني وانتحال املبطلني وحتريف الغالني فٍ لَ يرث هذا العلم من كل خَ  وسلم:(

)، واملسلمون سد منيع وترس صلب يف مواجهة العدو   هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها
  ). َال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّيت يـَُقاتُِلوَن َعَلى احلَْقِّ ظَاِهرِيَن ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمة يف الصحيحني واللفظ ملسلم: ( كما

  فـَُهْم بني أحد أمرين: ،بعده ر، عرفهم ا¼تمع النبوي والعصورأما املرتدون عن اإلسالم وهم قلة يف كل عص
 ،آmر كلمة الشهادتني يف الدنيا واسلبير وميوتوا عليه، فتبطل كل عباداlم اليت سبقت الردة، و أوهلما أن يصروا على الكف

كما تطلق عليهم الصالة عليهم بعد املوت، والدفن يف مقابر املسلمني،  من و  ،من حرمة األنفس واألموال واألعراض
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، أما أحكام الردة وآmرها مما يرجع إليه يف كتب الفقهإىل غري ذلك من  حيرم عليهم التوارث مع املسلمني،املسلمة و  ةزوجال
كل كافر خلودا يف النار، لذلك قال تعاىل عقب حتذيره من مكر أعداء اإلسالم وكيدهم يف اآلخرة فشأÄم شأن  

نـَْيا َواآلِخرَِة َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَأُْولَـِئَك  { وإصرارهم على فتنة املؤمنني: َحِبَطْت أَْعَماُهلُْم ِيف الدُّ
   ،} َوأُْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

عند مالك م، وهؤالء اختلف العلماء يف أمر أعماهلم قبل الردة، هل تبطل أم ال تبطل، يهما أن يتوبوا فيقبل هللا توبتهوmن
، فإن  أعماله اليت عملها قبل االرتدادثواب رجع إليه ي مث عاد إىل اإلسالم و�ب مل وأيب حنيفة أن من ارتد من املسلمني

 :وقال الشافعي كان حج قبل أن يرتد مث عاد لإلسالم مثال كان عليه أن حيج مرة أخرى ألن حجه األول حبط وفسد،
ل الردة إن عاد إىل اإلسالم وحسنت توبته والرأي عندي أن أعماله قب إذا عاد املرتد إىل اإلسالم عادت إليه أعماله كلها.

ِإالَّ َمْن َ�َب  { بيد هللا تعاىل إن شاء أحبطها وأبطل ثوا±ا عدال، وإن شاء أثبتها له كرما ورمحة وإحسا¦، قال تعاىل:
 َُّLِْم َحَسَناٍت وََكاَن اlَِسيَِّئا ُ َّL70الفرقان  }  َغُفورًا َرِحيًماَوَآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلًا فَأُولَِئَك يـَُبدُِّل ا.  

لقد بني عز وجل يف هذه اآلFت الكرمية معامل طريق اإلميان املفضي إىل اجلنة، صربا ومصابرة على البأساء والضراء، وقتاال 
ود يف واجبا يف سبيل هللا تعاىل، وحذر من فنت تكشف الضمائر وجتلو حقيقة النفوس، وتوعد املرتدين مبا ينتظرهم من خل

النار يوم الدين. وحيث إنه ال يكاد يرد يف األسلوب القرآين وعيد إال ويعقبه وعد، فقد بني عقب ذلك من هم أهل 
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاَجُرواْ  { للجنة، وبشر من أطاع أمره وجاهد يف سبيله حبسن العاقبة يف الدنيا واآلخرة فقال:

وبىن على قاعدة اإلميان احلق ما ينبغي القيام به، من  .} ِبيِل اLِّ أُْولَـِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََت اLِّ َواLُّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ َوَجاَهُدواْ ِيف سَ 
هجرة للفساد وأهله وجهاد يف سبيل هللا وصرب على ألواء احملن والفنت، وما يؤدي إليه ذلك من رجاء رمحته تعاىل وعظيم 

  نه.ثوابه وكرم إحسا
ومن عجيب اإلشارات اإلهلية لذوي القلوب احلية أن هللا تعاىل ما ذكر اهلجرة يف سبيله إال وربطها 5جلهاد، ففي اآلية 

َن َآَوْوا َوَنَصُروا ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ¹َِْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم ِيف َسِبيِل اLَِّ َوالَِّذي { من سورة األنفال قال تعاىل: 72
  .} أُولَِئَك بـَْعُضُهْم أَْولَِياءُ بـَْعضٍ 

َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اLَِّ َوالَِّذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك  { من نفس السورة قال عز وجل: 74ويف اآلية 
  .} َورِْزٌق َكرِميٌ  ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق÷ا َهلُْم َمْغِفرَةٌ 

الَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اLَِّ ¹َِْمَواِهلِْم َوأَنـُْفِسِهْم أَْعظَُم  { من سورة التوبة قال سبحانه وتعاىل: 20ويف اآلية 
   .} َدَرَجًة ِعْنَد اLَِّ َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ 

ُمثَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بـَْعِد َما فُِتُنوا ُمثَّ َجاَهُدوا َوَصبَـُروا ِإنَّ  { نحل قال جل جالله:من سورة ال 110ويف اآلية 
   .}رَبََّك ِمْن بـَْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم 
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فرار من العدو، واجلهاد قد يتساءل غافل، ملاذا قرن هللا تعاىل يف هذه اآلFت الكرمية بني اهلجرة واجلهاد، مع أن اهلجرة 
هجوم عليه؟، لكن الشبهة تزول إذا ما اتضحت العالقة اجلدلية بني مفهوم اهلجرة اإلسالمية اليت هي جمرد حبث يقوم به 
املؤمن عن قاعدة إعداد واستعداد للجهاد، بعيدا عن أعني الظاملني وأيديهم وسلطتهم، وبني اجلهاد الذي هو مثرة هذا 

واملهاجر يف هذا األمر بني أن يركن إىل مصاحله الشخصية والدنيوية يف أرض اهلجرة، فيحق عليه حكم  اإلعداد ونتيجته.
ِْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـُرَُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا لِِقَتاٍل أَْو ُمَتَحيِّزًا ِإَىل ِفَئٍة فـََقْد 5ََء ِبَغَضٍب ِمنَ  { التوىل والفرار يف قوله تعاىل:  َوَمْأَواُه  اLَِّ َوَمْن يـَُوهلِّ

وبني أن يواصل اإلعداد فيكون يف حكم من حتيز إىل فئة جماهدة. وهذا ما فعله  ،16األنفال } َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ 
الرسول صلى هللا عليه وسلم إذ هاجر إىل املدينة وجعلها قاعدة لتحرير البشرية بعامة، وحترير مكة املكرمة خباصة. وهو 

 تعاىل ملوسى عليه السالم، عندما هاجر من مصر فساقه عز وجل إىل شيخ مدين يتم تربيته ويعده ملا نفس ما يسره هللا
  ينتظره، فلما اكتمل اإلعداد أُِمَر 5لعودة إىل قومه لدعوlم، وإىل طاغية بلده يقيم عليه احلجة.

وقال عنها رسول هللا صلى هللا عليه  ولئن كانت هجرة اجليل األول من املسلمني إىل املدينة قد انقطعت بفتح مكة،
)، فإن أسبا±ا ودواعيها بعد العصر النبوي قد حتصل وتتكرر،  َال ِهْجرََة َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيٌَّة َوِإَذا اْستُـْنِفْرُمتْ فَاْنِفُروا(  :وسلم

وإقامة ألمر هللا يف األرض، لذلك  نكروأمرا 5ملعروف وÄيا عن امل فال يستطيع املؤمن القيام بواجباته الدينية عبادة ودعوة
ِإنَّ  { أبقى هللا تعاىل على تشريع اهلجرة وحرض عليها من يضطر هلا وجيرب عليها وتوعد من يظلم نفسه برتكها فقال:

ُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنيَ   ِيف اْألَْرِض قَاُلوا أَملَْ َتُكْن أَْرُض اLَِّ َواِسَعًة الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنـْ
  .97النساء  } فـَتُـَهاِجُروا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا

ه العوائق إال أن للهجرة يف سبيل هللا عوائق ال تتغلب عليها إال النفوس القوية الواثقة بر±ا املستعلية ëمياÄا، من هذ
اخلوف على األهل والولد والعرض واملال، واخلوف من اجلوع والذلة واملهانة واملوت يف أرض اهلجرة بعيدا عن الوطن، وقد 

 ،ِ هقِ رُ إن الشيطان قعد البن آدم ¹طْ أوجز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه العوائق مبا أويت من جوامع الكلم فقال: ( 
مث قعد له بطريق اهلجرة  ،فعصاه فأسلم ،دينك ودين آ5ئك ودين آ5ء أبيك؟ رُ ذَ م وتَ لِ سْ فقال: تُ  فقعد له بطريق اإلسالم

57[لِ وَ أرضك ومساءك وإمنا مثل املهاجر كمثل الفرس يف الطِّ  عُ دَ فقال: lاجر وتَ 
مث قعد له يف طريق  ،فعصاه فهاجر ،]

فقال رسول هللا  )، فعصاه فجاهد ،م املال؟سَ قْ ح املرأة ويُـ كَ نْ فتُـ ل قتَ اجلهاد فقال: جتاهد فهو جهد النفس واملال فتقاتل فتُ 
ل كان حقا على هللا أن تِ ومن قُ  ،فمن فعل ذلك كان حقا على هللا عز وجل أن يدخله اجلنة( صلى هللا عليه وسلم: 

                                      
َيُدور فيه ويرعى وال يذهب الطَِّوُل والطَِّيُل 5لكسر هو احلبل الطويل ُيَشدُّ َأحد َطَرفيه يف َوتٍِد َأو غريه واآلخر يف يد الفرس ل -  57

  .لوجهه، يقال أَرْخ للَفَرس من ِطَولِه
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58[هُ تْ صَ قَ أو وَ  ،وإن غرق كان حقا على هللا أن يدخله اجلنة ،يدخله اجلنة
).  هللا أن يدخله اجلنة ه كان حقا علىدابتُ  ]

لذلك تكفل هللا تعاىل ¹مر املهاجر يف سبيله، وأنزل من اآلFت ما هو كفيل بطمأنته وتثبيته والربط على قلبه، فقال عز 
ْد ِيف اْألَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة َوَمْن َخيْرُْج ِمْن بـَْيتِ  { وجل: ِه ُمَهاِجرًا ِإَىل اLَِّ َوَرُسولِِه ُمثَّ يُْدرِْكُه َوَمْن يـَُهاِجْر ِيف َسِبيِل اLَِّ جيَِ

َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِيف اLَِّ ِمْن بـَْعِد َما  { ، وقال:100النساء  } اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اLَِّ وََكاَن اLَُّ َغُفورًا َرِحيًما
نـَْيا حَ    .41النحل } َسَنًة َوَألَْجُر اْآلَِخرَِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ ظُِلُموا لَنُـبَـّوِئـَنـَُّهْم ِيف الدُّ

لقد سار الوحي عند اإلعداد لتشريع القتال يف سبيل هللا على السنن اليت ألفناها منه دائما، تدرجا 5ملؤمنني من السهل 
شرك أصغر وأكرب، مث حرض على اهلجرة إذا إىل امليسر إىل الصعب فاألصعب، أمر 5إلميان اخلالص اخلايل من ُشَبِه ال

تعذر القيام ¹مر الدين، و5جلهاد فرضا عينيا على كل مسلم مقيم أو مهاجر، ومن أعرض عن اإلميان فهو عن اهلجرة 
واجلهاد أشد إعراضا، ومن متسك 5ألهل والولد واملال والدعة وزينة الدنيا فهو أبعد الناس عن نقلة إىل إميان حق، أو 

   نفار جاد أو جهاد يف سبيل هللا.است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
شديدا.ويقاس على هذه احلالة ما إذا مات  تـََوقََّص الفرُس عدا َعْدواً أي أسقطته دابته فاندقت مقاتله ومات، من قوهلم  -  58

   ر احلديث.اإلسالم يف العصن فيها أعداء املهاجر وا¼اهد حبادثة سري أو غريه، أو قتل غيلة ¹ي طريقة من الطرق اليت تفن
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  حمرمة مكاسب خبيثة 
  

َيْسأَُلوَنَك َعِن اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس  { قال هللا تعاىل:
ُ اLُّ َلُكُم  َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمن نـَّْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقلِ  اْلَعْفَو َكَذِلَك يُبنيِّ

نـَْيا َواآلِخرَِة َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْليَـَتاَمى ُقْل 219اآلFَِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن ( ) ِيف الدُّ
ٌر َوِإْن ُختَاِلطُوُهْم فَِإْخَواُنُكْم َواLُّ يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصلِ  ِح َوَلْو َشاء ِإْصَالٌح هلَُّْم َخيـْ

  سورة البقرة } )220اLُّ ألْعنَـَتُكْم ِإنَّ اLَّ َعزِيٌز َحِكيٌم (
  

التهذيب والتحسني، تلك  لكل بناء ثالث مراحل، مرحلة وضع األسس والقواعد، مث مرحلة البناء والتشييد، مث مرحلة
بادئ العقيدة وأركان اإلسالم وقواعد محايته، مراحل ¾سيس ا¼تمع اإلسالمي يف بدء أمره، وضع الوحي اإلهلي أوال م

وذلك مضمون ما نزل من القرآن يف مكة وما تضمنته سورة الفاحتة وما مر يف احللقات السابقة من سورة البقرة، مث أخذ 
لقواعد يف تشييد البناء وتشذيبه وحتسينه، فيما بقي من الوحي احلكيم وسنة النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم. بتنـزيل ا

العامة واملبادئ ا¼ملة تشريعات مفصلة قابلة للتطبيق يف احلياة العملية. السيما وقد وجد املسلمون عنتا يف املواءمة بني 
مقتضيات العقيدة اليت آمنوا ±ا وأصبحت قوام حياlم، وبني بعض املمارسات اليت ألفوها وتعودوا عليها، واكتشفوا 

روءة اليت يبشر ±ا الدين اجلديد، وهو ما بينته أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها فيما رواه تعارضها مع قيم الفضيلة وامل
َا نـََزَل أَوََّل َما نـََزَل ِمْنُه ُسورٌَة ِمْن اْلُمَفصَِّل ِفيَها ذِْكُر اْجلَنَِّة َوالنَّاِر َحىتَّ ِإَذا  البخاري عندما سئلت عن القرآن فقالت: ( ِإمنَّ

ْسَالِم نـََزَل احلََْالُل َواْحلَرَاُم َوَلْو نـََزَل أَوََّل َشْيٍء َال َتْشرَبُوا اْخلَْمَر َلَقاُلوا َال نَدَُع  mَب النَّاسُ    ِإَىل اْإلِ
ه وسلم كلما أخذ املسلمون يسألون النيب صلى هللا علي )، لذلك اخلَْْمَر أََبًدا َوَلْو نـََزَل َال تـَْزنُوا َلَقالُوا َال نَدَُع الّزَِ¦ أََبًدا

واجههم إشكال تنـزيل املبادئ اإلسالمية العامة على واقع حياlم اخلاصة، فتأتيهم األحكام الشرعية العملية آFت قرآنية 
  حينا، وسنة نبوية مبينة وشارحة حينا آخر.

نتشارا وشيوعا، مها عند كان من أوائل ما عا¦ه املسلمون يف نظام اجتماعهم مبكة وعند انتقاهلم إىل املدينة، آفتان أشد ا
 أعراب اجلزيرة وفحول العرب مفخرة ومكسب، وإن كان بعض أهل املروءة والفضل ترفعوا عنهما يف اجلاهلية وقبل التحرمي

عندما انتقلوا إىل الدين اجلديد. ها�ن اآلفتان مها اخلمر وامليسر، لذلك سأل بعض كرام الصحابة رسول هللا صلى هللا 
 وامليسر أي يسألونك F حممد عن حكم اخلمر ،} َيْسأَُلوَنَك َعِن اْخلَْمِر َواْلَمْيِسرِ  { ، فنزل قوله تعاىل:عليه وسلم عنهما

   .} ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ  { :فقل هلم
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َخلَمر وهو ما واراك وسرتك من والسرت، منه ا أصٌل واحد يدل على التغطية" يف لفظ "اخلمر" خلاء وامليم والراءوحروف " ا
الشجر وغريه، ومخار املرأة ما تغطي به وجهها، وقوهلم: دخل يف مخار الناس وغمارهم أي دخل يف مكان خفي. وقوهلم: 

واملدار يف حكمه على  وقد مسي الشراب مخرا ألنه يسرت العقل ويغطيه وحيجبه، هو ميشي لك اخلََمر، أي مستخفيا،
  ل، ُعِصَر من عنب أو اسُتْخِلص من غريه.السكر وغيبوبة العق

  
[أما امليسر فهو القمار

59
ألنه كسب من غري تعب أو  هو السهولة والليونة واالنقياد،، مأخوذ من اليسر ضد العسر، و ]

نصب، وألن اخلاسر ينقاد للرابح ويعطيه ما اشرتطه عليه. وهو أصناف كثرية ختتلف من أمة إىل أمة مضموÄا واحد 
كل شيء فيه قماٌر فهو   ""الشطرنج ميسر العجم"، وقال جماهد:ا واحدة، ولذلك قال اإلمام علي كرم هللا وجهه:ونتائجه

  ". من امليسر
فقد تضمن وصفني للخمر وامليسر، وصفا من زاوية  ،} ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ  { :أما قوله تعاىل يف اجلواب

  اإلمث وماكان إمثا فهو حرام، ووصفا من زاوية نظر العامة إليه وما يرون فيهما من منافع.احلكم الشرعي وهو 
أما املنفعة املزعومة لديهم يف اخلمر فمنفعتان: أوالمها جتارية، وقد كانوا جيلبوÄا من الشام رخيصة، ويبيعوÄا 5لربح الكثري، 

املماكسة يف ابتياعها تتعارض مع النبل والشرف ورفيع املنـزلة. ألن طالب اخلمر كانوا يشرتوÄا 5لثمن الغايل ويرون 
واملنفعة الثانية نشوlم ±ا وتفاخرهم بتناوهلا يف جمالس هلوهم. وأما ما يرونه منفعة يف امليسر فالربح السهل، وإرضاء غريزة 

ء ويفاخرون بذلك ويذمون من مل يدخل املغالبة والتفاخر فيهم، وقد كانوا يعطون أنصباَءهم من امليسر أحيا¦ إىل الفقرا
  فيه.

إال أن هذه املنافع املزعومة يف اخلمر وامليسر سفهها الوحي، بكون الضرر ±ما واإلمث فيهما أكرب مما يظنونه نفعا، ختريب 
الفعال يف  اخلمر للصحة وتغييبه للعقول وإتالفه للمال، وتعطيله لقدرة الفرد على رعاية بيته وأهله وذريته وعلى اإلنتاج

جمتمعه، وما ينتج عن ذلك من فساد اجتماعي وممارسات خبيثة عدوا¦ ومشاحنات وأمراضا نفسية واضطرارا يف أحيان  
ه على الكسب السهل والكسل أهلَ رقة ونصبا ورشوة، وتعويد امليسر كثرية إىل أي وسيلة حيصلون ±ا على اخلمر س
ما يصحب ذلك من خراب بيوت الذين خيسرون يف القمار، ëتالف  والتحايل للربح كذ5 ونصبا وغشا وخداعا، مع

، مع ما صاحبه ذهب ¹هله وماله رَ مَ قَ  املقامرَْينِ  كان الرجل يف اجلاهلية خياطر على أهله وماله، فأيأمواهلم وأعراضهم، و 
                                      

َر 5لليل ِإذا صادها يف ضوء القمر فـَتَـْقَمُر أَبصاُرهامأخوذ من  - 59 يقال: يتقمَّرون آmر الصيد إذا  ،تـََقمَّر الصَّيَّاُد الظِّباَء والطَّيـْ
قاَمره  :وكَأنَّ الِقماَر مْأخوذ من اِخلَداع يقال، يُدوهاوَقَمروا الطَري َعشَّْوها يف الليل 5لنار لَيصِ ها، و خلسة ليخدعيف الليل تتبعوها 

  .5ِخلَداِع فـََقَمرَهُ 
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اف املسلم إىل ينتج عن ذلك من مشاحنات وخصومات تصل حد العدوان اجلسدي جرحا وقتال، وما يؤدي إليه انصر 
لذلك عقب عز وجل على ادعائهم املنافع يف اخلمر وامليسر  انشغال عن ذكر هللا وعن الصالة، معاقرة اخلمر واملقامرة من

َا اْخلَمْ  { : بقولهالمث بني ذلك مفص ،} َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمن نـَّْفِعِهَما { :تعاىل بقوله ُر َواْلَمْيِسُر Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإمنَّ
َا يُرِيُد الشَّيْ  َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ِإمنَّ طَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ

 َِّLتَـُهونَ ِيف اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر ا   .90/91املائدة  }  َوَعِن الصََّالِة فـََهْل أَنـُْتْم ُمنـْ
إن مداومة شرب اخلمر وتعاطي القمار تؤدي إىل اإلدمان عليهما، فيتعذر فطم النفس عنهما، وهو ما تعانيه البشرية يف 

ار التشريع اإلهلي يف عصر¦ هذا وقد عجزت التشريعات الوضعية عن مقاومتهما يف أرقى الدول وأقواها، لذلك س
حترميهما بتدرج وحذر، وبواسطة أسلوب تربوي حكيم، يعتمد على جتربة اخلطأ الذي يتلوه التقومي والتهذيب، حىت إذا 
 ضاقت النفوس ±ما يف جمتمع الطهر واإلميان كان للتحرمي أثره، وللتوبة منهما يسرها وسهولتها. وقد ذكر الطربي عن ابن

ْيِسِر ُقْل ِفيِهَما إْمثٌ َكِبٌري َوَمناِفُع للّناسِ  { ملا نزلت: (بري، قال:عن سعيد بن ج إسحاق
َ
فكرهها  }َيسأُلوَنَك َعِن اخلَْمِر َوامل

َالَة Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَْقرَبُوا الصَّ  { حىت نزلت: ،}َوَمناِفُع للنَّاسِ { وشر±ا قوم لقوله: }ِفيِهَما إْمثٌ َكِبريٌ { قوم لقوله:
حني الصالة ويشربوÄا يف غري حني الصالة،  قال: فكانوا يدعوÄا، 43املائدة  }َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن 

َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن عَ  { حىت نزلت: َمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإمنَّ
عن أيب توبة املصري قال: مسعت عبد هللا بن . و ) اليوم قرنت 5مليسر ،ضيعًة لك فقال عمر: ،90املائدة  }تـُْفِلُحونَ 

ْيِسِر  { عمر يقول: أنزل هللا عز وجل يف اخلمر ثالm، فكان أول ما أنزل:
َ
 }ُقْل ِفيِهَما إْمثٌ َكِبريٌ َيسأُلوَنَك َعِن اَخلْمِر َوامل

F أيُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال { اآلية، فقالوا: F رسول هللا ننتفع ±ا ونشر±ا كما قال هللا جل وعز يف كتابه. مث نزلت هذه اآلية:
ْيِسُر  { نزلت:قال: مث  ،اآلية، قالوا: F رسول هللا ال نشر±ا عند قرب الصالة }تـَْقرَبُوا الصَّالَة وأنـُْتْم ُسكاَرى

َ
َا اخلَْمُر َوامل إمنَّ

ُحّرَمِت ( اآلية، قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم:  }َواألْنَصاُب َواألْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن فاْجَتِنُبوهُ 
ْ لََنا ِيف اخلَْْمِر بَـ ويف الصحيح أن عمر رضي هللا عنه قال:  .)اَخلْمرُ   { :فـَنَـزََلْت اْآليَُة الَِّيت ِيف اْلبَـَقرَة ،َياً¦ ِشَفاءً اللَُّهمَّ بـَنيِّ

ْ لََنا ِيف اخلَْْمِر : َقالَ ف ،َفُدِعَي ُعَمُر فـَُقرَِئْت َعَلْيهِ  :قَالَ  ،اْآليَةَ  } َيْسأَُلوَنَك َعْن اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبري اللَُّهمَّ بـَنيِّ
َفَكاَن ُمَناِدي َرُسوِل اFَ {  َِّL أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَْقرَبُوا الصََّالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى { :نَـزََلْت اْآليَُة الَِّيت ِيف النَِّساءِ فَـ  ،بـََياً¦ ِشَفاءً 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أُِقيَمْت الصََّالُة يـَُناِدي َّLَفُدِعَي ُعَمُر فـَُقرَِئْت َعَلْيِه فـََقالَ  ،َة َسْكرَانُ َأَال َال يـَْقرََبنَّ الصََّال  :َصلَّى ا:"  ْ اللَُّهمَّ بـَنيِّ
تَـُهونَ  { :فـَنَـزََلْت َهِذِه اْآليَةُ "،  لََنا ِيف اْخلَْمِر بـََياً¦ ِشَفاءً  َنا :َقاَل ُعَمرُ ف ،} فـََهْل أَنـُْتْم ُمنـْ   .انـْتَـَهيـْ

َوِمْن َمثَرَاِت النَِّخيِل َواْألَْعَناِب تـَتَِّخُذوَن  { :آFت، نزل مبكة قوله تعاىل نزل يف اخلمر أربع هأنمن يرى العلماء على أن من 
ومعاذا ونفرا من الصحابة  مث إن عمر ،فكان املسلمون يشربوÄا وهي حالل هلم ،67النحل  } ِمْنُه َسَكرًا َورِْزقًا َحَسًنا

البقرة  } ِفيِهَمآ ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ  { ، فنزلت:" مسلبة للمال F رسول هللا، أفتنا يف اخلمر فإÄا مذهبة للعقل" قالوا:
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 "مث دعا عبد الرمحن بن عوف ¦سا منهم فشربوا وسكروا فقام بعضهم يصلي فقرأ: ، فشر±ا قوم وتركها آخرون ،219
F أَيـَُّها الَِّذيَن َآمَ  { فنزلت: " ما تعبدون أيها الكافرون أعبد قل Fَ ُنوا َال تـَْقرَبُوا الصََّالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما

مث دعا عتبان بن مالك قومًا فيهم سعد بن أيب وقاص فلما سكروا افتخروا  ،من يشر±ا لَّ قَ فَـ ، 43النساء  } تـَُقوُلونَ 
ا إىل رسول هللا صلى هللا عليه بعري فشجه، فشك يفيه هجاء لألنصار فضرب أحد األنصار سعدًا بلح اوتناشدوا شعر 

َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب  { :فقال عمر: اللهم بني لنا يف اخلمر بيا¦ شافيا فنزلت ،وسلم ذلك Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإمنَّ
  ". انتهينا F رب "فقال عمر:  ،} إخل اآلية ...َواْألَْزَالُم رِْجسٌ 

ِفيِهَمآ  { :لرواFت وما يفهم من تدرج التشديد يف هذه اآلFت، ذهب بعض العلماء إىل أن قوله تعاىلوبناء على هذه ا
َا  { سورة املائدة اليت هي النص يف التحرمي دون حترميها، وأÄا منسوخة Þية تقتضي ذم اخلمر } ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ  ِإمنَّ

آFت سورة النساء وسورة البقرة وسورة املائدة إال أن املتأمل يف  .} إخل اآلية...ْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجسٌ اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَ 
يبدو له أÄا مجيعا تتضمن التحرمي، وإن بصيغ متدرجة حبسب ِحْلم املخاطبني، وهم مراتب كما هي طبيعة الناس عادة، 

جاهلية وال إسالم، كما هو حال اخلليفة أيب بكر رضي هللا عنه وقد  وقد ثبت أن من الصحابة من مل يشرب مخرا يف
"،  لقد ترك أبو بكر اخلمر يف اجلاهلية، أفهو يشرب اخلمر يف اإلسالم " عنها: قالت عنه السيدة عائشة رضي هللا

  ".حك يب من رآين ويض وهللا ال أشرب شيئا يذهب بعقلي " واإلمام علي كرم هللا وجهه وهو القائل قبل حترمي اخلمر:
يتضمن تعارض عبادة مع عادة  } َال تـَْقرَبُوا الصََّالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلونَ  { :فقوله تعاىل يف سورة النساء

ما فعله مستقذرة وحاٍل من فقدان العقل ُمْزٍر 5ملروءة، وما كان كذلك حري بذي احللم والعقل جتنبه واالمتناع عنه. و 
إشارة إىل  ) َأَال َال يـَْقرََبنَّ الصََّالَة َسْكرَانُ  مر إذا أقيمت الصالة ¹ن يناَدى:(رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندما كان �

جناسة اخلمر، وعتب خفي على شاربيها وتوبيخ هلم وتعريض واضح بشنيع فعلهم، وهو بذلك أشد على ذوي املروءة من 
  جمرد التحرمي.

وصفه 5إلمث، واإلمث الذنب،  فيكفي لفهم التحرمي } ِفيِهَمآ ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ  { قوله تعاىل يف سورة البقرة: أما
رِْجٌس ِمْن  { :ووصفه 5لكبري، وكل كبري حمرم ëمحاع. و±ذه اآلية حرم اخلمر، كما حرم يف آية سورة املائدة بقوله تعاىل

  .} ِن فَاْجَتِنُبوهَعَمِل الشَّْيطَا
أما ما اختلف فيه مما مسي نبيذا، وما ذهب إليه احلنفية يف إ5حته، فقد دخل احلكَم فيه تلبيٌس وخلط، ذلك أن النبيذ 

َقُع يف املاء من الليل ِلدواٍء أَو نَِبيٍذ وُيْشَرُب Äاراً و5لعكس ،5لفتحاملعروف واملباح هو النقيع أو النَّقوع  ورد يف ، كما ما يـُنـْ
حلوا قبل أن ±ا قواميس اللغة، أي أن تنبذ الفاكهة وتنقع يف املاء فرتة قصرية ما بني صبح ومساء حىت إذا استسيغ املاء 

ختتمر شرب، وهو ما يفعله عامة الناس إىل يومنا هذا بعصر الفواكه وتربيدها، أو بنقع ا¼فف منها يف املاء، مث يشرب 
نقوعة ويشرب ماؤها، وقد روى النسائي عن عبد هللا بن الديلمي عن أبيه فريوز قال: ( العصري أو تؤكل الفاكهة امل
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Fَ َرُسوَل اLَِّ ِإ¦َّ َأْصَحاُب َكْرٍم َوَقْد أَنـَْزَل اLَُّ َعزَّ َوَجلَّ َحتْرَِمي اخلَْْمِر  :َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلتُ 
تـُْنِقُعونَُه َعَلى َغَداِئُكْم َوَتْشرَبُونَُه َعَلى َعَشاِئُكْم  :قَالَ  ؟فـََنْصَنُع 5ِلزَّبِيِب َماَذا :تـَتَِّخُذونَُه زَبِيًبا قـُْلتُ  :َفَماَذا َنْصَنُع قَالَ 

ألنه صار مسكرا بكثريه ولو   ،مر فهو حرام)، أما إذا ترك النقوع حىت ختَوتـُْنِقُعونَُه َعَلى َعَشاِئُكْم َوَتْشرَبُونَُه َعَلى َغَداِئُكمْ 
" اليت شاع إمث تناوهلا بدعوى خلوها من الكحول، والثابت علميا أن فيها  اجلعة كان قليله ال يسكر، كما هو حال "

 نسبة قليلة من الكحول يسكر كثريها، 5إلضافة إىل أÄا طريق ممهدة وذريعة إىل تناول اخلمر الصريح، وقد قال صلى هللا
  ).ما أسكر كثريه فقليله حراموقال: (  كل شراب أسكر فهو حرام)وسلم: (عليه 

كما يدخل يف حكم اخلمر تناول املخدرات وهي حرام أيضا ألÄا تذهب العقل، سواء كانت بدائية من نبا�ت مصنعة 
¼تمع، لذلك هلا وللخمر أخرى، وجيمعها مع اخلمر إسكارها وخطورlا على الفرد وا وغري مصنعة أو من مواد كيماوية

قياسا عليه حد واحد يف الشريعة، ما مل يتحول حال صاحبها إىل اإلدمان الذي ال ينفع معه عقاب، فيكون العالج 
  الطيب املباشر أول إجراء ملقاومة هذه اآلفة.

أربعني، قال  بكرأما حد اخلمر فقد ثبت ëمجاع الصحابة من عهد عمر أنه مثانون جلدة، بعد أن كان على عهد أيب 
النيب صلى عليه وسلم بشارب  أيت :أخرب¦ الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن أزهر قال الشافعي:

: قال، فنكبوه مث أرسله )نكبوه  ( :يدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه الرتاب مث قالفضربوه 5أل )اضربوه (:فقال
مث تتابع ، ه مث عمرفضرب أبو بكر يف اخلمر أربعني حياتَ  ،ه أربعنيمَ لضرب فقوَّ فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك ا

نرى أن جيلد  :يهللا عنه استشار فقال عل يأن عمر بن اخلطاب رض يورو  .فضرب مثاننيعمر  الناس يف اخلمر فاستشار
  .فجلد عمر مثانني يف اخلمر ،إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افرتى نهمثانني أل

فمنا الضارب بيده  )اضربوه  (لم أيت برجل قد شرب اخلمر فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وس وعن أيب هريرة قال: 
فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت هللا ما خشيت هللا وما استحييت من  )بكتوه ( والضارب بثوبه والضارب بنعله مث قال: 

ال تعينوا عليه الشيطان ولكن  ,ال تقولوا هكذا (قال: ،ض القوم: أخزاك هللافقال بع ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
  ). لوا: اللهم اغفر له اللهم ارمحهقو 

والسياق العام يف تقرير عقوبة اخلمر واملؤثرات العقلية بعامة كما وردت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته 
ا على التوبة وإعانتهم على مومساعدة املبتلني ±يت اخلمر واملخدرات آفاألبرار، يشري إىل أن الغاية من ذلك معاجلة 

وهذا يفتح ا¼ال لوضع ما هو كفيل بتطهري ا¼تمع  منهم أو النكاية فيهم، االنتقامو  التشفي ا، وليسمالتخلص منه
ا. ما والرتويج هلا واستريادمهمعها وتصنيممنع تداوهلينجع احلد ومل تْكِف العقوبة، و  إذا مل ومعاجلة املدمنني عليهما مامنه

وهو ما تفطنت له حاليا دول غري مسلمة فأخذت تعمل له، وما lاونت فيه دول املسلمني يف عصر¦ هذا لضرورات 
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مرتعا لعصا5ت جتارة اخلمور واملخدرات يف العامل، وجماال واسعا الستنبات األمراض  تصادية ومهية، فأصبحت بالدهماق
  وجرائم األعراض واألرحام. النفسية والعقلية

وإذا كان من الورع أن يسأل أغنياء املسلمني عن مقادير ما ينفقون يف سبيل هللا غري الزكاة املفروضة، فإن من البدهي أن 
 { قدره، لذلك نزل اجلواب قوال من هللا تعاىل:عن و  سر وجتارة اخلمر عن صنف ما ينفقيتساءل من كف عن املي

وقد اختلف يف معىن لفظ " العفو"، فقال بعضهم: العفو أفضل املال وأطيبه، وقال  ،} اَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ َوَيْسأَُلوَنَك مَ 
، والصدقة عن ظهر غىن، واليسري من  الوسط من النفقة ما مل يكن إسرافا وال إقتاراوقيل:  العفو هو فضل املال، :آخرون

ة. إال أن ورود اآلية عقب حترمي املكاسب اخلبيثة املذكورة جيعل تفسري العفو كل شيء،، والصدقة املفروضة اليت هي الزكا
5لطيب من املال قليال أو كثريا أقوى وأرجح، ألنه جواب للفئتني من السائلني، فئة الذين كفوا عن الكسب احملرم، 

يل هللا على غريهم، نفقاlم من وعزموا على حتري احلالل يف مكاسبهم ونفقاlم، وفئة أهل الورع من املتصدقني يف سب
َوإِنََّك َمْهَما أَنـَْفْقَت ِمْن نـََفَقٍة فَِإنـََّها  احلالل كلها يف ميزان هللا تعاىل صدقة وقرىب وعبادة، قال صلى هللا عليه وسلم: (

ُ  :ْن ُمَطرٍِّف َعْن أَبِيِه قَالَ عَ ( :)، وقال فيما رواه مسلم َصَدَقٌة َحىتَّ اللُّْقَمُة الَِّيت تـَْرفـَُعَها ِإَىل ِيف اْمرَأَِتك َّLأَتـَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى ا
َوَهْل َلَك Fَ اْبَن آَدَم ِمْن َماِلَك ِإالَّ ( : قَالَ ، ) يـَُقوُل اْبُن آَدَم َماِيل َماِيل  ( :قَالَ  ،} أَْهلَاُكْم التََّكاثـُرُ  { َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يـَْقرَأُ 

َال َحَسَد ِإالَّ ِيف اثـْنَـتَـْنيِ َرُجٌل  ). وقال فيما رواه البخاري: ( ؟نَـْيَت أَْو لَِبْسَت فَأَبـَْلْيَت أَْو َتَصدَّْقَت فََأْمَضْيتَ َما َأَكْلَت فَأَفْـ 
ُ احلِْْكَمَة فـَُهَو يـَْقِضي ِ±َا وَ  َّLَماًال َفُسلَِّط َعَلى َهَلَكِتِه ِيف احلَْقِّ َوَرُجٌل آَ�ُه ا ُ َّLوقال فيما أخرجه مسلم وأبو  يـَُعلُِّمَهاآَ�ُه ا .(

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من ال زاد له  داود وأمحد: (
لذلك عقب عز وجل على إنفاق العفو  )، فذكر من أصناف املال ما ذكر حىت رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل :قال

نـَْيا َواآلِخرَةِ  { بقوله: ُ اLُّ َلُكُم اآلFَِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن ِيف الدُّ أي يبني لكم الصواب واحلق يف مكاسب  ،} َكَذِلَك يُبنيِّ
  احلياة الدنيا ونفقاlا، لتفكروا يف مآل مكاسبكم ونفقاتكم يف اآلخرة ثوا5 أو عقا5.

جتارة اخلمر فقط، ولكنها امتدت إىل أموال األيتام حتت رعاية األوصياء مل تقتصر مكاسب أهل اجلاهلية على القمار و 
واألولياء، الذين كانوا يتاجرون ±ا وينتفعون منها ورمبا يستأثرون ±ا، فلما جاء اإلسالم ووجد هذه الظاهرة مستشرية، 

أمواهلم، وتطهري مكاسب أوليائهم نزل الوحي حيض على العدل يف األيتام، واإلحسان إليهم، ورعايتهم وإصالح أحواهلم و 
وأوصيائهم من السحت، مبا حيفظ أمن ا¼تمع وروابط احملبة والتكافل والتعاون بني أعضائه حاضرا ومستقبال، بدأ أوال 

تدرج  ، مث9الضحى } فََأمَّا اْلَيِتيَم َفَال تـَْقَهرْ  { بصاحب الرسالة صلى هللا عليه وسلم وقد نشأ يتيما فخاطبه بقوله تعاىل:
أَرَأَْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب 5ِلدِّيِن  { يف تربية ا¼تمع اجلديد خطوة أخرى فبني أن اإلساءة إىل األيتام فعل من يكذب 5لدين

لغافلة ، حىت إذا انتبهت العقول ا17الفجر  } َكالَّ َبْل َال ُتْكرُِموَن اْلَيِتيمَ   { املاعون، 1/2 } َفَذِلَك الَِّذي يَدُعُّ اْلَيِتيمَ 
ووعت القلوب احلية، وضع مبضع اجلراح على الداء يستأصله، تنديدا بعادة جاهلية هي عنوان الظلم واالستبداد 
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واالستئثار، من أجل إعادة احلقوق إىل أهلها، وتطهري املؤمنني اجلدد من مكاسب وأطعمة مستلبة من ضعاف 
ُلَغ َأُشدَّهُ  { مستضعفني بني أيديهم، وأنزل هللا قوله نصحا وإرشادا:  } َوَال تـَْقرَبُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ 5ِلَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ

َا َ�ُْكُلوَن ِيف بُطُوÄِِْم َ¦رًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا { :، مث قوله توعدا وlديدا34إلسراء   ِإنَّ الَِّذيَن َ�ُْكُلوَن أَْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْلًما ِإمنَّ
ُلوا اْخلَِبيَث 5ِلطَّيِِّب َوَال َ¾ُْكُلوا  { :، مث أمرا حازما صارما ëعادة أمواهلم إليهم10النساء } َوَآتُوا اْليَـَتاَمى أَْمَواَهلُْم َوَال تـَتَـَبدَّ

  ، 2النساء } أَْمَواَهلُْم ِإَىل أَْمَواِلُكْم إِنَُّه َكاَن ُحو5ً َكِبريًا
لية رعايتهم وبلغ ±م احلذر واخلوف من و استشعر املؤمنون خطورة احتضان األيتام ومسؤ فلما نزلت هذه اآلFت الكرمية 

ظلمهم حدا جعل بعضهم يعزلون طعام األيتام عن طعامهم، وبلغ ±م احلرج أن تساءلوا فيما بينهم أو سألوا الرسول صلى 
بن قال ا ،} َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْليَـَتاَمى { اىل:هللا عليه وسلم عما حيفظ لأليتام حقوقهم ويرفع احلرج عنهم، فنزل قوله تع

ا َ�ُكُلوَن وإنَّ الَِّذيَن َ�ُكُلوَن أْمَواَل اليَـَتاَمى ظُْلما إمنََّ  { و } َوال تـَْقرَبُوا َماَل الَيتيِم إالَّ 5لَِّيت ِهَي أْحَسنُ  { ملا نزلت "عبـاس:
طلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل ان } ِيف بُطُوÄِِْم ¦را َوَسَيْصَلْوَن َسِعريا

فاشتّد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسّلم، ، الشيء من طعامه، فيحبس له حىت �كله أو يفسد
ٌر َوإْن  { فأنزل هللا عز وجل: فخلطوا طعامهم بطعامهم  } ُختاِلطُوُهْم فإْخواُنُكمْ َوَيسألُوَنَك َعِن الَيتاَمى ُقْل إْصالٌح َهلُْم َخيـْ

  ". وشرا±م بشرا±م
ُقْل  { لقد كان اجلواب الر5ين يف هذه القضية أشد وضوحا وإجيازا وحفاظا على وحدة املسلمني وأمنهم االجتماعي:

ٌر َوِإْن ُختَاِلطُوُهْم فَِإْخَواُنُكْم َواLُّ يـَْعَلُم  ذلك أن األصل يف تصرفات املؤمن هو  ،} ِمَن اْلُمْصِلحِ  اْلُمْفِسدَ ِإْصَالٌح هلَُّْم َخيـْ
اإلصالح وجتنب الفساد واإلفساد، واألصل يف عالقة املؤمن جبميع املؤمنني كبارا وصغارا هو أخوة اإلميان ورابطة العقيدة، 

زل أو إساءة أو مبالغة يف ع غري جفاء أو وحق األيتام على وليهم أو وصيهم، أن يصلح هلم أمواهلم ومعاشهم، من
االحتياط واحلذر, ألÄم إخواÄم يف الدين أوال، وأخوة الدين تقتضي املخالطة ¹على درجات اإلحسان والنصح، وألن 
القيام ¹مرهم mنيا ال يتعارض مع خمالطتهم ومشاركتهم يف احلياة اليومية والنشاط االجتماعي والتجاري إذا توفر الورع 

أهل الصالح وأهل علم يقبل ذلك كله  وجل عز تعاىل يف اخلفي والظاهر من النواF واألعمال، وألن هللاومراقبة هللا 
 أن } Lَُّ ٱَوَلْو َشآَء  { ألحواهلم وأمواهلم، } ِمَن اْلُمْصِلحِ  { ألمواهلم }َواLُّ يـَْعَلُم اْلُمْفِسدَ  { الفساد وال ختفى منهم خافية

 َعِنتَ ، و َوَهى وانكسر إذا َعِنَت العظُم َعَنتًا فهو َعِنتٌ  أعنتكم: من فعل: } ألْعنَـَتُكمْ  { كمليبتليكم وخيترب يشق عليكم 
 هللا لشقلو شاء الرجل: دخلته مشقة، وأعنته غريه إذا شق عليه، وقد يوضع العنت موضع اهلالك، فيكون معىن اآلية:" 

هلككم عدال منه بتشريع فيه هالككم، كما فعل ببين إسرائيل يف من األحكام، أو أل عليكم وتـََعبَّدكم مبا َيْصُعُب عليكم
ٌر َلُكْم ِعْنَد 5َرِِئُكمْ  { قوله عز وجل:   54البقرة } فـَُتوبُوا ِإَىل 5َرِِئُكْم فَاقْـتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم َذِلُكْم َخيـْ
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نفسه وماله مبا يضمن له نشأة  ±ذه اآلFت الكرمية أصبح حقا لليتيم وواجبا على وليه أو وصيه أن يصلح له يف أمر
  سوية ومعاشا كرميا.

أما اإلصالح يف املال فيقتضي تنميته وتطويره حتت ضوابط الشريعة، متاجرة أو مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أو غري ذلك 
  بنفسه. من أوجه االستثمار املشروع، مبا حيفظ أصول مال اليتيم، ويدخرها ليوم رشده واستحقاقه تسلمها واستثمارها

أما إصالح أمر اليتيم يف نفسه فيقتضي تربيته وتعليمه وتوفري حاجاته 5ملعروف مطعما وملبسا وعالجا وإعفافا 5لزواج، 
ذكرا كان اليتيم أو أنثى، حىت إذا بلغ رشده غري سفيه وال عاجز استلم ماله من وليه وأخلى ذمته مبعروف وإشهاد، توثيقا 

 { لطرفني واستدامة هلا وشكرا ألهل الفضل من األولياء واألوصياء األمناء األتقياء. قال تعاىل:لعرى األخوة واحملبة بني ا
ُهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا إِلَْيِهْم أَْمَواهلَُ  رًا َأْن َيْكبَـُروا َوَمْن  ْم َوَال َ¾ُْكُلوَها ِإْسرَافًا َوِبَداَوابـْتَـُلوا اْليَـَتاَمى َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح فَِإْن َآَنْسُتْم ِمنـْ

 } فََأْشِهُدوا َعَلْيِهْم وََكَفى L5َِِّ َحِسيًبا َكاَن َغِني÷ا فـَْلَيْستَـْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقريًا فـَْلَيْأُكْل 5ِْلَمْعُروِف فَِإَذا َدفـَْعُتْم إِلَْيِهْم أَْمَواَهلُمْ 
  .6النساء 

صا ودية ودينا ومهرا لليتيمة تستحقه على من يتزوجها، ومعاملة حسنة كما يقتضي حفظ حقوق اليتيم على الغري، قصا
5لقسط والعدل يف مجيع األحوال، ولذلك أبرز تعاىل حالة من حاالت استضعاف األيتام وأكل أمواهلم، بذكر اليتيمة 

ا تستحق من حسن ذات املال يرغب وليها يف ماهلا فيتزوجها بغري ما تستحق من مهر، ويعاملها بعد الزواج بغري م
َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف اْليَـَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب  { عاملة، استضعافا هلا واستفرادا 5لسيطرة عليها، فقال عز وجل:امل

، أي إذا كانت حتت والية أحدكم يتيمة 3النساء } َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َوُر5ََع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدلُوا فـََواِحَدة
وخاف إن تزوجها أال يعدل يف صداقها أو حسن معاملتها فله أن يتزوج غريها، ويزوجها ملن يعطيها صداق املثل وحيسن 

الَّ َوِإْن ِخْفُتْم أَ  { عشرlا 5ملعروف، وقد روى البخاري عن عروة أنه سأل أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها عن هذه اآلية
ْجِر َولِيَِّها فـَيَـْرَغُب ِيف َمجَاِهلَا َوَماِهلَا َويُرِيُد أَْن Fَ اْبَن أُْخِيت َهِذِه اْلَيِتيَمُة َتُكوُن ِيف حِ فقالت: (  }...تـُْقِسطُوا ِيف اْليَـَتاَمى

َتِقَص َصَداقـََها فـَنُـُهوا َعْن ِنَكاِحِهنَّ ِإالَّ َأْن يـُْقِسطُوا ِيف ِإْكَماِل الصَّ  َداِق َوأُِمُروا بِِنَكاِح َمْن ِسَواُهنَّ قَاَلْت َواْستَـْفَىت النَّاُس يـَنـْ
 َُّLَعَلْيِه َوَسلََّم بـَْعَد َذِلَك فَأَنـَْزَل ا َُّLَصلَّى ا َِّLَوتـَْرَغُبوَن أَْن تـَْنِكُحوُهنَّ  { ِإَىل: } َوَيْستَـْفُتوَنَك ِيف النَِّساءِ  { َرُسوَل ا {، 

 َُّLالصََّداِق َوِإَذا َكاَنْت َهلُْم َأنَّ اْلَيِتيَمَة ِإَذا َكاَنْت َذاَت َمجَاٍل َوَماٍل َرِغُبوا ِيف ِنَكاِحَها َوَنَسِبَها َوُسنَِّتَها ِيف ِإْكَماِل  فَأَنـَْزَل ا
َرَها ِمن النَِّساِء قَ  َها ِيف ِقلَِّة اْلَماِل َواجلََْماِل تـَرَُكوَها َوَأَخُذوا َغيـْ َها فـََلْيَس َهلُْم أَْن َمْرُغوبًَة َعنـْ اَلْت َفَكَما يـَتـْرُُكونـََها ِحَني يـَْرَغُبوَن َعنـْ

  ).يـَْنِكُحوَها ِإَذا َرِغُبوا ِفيَها ِإالَّ أَْن يـُْقِسطُوا َهلَا َويـُْعطُوَها َحقََّها اْألَْوَىف ِيف الصََّداقِ 
ناف من املكاسب احملرمة، مكاسب اخلمر تناوال ±ذه اآلFت الكرمية حث هللا تعاىل املؤمنني على التطهر من ثالثة أص

إىل الدعة والراحة ورحبا بدون تعب، ومكاسب اغتصاب أموال  ومتاجرة، ومكاسب امليسر نصبا وخداعا وتواكال وركو¦
األيتام واملستضعفني وخيانة أمانة الوالية عليهم، كل ذلك جانب من البناء والتشييد لصرح ا¼تمع اإلسالمي الرشيد، 
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يتلوه جانب أكثر أمهية وأشد خطورة هو بناء النواة األوىل هلذا ا¼تمع، األسرة املسلمة بنظامها وتشريعها ومقاصدها 
  ومكملة هلا. هلذه اآلFت وأهدافها، وهو ما حوته اثنتان وعشرون آية موالية

  
  
  
  
  
  
  

  احلياة الزوجية: وفاق ووالء
  

ٌر مِّن مُّْشرَِكٍة َوَلْو أَْعَجبَـْتُكْم َوالَ َوَال تَنِكُحوْا اْلمُ  { قال هللا تعاىل: ْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألَمٌة مُّْؤِمَنٌة َخيـْ
ٌر مِّن مُّْشرٍِك َوَلْو أَْعَجَبُكْم أُْولَـِئَك َيْدعُ  وَن ِإَىل النَّاِر َواLُّ تُنِكُحوْا اْلُمِشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوْا َوَلَعْبٌد مُّْؤِمٌن َخيـْ

ُ آFَتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن (يَ    سورة البقرة })221ْدُعَو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفرَِة ëِِْذنِِه َويـُبَـنيِّ
  

التوحيد أعلى مراتب اإلميان ومدخله، جوهره إثبات وتنـزيه، إثبات مجيع األمساء احلسىن والصفات العلى له عز وجل، 
 } ُقْل ُهَو اLَُّ َأَحدٌ  { :الكفء والند والنظري واملثل والشبيه والنقص والصاحبة والولد، قال تعاىلوتنـزيهه تعاىل عن 

َوأَنَُّه تـََعاَىل َجدُّ رَبَِّنا َما اختَََّذ َصاِحَبًة َوَال  { ، وقال:65ص  } َوَما ِمْن إَِلٍه ِإالَّ اLَُّ اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ  { ، وقال:1اإلخالص
، وجعل خلقه من زوجني 5لوحدانية والعظمة والكربFء ومجيع صفات الكمال سبحانه انفرد الرب، 3اجلن  } ًداَولَ 

أَنَُّه َخَلَق وَ  { ، وقال:49الذارFت  }َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ  { يتالقحان فتستمر احلياة تناسال وتكاثرا، وقال:
، هذه سنة هللا يف اخللق، يتفكر فيها من تفكر فيهتدي إىل وحدانية هللا وقدرته، 45النجم  } نـَْثىالزَّْوَجْنيِ الذََّكَر َواْألُ 

يرى إال  ويغفل من غفل فيضل ويشقى، يف اإلنسان واحليوان والنبات ودقيق املخلوقات، ما يرى 5لعني ا¼ردة وما ال
التفاعل وجني نظام حياة للبقاء والتعايش و اىل بعلمه، لكل ز 5لوسائط العلمية، وما ال يرى أو يعلم مما استأثر هللا تع

والتالقح، إال أنه تعاىل وقد محل اإلنسان أمانة العقيدة وتكاليف مقتضياlا عبادة يف الدنيا وحماسبة يف اآلخرة، جعل له 
عده على القيام بواجبه نظاما يليق بشرف هذه األمانة وعلو هذه املكانة، وشرع له من تشريعات احلياة الزوجية ما يسا
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ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْألَْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تـُْنِبُت  { وحيقق مقصد خلقه وإجياده، فسبحانه وتعاىل جل جالله وعز سلطانه
  .36يس  } اْألَْرُض َوِمْن أَنـُْفِسِهْم َوِممَّا َال يـَْعَلُمونَ 

لتناسل وحفظ النوع، يناسب طبيعته ومقصد خلقه وتسخريه، فإنه تعاىل ولئن كان ملا سوى اإلنسان نظام فطرة للتزاوج وا
خص اإلنسان بنظام تشريعي جيمع بني هدف حفظ النوع واستمرار احلياة يف الدنيا، وهدف العبادة إعدادا لآلخرة، 

 { ر واألنثى،وجعل هلذا النظام أصال راسخا يف املأل األعلى وضمري الغيب، إذ خلقه من نفس واحدة جعل منها الذك
َها َزْوَجَها َها  { ،189األعراف  } ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة ُمثَّ َجَعَل ِمنـْ

، وجعل نظام األسرة وعالقة الذكر 13احلجرات  } Fَ أَيـَُّها النَّاُس ِإ¦َّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى { ،6الزمر }َزْوَجَها 
ْن أَنُفِسُكْم  { 5ألنثى تعاقدا ومعاشرة وتعاو¦ آية من آFت رمحته ولطفه وعنايته خبلقه فقال: َوِمْن آFَتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

َنُكم مََّودًَّة َوَرْمحًَة ِإنَّ ِيف َذِلَك َآل  َها َوَجَعَل بـَيـْ   .21الروم } Fٍَت ّلَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ أَْزَواجاً لَِّتْسُكُنوا إِلَيـْ
ولئن شذ قوم عما قرره تعاىل للحياة األسرية، فانتحلوا ألنفسهم نظما ¦شزة عن طبيعة احلياة ومقاصدها وتكاليفها، 

ثقل  عقودا زوجية ضالة بضالل معتقداlم، أهل كتاب والدينيني وعبدة أوmن، فإن احلياة الزوجية يف اإلسالم مبا هلا من
 ةالتكاليف وخطورة األهداف، مل جيعل هللا تعاىل وmقها جمرد صك جتاري عابر أو عقد مصلحة دنيوية تنقطع، أو شهو 

عالقة ر5نية ينشئها تعاىل ويشهد عليها و�متن الزوجني عليها ويسأهلما وحياسبهما يوم نفس تفور مث تندثر، ولكنه جعلها 
، وأوصى برعايتها 21النساء  } َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا { فقال: مليثاق الغليظأىب إال أن يصفها 5، و القيامة ±ا

َها َزْوَجَها { وتقوى هللا فيها فقال:   .1النساء } Fَ أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقواْ رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  :" مل يطلق يف القرآن إال على معنيني امليثاق الغليظ ف"ومن العجيب أن هذا الوص

َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِمَن النَِّبيَِّني ِميثَاقـَُهْم  { :على اإلميان واإلسالم بقوله تعالأوهلما ميثاق هللا عز وجل مع النبيئني وأقوامهم  
يثَاقًا َغِليظًا َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوإِبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ وَ  ُهم مِّ  { جل جالله: ، وقوله7 األحزاب }َأَخْذَ¦ ِمنـْ

يثَاقًا َغِليظًا َوَرفـَْعَنا فـَْوقـَُهُم الطُّوَر ِمبِيثَاِقِهْم َوقـُْلَنا َهلُُم اْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّدًا َوقـُْلَنا َهلُْم َال تـَْعُدوْا ِيف   } السَّْبِت َوَأَخْذَ¦ ِمنـُْهم مِّ
  .154النساء 

يثَاقاً َغِليظاً  { أما املعىن الثاين فخاص 5لعالقة الزوجية كما أسلفنا بقوله تعاىل: ولذلك قال رسول هللا  ،} َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّ
فاتقوا هللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن ¹مانة هللا واستحللتم فروجهن  (:صلى هللا عليه وسلم يف خطبته يف حجة الوداع

وإمنا أخذمتوهن ¹مانة هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا عز وجل، أال ومن كانت عنده أمانة  وقال: ()،  بكلمة هللا
مث قال: ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب  فليؤدها إىل من ائتمنه عليها، وبسط يديه وقال: أال هل بلغت أال هل بلغت،

ومتانته وعظم مسؤوليته أن جيري بني الزوجني من االحتاد مبلغ أسعد من سامع ). فكان من مقتضيات هذا امليثاق لقوته 
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وحسن الصحبة واملعاشرة والوالء يف هللا ما يثقل كاهليهما وحيفظ أسرlما وذريتهما ويربئ ذمتهما عند  والتوافق واالمتزاج
   .املساءلة بني يدي هللا تعاىل

 رة املمتحنة، إذ جعلها أحد َمثَلني للوالء والرباء، َمَثلٍ كذلك أيضا جند تعظيما آخر من هللا عز وجل هلذه العالقة يف سو  
  .من إبراهيم عليه السالم مع أبيه وقومه منها وَمَثلٍ 

Fَ  { :ذلك أن حمور هذه السورة الكرمية هو عقيدة الوالء والرباء، افتتحت بتحرمي مواالة أعداء هللا وحمبتهم بقوله تعاىل 
َن احلَْقِّ خيُْ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَـ  رُِجوَن الرَُّسوَل تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياء تـُْلُقوَن إِلَْيِهم 5ِْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا َجاءُكم مِّ

ُكْم أَن تـُْؤِمُنوا L5َِِّ رَبُِّكْم ِإن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهادًا ِيف َسِبيِلي َوابِْتَغاء َمرْ  َّFُتْم َوِإ َضاِيت ُتِسرُّوَن إِلَْيِهم 5ِْلَمَودَِّة َوأََ¦ أَْعَلُم ِمبَا َأْخَفيـْ
  .1املمتحنة  }َوَما أَْعَلنُتْم َوَمن يـَْفَعْلُه ِمنُكْم فـََقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيِل 

َال تـَتَـَولَّْوا قـَْومًا َغِضَب اLَُّ َعَلْيِهْم َقْد  Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا { :وختمت كذلك بتحرمي اختاذ الكافرين أولياء يف قوله تعاىل 
  .13املمتحنة }يَِئُسوا ِمَن اْآلِخرَِة َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر 

وبني دفيت هذه السورة ضرب هللا تعاىل َمثَلني توضيحيني كاشفني ملدى خطورة هذه العقيدة يف أهم مفاصلها، مفصل  
قة مع الوالدين والقوم، ومفصل العالقة بني الزوجة وزوجها، داعيا يف احلالتني إىل اختاذ امليثاق مع هللا مقدما على أي العال

  .رابطة أخرى، وحاكما عليها
يَن َمَعُه ِإْذ قَالُوا لَِقْوِمِهْم َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف إِبـْرَاِهيَم َوالَّذِ  { األول يف عالقة إبراهيم ¹بيه وقومه إذ يقول تعاىل: 

َ َلُه أَنَُّه َعُدوٌّ Lَِِّ تـَبَـرَّأَ ِمْنُه ِإنَّ إِبـْرَاِهيَم  { ، ويقول:4املمتحنة } ِإ¦َّ بـَُرآء ِمنُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اLَِّ َكَفْرَ¦ ِبُكمْ  فـََلمَّا تـَبَـنيَّ
  .114التوبة } َألَوَّاٌه َحِليمٌ 

َثل الثاين ففي العالقة الزوجية، إذ  أما
َ
جعل والء اإلميان ركنا ركينا يف العالقة الزوجية، فحرم املسلمة على الكافر امل

الوفاء و مانة األهذه اآلصرة حق قيامها إال من خالل الرجل املسلم ذي أهلية حتمل والكافرة على املسلم، حبيث ال تقوم 
مة املقدرة ملسؤوليتها يف الدنيا ويوم العرض بني يدي هللا تعاىل يف اآلخرة. وهو ما بينته ، واملرأة املسل±ذا امليثاق الغليظ

فَِإْن Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اLَُّ أَْعَلُم ëِِميَاÄِِنَّ  { سورة املمتحنة بقوله تعاىل:
ُْم َوَال ُهْم حيَِلُّوَن َهلُنَّ َعِلْمُتمُ    .10املمتحنة  }وُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفَال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر َال ُهنَّ ِحلٌّ هلَّ

بني أيضا حلفظ النوع وتربية األجيال والتعايش السليم اآلمن املطمئن، تفاهم  ، ولكنهان احلياة الزوجية عبادةال شك أ
ب ووحدة شعور وتطابق أهداف وقيم ومبادئ، وحري مبا بين من أول يوم على تنافر الدين والعقيدة وتناسالزوج وزوجته 

والقيم أن ينهدم ويتهاوى، لذلك عندما اشرتط تعاىل يف الطرفني اإلميان واإلسالم، زاد فأكد ذلك بتحرمي زواج املسلم من 
ُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألَمٌة مُّْؤِمَنٌة َخيـٌْر مِّن مُّْشرَِكٍة َوَلْو أَْعَجبَـْتُكْم َوالَ َوَال تَنِكُحواْ الْ  { املشركة، واملسلمة من املشرك، فقال:
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ٌر مِّن مُّْشرٍِك َوَلْو أَْعَجَبُكْم أُْولَِئَك يَْدعُ  َيْدُعَو ِإَىل اْجلَنَِّة  وَن ِإَىل النَّاِر َواLُّ تُنِكُحوْا اْلُمِشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوْا َوَلَعْبٌد مُّْؤِمٌن َخيـْ
ُ آFَتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن    .}َواْلَمْغِفرَِة ëِِْذنِِه َويـُبَـنيِّ

، من وتداخل أجزاء الشيء بعضها يف بعضوالفعل "نكح" من النون والكاف واحلاء أصل واحد يعين الضم واالختالط 
كح املطر األرض إذا اختلط يف ثراها، ونكح الدواء املريض إذا خامره تناكح األشجار إذا انضم بعضها إىل بعض، ون

" أي  امرأة ¦كح يف بين فالن :"يقالوغلبه، وأطلق جمازا على عقد الزواج، ألنه سبب يف املعاشرة الزوجية املشروعة، 
  عىن العقد.ذات زوج منهم، وأنكحه يف بين فالن أي زوجه منهم. يؤيد ذلك أنه مل يرد يف القرآن إال مب

أما الشرك املقصود يف هذه اآلية الكرمية، فهو كل دين يعبد فيه مع هللا تعاىل أو من دونه صنم أو شجر أو حجر أو 
هوى أو خملوق أF كان، مهما انتحل لتربير ذلك من أسباب أو شروح أو ¾ويل، ويشمل ±ذا املعىن البوذية وا¼وسية 

  شيوعية، وعبادة الكواكب والنجوم واملالئكة واألنبياء والرسل.العلمانية و والواليهودية والنصرانية واإلحلادية 
سلمن. وقد ذكر أن ال تتزوجوا الكافرات ما مل يبفتح التاء أي  } َوَال تَنِكُحوْا اْلُمْشرَِكاتِ  { :وقوله تعاىل يف هذه اآلية

F خنساء قد ذكرت يف فقال حذيفة ملا نزلت: كانت حلذيفة بن اليمان،   ،خنساءأمة سوداء تدعى  نزلت يفهذه اآلية 
أن أ5 مرثد الغنوي بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وقيل أيضا فأعتقها وتزوجها املأل األعلى على سوادك ودمامتك

إىل مكة ليخرج منها ¦سا من املسلمني سرا، فلما قدمها مسعت به امرأة مشركة يقال هلا عناق، وكانت خليلته يف 
وحيك F عناق إن اإلسالم قد حال بيننا وبني ذلك، قالت: فهل  :جلاهلية، فأتته وقالت: F أ5 مرثد أال ختلو؟ فقال هلاا

مث مضى إىل رسول هللا صلى هللا  نعم، ولكن أرجع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأستأمره، :لك أن تتزوج يب؟ قال
ّ أن أي أمة  ،}َوال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ  { :فأنزل هللا تعاىلعليه وسلم فسأله،  أي أسرية من أسرى  -وبـَنيَّ
َوألََمٌة  { إن أسلمت خري للمسلم من املشركة مهما أعجبه ماهلا أو مجاهلا أو شرف قومها فقال: - املسلمني يف اجلهاد 

ٌر مِّن مُّْشرَِكٍة َوَلْو أَْعَجبَـْتُكمْ    .} مُّْؤِمَنٌة َخيـْ
Äي عن أن يزوج املسلمون بناlم من املشركني،  بضم التاء، فهو }...اآلية َوَال تُنِكُحوْا اْلُمِشرِِكنيَ  { أما قوله تعاىل:

إذا أسلم خري من املشرك  - من أسرى املسلمني يف اجلهاد  أي أسريا – رجل مؤمن ولو كان عبًدا¾كيد آخر ¹ن أي و
  مكانته يف قومه، أو كان يف مصاهرته مصلحة ما.ولو أعجبهم ماله أو منصبه أو 

معاشرة الكافر والكافرة ومصاهرة الكفار تدعو إىل  ألن } أُْولَِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّارِ  { مث بني عز وجل علة التحرمي بقوله:
 بذلك طريق إىل النار وهيتبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار اآلخرة، الكفر ومتهد له وتساعد عليه، و 

ُ َيْدُعو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفرَِة ëِِْذنِِه  { َّLوزواج املسلمة من املسلم كما يدعو إىل ذلك الشرع احلكيم طريق اجلنة واملغفرة  ،}َوا
ُ آFَتِِه لِلنَّاِس  { ،ةوالفوز يف اآلخر  عرفهم ما ينفعهم يف وي ه 5ملسلمنيالتشريع دالئل لطف أي يبني هللا تعاىل ±ذا }َويـُبَـنيِّ

أهل  نسون، وخيتارون ألنفسهم ولذرlFمأي لعلهم يتعظون فال ي }َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن  { ام األسرة وتنشئة الذرية املسلمةنظ
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ُ َوأَْنِكُحوا اْألFَََمى ِمْنُكْم َوالصَّاِحلَِني ِمْن ِعَبادُِكْم { اإلسالم نساء ورجاال، قال تعاىل: َّLَوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقرَاَء يـُْغِنِهُم ا
ُ َواِسٌع َعِليمٌ  َّLإذا أ�كم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه  ، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: (32النور } ِمْن َفْضِلِه َوا

ْرَبٍع ِلَماِهلَا َوِحلََسِبَها َوَمجَاِهلَا َوِلِديِنَها فَاْظَفْر ِبَذاِت تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة ِألَ )، وقال:( إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري
  )،  الدِّيِن َترَِبْت َيَداك

وقد شغب على هذا املعىن بعض أهل النفاق واالرتزاق ¹ن عدوا أهل الكتاب مؤمنني جيوز النكاح منهم وإليهم، ذكورا 
لهم على مذهبهم هذا إال غلبة معسكر النصرانية واليهودية على أمر وإ¦m، ونفوا عنهم صفيت الشرك والكفر، وما مح

ومداهنتهم، والكتاب والسنة صرحيان يف كفر اليهود  املسلمني يف هذا العصر الرديء، واحلرص على التقرب من أهله
  والنصارى وشركهم.

اإلسالمية هو تكذيب ما جاء عنه عز العقيدة  يفذلك أن الشرك إذا كان يقتضي عبادة ما سوى هللا أو معه، فإن الكفر 
صلى هللا عليه وسلم سواء كان هذا التكذيب جحودا لألمساء والصفات أو الربوبية واأللوهية أو حممد وجل بواسطة نبيه 

الذي هو صورة من صور  إنكارا للنبوة وما نقل عنها صحيحا، أو رفضا للشريعة وتعاليمها، وهو بذلك متضمن للشرك
وقد حرم هللا تعاىل زواج املسلمة من الكافر  فيه ±ذه املعاين كلها اليهودي والنصراين واملشرك والالديين،، ويدخل الكفر
، وجعل 10املمتحنة  } فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفَال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر َال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُْم َوَال ُهْم حيَِلُّوَن َهلُن { بقوله:

  .10املمتحنة  } َوَال ُمتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفرِ  { :األصل يف زواج املسلم من الكافرة التحرمي بقوله
َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن  { كما أن صريح الكتاب والسنة قد حسم يف أمر شرك أهل الكتاب يهودا ونصارى وكفرهم، قال تعاىل:

ُ ُن َمْرَميَ َوقَاَل اْلَمِسيُح Fَ َبِين ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوا اLََّ َريبِّ َورَبَُّكْم إِنَُّهُ  َمْن ُيْشرِْك L5َِِّ قَاُلوا ِإنَّ اLََّ ُهَو اْلَمِسيُح ابْ  َّLفـََقْد َحرََّم ا
ا ِإنَّ اmَ ََّLِلُث َثَالثٍَة َوَما ِمْن إَِلٍه ِإالَّ إَِلٌه َواِحٌد َوِإْن َملْ َعَلْيِه اْجلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصاٍر َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلو 

ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  تَـُهوا َعمَّا يـَُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعزَيـٌْر اْبُن اLِّ  { ، وقال:72/73املائدة  } يـَنـْ
Lُّ َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن، اختََُّذواْ اَرى اْلَمِسيُح اْبُن اLِّ َذِلَك قـَْوُهلُم ¹َِفْـَواِهِهْم ُيَضاِهئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قـَْبُل قَاتـََلُهُم اَوقَاَلْت النَّصَ 

أُِمُروْا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوْا إِلَـهًا َواِحدًا الَّ إِلَـَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا  َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم أَْر5ً5َ مِّن ُدوِن اLِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوَما
  .30التوبة  }ُيْشرُِكوَن 

َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ  { :واضحة يف وصف اليهود والنصارى 5لكفر والشرك، يف آييت املائدة بقوله تعاىلهذه اآلFت 
ُ َعَلْيِه اْجلَنَّةَ  { :عز وجل وقوله } اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ اLََّ ُهَو  َّLفـََقْد َحرََّم ا َِّL5ِ َوَما  { وقوله يف آية التوبة: ،} إِنَُّه َمْن ُيْشرِْك

  .} أُِمُرواْ ِإالَّ لِيَـْعُبُدواْ ِإَهلاً َواِحداً الَّ إَِلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا يُْشرُِكونَ 
أنه كان يسمي كل  الرسول صلى هللا عليه وسلم  تواتر عنوقد  ،النبوية، تؤكد كفر أهل الكتاب وشركهمسنة وكذلك ال

. وقد ومنكر للبعث والتكليف، وعابد وثن ومستشفع به وكان الكفار يف عهده ما بني يهودي ونصراين ا،مشرك كافر
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اختََُّذوا  { :ي قال: سئل حذيفة عن قول هللا عز وجلروى األعمش وسفيان عن حبيب بن أيب mبت عن أيب البخرت 
 َِّLولكن أحلوا هلم احلرام فاستحّلوه، وحرموا  فقال: ال، ، هل عبدوهم؟31التوبة }َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم أَْر5ً5َ ِمْن ُدوِن ا

ويف عنقي  صلى هللا عليه وسلم يبأتيت الن عن عدي بن حامت قال:(والبيهقي وروى الرتمذي  عليهم احلالل فحرموه.
اختذوا أحبارهم ورهباÄم أر55 من دون هللا، قال: قلت F رسول هللا إÄم مل يكونوا : صليب من ذهب فسمعته يقول

. يعبدوÄم، قال: أجل ولكن حيلون هلم ما حرم هللا فيستحلونه وحيرمون عليهم ما أحل هللا فيحرمونه فتلك عبادlم هلم )
ال أعلم شركا أعظم من أن "، ويف رواية:" ال أعلم شركاً أعظم من أن يقول املسيح ابن هللا وعزير ابن هللا عمر:" وقال ابن

  ".تقول: إن ر±ا عيسى
أن الكفر يتضمن الشرك مبىن ومعىن وشرعا، إذ لو كان غري  ومثلها كثري، تقتضي هذه النصوص من الكتاب والسنة 

ِإنَّ اLَّ َال يـَْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن  { ألهل الكتاب مبقتضى قوله: ذلك لوجب أن يغفر هللا عز وجل
  .وهذا املعىن 5طل بطال¦ بينا .}َيَشاُء َوَمن ُيْشرِْك L5ِِّ فـََقِد افْـتَـَرى ِإْمثاً َعِظيماً 

َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت  { من عموم التحرمي بقوله تعاىل:ولئن أ5ح الشرع للمسلم أن يتزوج من الكتابية استثناء 
َر ُمسَ  ُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُحمِْصِنَني َغيـْ  } اِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَدانٍ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم ِإَذا َآتـَيـْ

عليه نظام األسرة املسلمة من قوامة الرجل على الزوجة، ومتابعة األبناء لدين آ5ئهم ونسبهم، وما  ، فإمنا ذلك ملا5املائدة 
يف هذه الرخصة من متهيد الحتواء أهل الكتاب واستدراجهم لإلسالم 5ملصاهرة واالختالط من موقع قوة وعزة إميان، 

رائر العفيفات املرتفعات عن الفاحشة والز¦، وأن لذلك اشرتط عز وجل أن تكون الزوجة الكتابية حمصنة، أي من احل
يكون الزواج على الكتاب والسنة ¹ركانه وليا وصداقا ورضا، ال سفاحا وال خمادنة، وأال يكون ذريعة لنشر التحلل 

طلحة بن وهو ما انتبه له عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عندما تزوج  واإلعراض عن املسلمات يف ا¼تمع اإلسالمي،
حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن اخلطاب غضًبا شديًدا، حىت َهمَّ أن يسطو عليهما. وتزوج  ُعَبيد هللا يهودية

فقال: لئن َحّل طالقهن لقد حل نكاحهن، ولكين أنتزعهن منكم َصَغرَة  ،طَلق F أمري املؤمنني، وال تغضبفقاال حنن ن
 ي سبيلها؟ فقالأتزعم أÄا حرام فأَخلِّ حذيفة:  سبيلها، فكتب إليه َخلِّ فة ، ويف رواية أصح أن عمر كتب إىل حذيَقمأة

واحلق مع عمر السيما يف هذا العصر وقد تعذر إال  ال أزعم أÄا حرام، ولكين أخاف أن تعاطوا املومسات منهن. عمر:
راض وأجهزت العلمانية واإلحلاد ¦درا متييز احملصنة من غري احملصنة يف أهل الكتاب وقد اختلطت فيهم األنساب واألع

  وامليوعة فيهم على ما بقي من رسم التوراة واإلجنيل. 
وهذه الرخصة ال تنطبق على حال املؤمنة، وزواجها بغري املسلم ملحدا أو وثنيا أو يهودF أو نصرانيا حمرم بصريح الكتاب 

متعلقة 5لقوامة اليت للكافر عليها وعلى أوالدها منه، والسنة واإلمجاع، عدا ما يرتتب عن زواجها 5لكافر من خماطر وآmم 
والقول ¹ن أهل الكتاب ليسوا مشركني . 141النساء } َوَلْن َجيَْعَل اLَُّ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َسِبيًال  { قال تعاىل:
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أو خضوع  ،ر مبا جاء عن هللا تعاىلدعوى ساقطة لتعارضها مع النقل الصحيح والعقل السليم، وما الداعي إليها إال كف
  ، مذل ومداراة سفيهة ومسايرة وتزلف للتجرب الكتايب املعاصر

ال رسول هللا ق :هذه املعاين كلها بينتها السنة النبوية املطهرة وخلصتها قوال وعمال، فقد أخرج ابن جرير عن جابر قال 
" املسلم يتزوج النصرانية :عمر بن اخلطابقال  ،) ن نساء¦نتزوج نساء أهل الكتاب وال يتزوجو  (: صلى هللا عليه وسلم

نساؤ¦ عليهم  ،" أحل هللا لنا حمصنتني حمصنة مؤمنة وحمصنة من أهل الكتاب :قتادة، وقال وال يتزوج النصراين املسلمة "
إىل  نياملسلم علماء هاحترمي زواج املسلمة بغري املسلم يعد من املسائل اليت مل خيتلف علي. و حرام ونساؤهم لنا حالل "

تواتر إمجاعهم عليها منذ عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ فرق بني بنته زينب وزوجها املشرك مث ، وقد يومنا هذا
ردها إليه بعد إسالمه، وما ذلك إال ملا فهموه من الكتاب والسنة قطعيا، ومل يشذ عن هذا احلكم إال شرذمة من ذوي 

  .دامى ومعاصرين ممن 5عوا أنفسهم لغري هللا تعاىلاألهواء والضالل، ق
إن زواج املسلمة بغري املسلم ولو كان جهال منها ال استحالال، يؤدي ±ا إىل الكفر مهما حاذرت وحرصت، ألن مآل  

  .هذا الزواج أن خيل بعقيدlا والء وبراء
يف هللا ونصرlم، والرباء هو بغض من كفر 5# ذلك أن الوالء شرعا هو حمبة هللا ورسوله وطاعتهما وحمبة املسلمني  

َال جتَُِد قـَْوماً  { ورسوله وشريعة اإلسالم، أو أنكر الرسالة ومرسلها واملرسل ±ا، أو حارب أهلها، بدليل قوله تعاىل:
ا¼ادلة  }نُوا آ5َءُهْم أَْو أَبـَْناءُهْم أَْو ِإْخَوانـَُهْم أَْو َعِشريَتـَُهْم يـُْؤِمُنوَن L5َِِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اLََّ َوَرُسولَُه َوَلْو َكا

ُهْم Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال تـَتَِّخُذوْا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياء بـَْعُضُهْم أَْولَِياء بـَْعٍض َوَمن يـَتَـوَ  { ، وقوله:22 نُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ هلَُّم مِّ
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُـَوْا ِإن ُتِطيُعوْا الَِّذيَن َكَفُروْا يـَُردُّوُكْم َعَلى  { ، وقوله:51املائدة  }ِإنَّ اLَّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني 

ظََلُمواْ فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّن ُدوِن اLِّ  َوَال تـَرَْكُنوْا ِإَىل الَِّذينَ  { ، وقوله:149آل عمران  }أَْعَقاِبُكْم فـََتنَقِلُبوْا َخاِسرِيَن 
احلب يف هللا والبغض يف  أوثق عرى اإلميان ( وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم:، 11هود  }ِمْن أَْولَِياء ُمثَّ َال تُنَصُروَن 

حيق العبد حق صريح اإلميان حىت حيب #  يقول ال : (وعن عمرو بن اجلموح أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم )، هللا
سأل ( وعن معاذ أنه  )،تعاىل ويبغض # فإذا أحب # تبارك وتعاىل وأبغض # تبارك وتعاىل فقد استحق الوالء من هللا 

 وماذا F :قال ،أن حتب # وتبغض # وتعمل لسانك يف ذكر هللا :قالفالنيب صلى هللا عليه وسلم عن أفضل اإلميان 
 كنا جلوسا  : (وعن الرباء بن عازب قال)،  وأن حتب للناس ما حتب لنفسك وتكره هلم ما تكره لنفسك :قال ؟رسول هللا

 :قالوا ،) حسنة وما هي ±ا(  :قال ،الصالة :قالوا ) ؟أي عرى اإلسالم أوسط ( :عليه وسلم فقال عند النيب صلى هللا
حسن وما (  :قال ،احلج :قالوا ،) حسن وما هو به(  :قال ،صيام رمضان :قالوا ،) حسنة وما هي ±ا(  :قال ،الزكاة
 )، إن أوسط عرى اإلميان أن حتب يف هللا وتبغض يف هللا(  :قال ،) حسن وما هو به(  :قال ،اجلهاد :قالوا ،) هو به

( الصالة، قال:  :قلنا ) أتدرون أي عرى اإلميان أوثق؟( ن الرباء بن عازب قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم:وع
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الصيام، فقال مثل ذلك، حىت ذكر¦ اجلهاد فقال مثل ذلك، مث قال رسول هللا  :، قلنا) الصالة حسنة وليست بذلك
  ). أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا عز وجل والبغض يف هللا( صلى هللا عليه وسلم: 

حتب زوجها وتواليه وتطيعه وتنصره، فإن كان زوجها كافرا   ومبا أن الزوجة املسلمة يف األصل بفطرlا ومقتضيات دينها 
كان والؤها وحمبُتها له ونصرlُا إFه حمبًة ضمنيًة للكفر ونصرًة وطاعًة ألعداء ر±ا ورسوله ومبغضيهما، وهذا يتعارض مع 

  .العقيدة السليمة ويهدمها
يتزوج املسلمة، على قدم املساواة يف األحكام مع إال أن إسالم الكافر أF كان صنف كفره جيب ما قبله، فيصبح له أن 

َوالَ  { وله تعاىل:سائر املسلمني، وكذلك املرأة املشركة إن أسلمت تكتسب أهلية الزواج من املسلم، وهو مضمون ق
َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِت ُمثَّ  { قال تعاىل: ،} َوَال تُنِكُحواْ اْلُمِشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنواْ  { وقوله: } تَنِكُحواْ اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ 

ُقْل Fَ ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى  { ، وقال:153األعراف } َ�بُوا ِمْن بـَْعِدَها َوَآَمُنوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بـَْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيمٌ 
 َِّLيًعا إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ أَنـُْفِسِهْم َال تـَْقَنطُوا ِمْن َرْمحَِة ا َ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ َّL53الزمر  } ِإنَّ ا  

ال جيوز شرعا، وحمرم ëمجاع كل  من غري املسلم أF كان دينهخالصة ما نصل إليه يف هذا املبحث أن زواج املسلمة  
ذه املسألة، ال يف كتب املتأخرين وال املتقدمني وال يوجد رأي فقهي واحد يؤيد ه املذاهب اإلسالمية على اختالفها، وال

، وأن زواج املسلم من املشركة حرام قطعا، ومن الكتابية رخصة بشروطه زواجا شرعيا من حمصنة ذات عفة، يف أقواهلم
  خاليا مما يؤدي إىل إضعاف األسرة املسلمة أو إفسادها. 
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 واحلياة الكرمية أدب املعاشرة الزوجية

 

َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلواْ النَِّساء ِيف اْلَمِحيِض َوالَ تـَْقرَبُوُهنَّ َحىتََّ  {  تعاىل:قال هللا 
رِيَن (تَ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اLُّ ِإنَّ اLَّ حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلمُ  ) 222َطهِّ
ُتْم َوَقدُِّموْا ألَنُفِسُكْم َواتـَُّقوْا اLَّ َواْعَلُموْا أَنَّ  ِر ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَْأتُوْا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ ُكم مُّالَُقوُه َوَبشِّ

َْميَاِنُكْم َأن تـَبَـرُّواْ  )223اْلُمْؤِمِنَني ( يٌع َعِليٌم  َوَال َجتَْعُلوْا اLَّ ُعْرَضًة ألِّ َوتـَتـَُّقوْا َوُتْصِلُحوْا بـَْنيَ النَّاِس َواLُّ مسَِ
ِليٌم ) الَّ يـَُؤاِخذُُكُم اLُّ 5ِللَّْغِو ِيفَ أَْميَاِنُكْم َوَلِكن يـَُؤاِخذُُكم ِمبَا َكَسَبْت قـُُلوُبُكْم َواLُّ َغُفوٌر حَ 224(
) َوِإْن َعَزُمواْ 226ُص أَْربـََعِة َأْشُهٍر فَِإْن َفآُؤوا فَِإنَّ اLَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم ()لِّلَِّذيَن يـُْؤُلوَن ِمن نَِّسآئِِهْم تـَرَبُّ 225(

يٌع َعِليٌم (   سورة البقرة } )227الطََّالَق فَِإنَّ اLَّ مسَِ
  

إلنسان عن سائر األسرة نواة ا¼تمع وأول لبنة يف بناء األمة، والزواج هو النظام الطبيعي والشرعي لقيامها، به يتميز ا
ْنَس ِإالَّ  { الكائنات احلية يف األرض، ومادامت علة وجود اإلنسان يف مداها األقصى هي العبادة، َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

، لذلك جعل هللا تعاىل هلذه النواة فيها، فإن األسرة جمال هذه العبادة ونقطة االرتكاز 56الذارFت  } لِيَـْعُبُدونِ 
من  ية نظاما حيفظها ويرقيها ويؤهلها وجيعلها لبنة صلبة يف بناء متني عصي عن اهلدم واالÄدام. وما فشل كثرياالجتماع

هم إال ¹حد سببني، جهل أو جتاهل، جهل ¹حكام الشريعة ومقاصدها يف هذا األمر، أو األزواج يف احملافظة على أسر 
ارات دخيلة على الدين أو جماراة لنظم خداعة املظهر فاسدة أو خضوعا لتي طاغٍ  جتاهل مع علم بذلك ميال إىل هوى

  املخرب.
ثقافة الغرب الفاجرة  تربيتهم لقد قصر¦ يف ¾هيل أبنائنا للحياة الزوجية مبا أرشد¦ إليه الذكر احلكيم والسنة النبوية، فتولت

وحاالت للتفسخ  األعراض، املتاجرة يفسر و ، وكان من نتائج ذلك اÄدام األا وقنواlا الفضائية ودور العهر فيها¹فالمه
لى " تضغط ع لوبيات دعارة "وعصا5ت فساد منظم ميسك خبناق االقتصاد والسياسة، ±ا وخلدمتها نشأت واالحنالل 

ومتت السيطرة بذلك على أمة أهلها ما بني عاجز وفاجر، فانصاعت ملا يريده حكومات مهها أن تبقى وتستقر، 
  الشيطان.
كيف بكم إذا طغت نساؤكم وفسق  ويف احلديث ( ،هي احلصن األول يف أي أمة، إن خربت خرب ا¼تمع إن األسرة

اعتبار لقيم اإلنسان وا¼تمع  ) أدق وصف حلال األمة اإلسالمية، طغت النساء فلم يعد هلن شبابكم وتركتم جهادكم
األمة وعنصر املناعة فيها فلم تعد هلم غرية على أم والدين، وحتررن حترر البهيمة انفك عقاهلا، وفسق الشباب وهم عمدة 
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، أو عرض ينبغي أن يصان، مهنيأو عار اللذة والدرهم ال يردهم ذل خمز  أو بنت أو أخت أوعرض، وهاموا وراء
  والنتيجة ما نرى من عجز عن املدافعة وlافت على األجنيب يباع له الذكور واإل¦ث.

سرة بشقيها الرجل واملرأة، ومناعتها مبا جعله هللا هلا من نظم وتشريعات، وأول ما جعله إن مناعة ا¼تمع تبدأ مبناعة األ
تبىن  اما ± lا وبراءlا، وأنزل من الشرائعالزوجية وطهار احلياة تبارك وتعاىل أن ربط األسرة مبيثاق غليظ هو عنوان قدسية 

شرائع ëميانه وعقيدته غري قابل للتبعية واالحنراف،  وحتفظ وتقوم بواجبها يف جمتمع إسالمي طاهر نظيف قوي مستعل
وتعاو¦ وبعده، واجبات ومباحات وحمرمات ومكروهات وحسن معاشرة  وأثناءه ، قبل التأسيسلكل مناحي حياة األسرة

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف لذلك قال صلى هللا عليه وسلم:( لشأÄا،  األمة ورفععلى الرب والتقوى وخدمة ل
  ). الثاين فليتق هللا يف الشطر  امرأة صاحلة فقد أعانه على شطر دينهمن رزقه هللا()، وقال: الدين فليتق هللا فيما بقي

ويف آFت هذه احللقة يبني تبارك وتعاىل بعض هذه التشريعات حترميا ملمارسات تعصف 5حلياة الزوجية وطهارlا 
� ينفجر حاملا تتوفر له ظروف االنفجار فيأيت على األسرة كلها زوجا وسالمتها الصحية والنفسية، ومتثل لغما موقو 

  وزوجة وولدا. 
ولفظ "احمليض" من فعل "حاض" السيل إذا فاض  ،} َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ  { :تبدأ هذه التوجيهات بقوله تعاىل

يُقال: حاضت يف أوقات منتظمة من كل شهر،  ماؤه، أطلق جمازا على ما ينتاب املرأة عند بلوغها من دم خيرج من رمحها
عين حسب " يف اآلية يفيد املصدر من حاض حييض، كما ي حميض " ولفظ املرأة وحتّيضت، وَدَرست وَعرَكت، وَطِمَثت،

سياق استعماله مكان احليض وزمانه. وقد أثري السؤال أو التساؤل من قبل األنصار واملهاجرين يف املدينة أول عهد 
، ألÄم كانوا قد اختلطوا 5ليهود وعرفوا من سننهم يف احلياة الزوجية، وكان اليهود حبكم التوراة يستنجسون املرأة 5هلجرة

إذا كانت امرأة هلا " :يف اإلصحاح اخلامس عشر من سفر الالويني احلائض ويشتطون يف التباعد عنها، كما ورد عندهم
وكل من مسها يكون جنساً إىل املساء وكل ما تضطجع عليه يكون جنساً  سيل دماً يف حلمها فسبعة أFم تكون يف طمثها

وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم مباء ويكون جنساً إىل املساء وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون 
وÄا إىل خارج كان من قبائل العرب من يبغضون املرأة إذا حاضت ويهجروÄا وأحيا¦ خيرج ". كماجنسًا سبعة أFم

  مساكنهم كما يفعل نصارى بين سليح من قضاعة.
كما ذكرت   عباد بن بشر،أو ، أُسيد بن ُحضريأو  ،هو أبو الدحداح mبت بن الدحداح األنصاريوسواء كان السائل 

املشركات، مما 5لسؤال وجوابه وما حواه من أحكام، وبوروده عقب حترمي الزواج من املشركني و  رواFت خمتلفة، فإن العربة
فكان جوابه تعاىل عما أشكل عليهم درسا وافيا يف أدب  والزوجات، استجر السؤال عن سننهم يف معاملة األزواج

  املعاشرة الزوجية وحسن رعاية الزوجة واحرتامها وإحالهلا ما تستحق من تكرمي.
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واألذى ما يتأذى به املرء ويصيبه من  } َو أًَذىُقْل هُ  { بدأ تعاىل أوال ببيان علة أحكامه الشرعية يف هذا ا¼ال فقال:
، وقد جاء لفظ "األذى" يف هذه اآلية " وقد آَذيـُْته إيذاًء وأَِذيًَّة وَ¾َذَّْيُت به َ¾َذFِّ، أَذاة وأَِذيَّة أَِذَي أَذىً  ضرر، من فعل "

نفورا نفسيا ووهنا وضعفا وفقر دم للزوجة  ،همما اعتاد الناس معرفت عىن الضرر، الضرر للزوجة والزوجالكرمية عاما مطلقا مب
ونقص مناعة قد ترتتب عليه االستحاضة بسبب االلتها5ت الناجتة عن املعاشرة الزوجية يف احمليض، وقد تنتقل بذلك 

ه وحيذرون منه، ومما قد يكتشف الختصاص من األطباء وعلم األحياءاألمراض من أحد الطرفني إىل الثاين، مما يعرفه أولو ا
  العلم مستقبال، ألن األذى الذي حذر منه القرآن عام ومطلق يفيد ما عرف وما مل يعرف.

فَاْعَتزِلُوْا النَِّساء ِيف  { ومكانه، فقال: هاحليض من الضرر حرم إتيان الزوجة يف زمن وبعد أن بني عز وجل ما يف  
جات، ألن غري الزوجات حمرم إتياÄن يف احمليض ويف واالعتزال كناية عن ترك املباشرة، والنساء تعين الزو  }اْلَمِحيِض 

  .30األحزاب  }Fَ ِنَساَء النَِّيبِّ  { :معروف كما يف قوله تعاىلوإطالق النساء على األزواج غريه، 
من زوجته احلائض ما  ولئن اختلف العلماء يف ما يباح من معاشرة الزوجة يف احمليض فإن أوىل األقوال 5لصواب أن للزوج

، ألن السماح 5ملباشرة فيما بني السرة والركبة قد يؤدي إىل احملظور، ومن حام حول احلمى أوشك أن يقع ق املؤتزرفو 
Lَُّ َعَلْيِه َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَنْت ُمْضَطِجَعًة َمَع َرُسوِل اLَِّ َصلَّى افيه، وملا رواه مالك يف املوطأ ( 

 َوَسلََّم َما َلِك َلَعلَِّك نَِفْسِت يـَْعِين َوَسلََّم ِيف ثـَْوٍب َواِحٍد َوأَنـََّها َقْد َوثـََبْت َوثـَْبًة َشِديَدًة فـََقاَل َهلَا َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيهِ 
ُ َعَلْيِه )، وأن رجال (  ُمثَّ ُعوِدي ِإَىل َمْضَجِعكِ اْحلَْيَضَة فـََقاَلْت نـََعْم قَاَل ُشدِّي َعَلى نـَْفِسِك ِإزَاَرِك  َّLَصلَّى ا َِّLَسَأَل َرُسوَل ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِ  َّLَصلَّى ا َِّLَها ِإزَاَرَها ُمثَّ َشْأنَ َوَسلََّم فـََقاَل َما حيَِلُّ ِيل ِمْن اْمرََأِيت َوِهَي َحاِئٌض فـََقاَل َرُسوُل ا  َك ¹َِْعَالَهاَتُشدَّ َعَليـْ
عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما حيل يل ). وما رواه أبو داود وصححه األلباين 

   .) لك ما فوق اإلزار :(قال ؟من امرأيت وهي حائض
وهي الغاية األوىل اليت هي  ،} ُهْرنَ َوَال تـَْقرَبُوُهنَّ َحىتََّ يَطْ  { عز وجل مدة االعتزال 5نقطاع دم احليض فقال: مث حدد 

مخسة عشر يوما فإن األمر مردود إىل عرف يض لدى املرأة ما بني يوم وليلة و اخللو من احليض، ولئن اْختُِلَف يف مدة احل
هو كل امرأة مما اعتادت عليه، فإن جتاوز املدة املعتادة عندها فوال لكثريه إال ما يوجد يف   هال وقت لقليلالنساء، إذ 

استحاضة، أي أعراض مرضية تستوجب العالج، فتبادر 5لفحص الطيب، وتغتسل وتعود ملا حرم عليها 5حليض، صالة 
روى مالٌك عن وصياما وقراءة قرآن ومس مصحف وغري ذلك، على أن تتوضأ لكل صالة وتتنظف من الدم قبيلها، وقد 

: قالت فاطمة بنت أيب ُحَبيش: F رسول هللا، إين ال أطهُر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها أÄا قالت
إمنا ذلك ِعْرٌق وليس 5حليضة إذا أقبلت احليضة َفِدعى الصالة فإذا ( رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم: أفَأدَُع الصالة؟ فقال

  .) ذهب َقْدرُها فاغسلي عنك الّدَم وَصلِّي
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من حيث أمر هللا وهو املكان الذي خلقه عز mلثا وأن يكون  ،mنيا طهارة منهوالأوال  واشرتط لإلتيان انقطاع دم احليض
وهي الغاية الثانية لكمال طهارة املرأة، أي إذا انقطع دم احليض  } فَِإَذا َتَطهَّْرنَ  { فطرة وشرعا فقال: وجل لذلك وأمر به

تعذر االغتسال، أو 5لتيمم إن تعذر ذلك  وتطهرت الزوجة 5الغتسال إن استطاعت أو بغسل بقاF الدم والوضوء إن 
أي فقد أبيح لكم ما كان 5حليض حمرما عليكم، وجاز لكم إتيان الزوجة من  } فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اLُّ  { كله

كان شهوة حيث أمر هللا، أي من املأتى الطبيعي لذلك، ال مما استباحه الشواذ واملنحرفون الذي يتحولون عنه إىل شر م
معكوسة، وال شك أن يف حترمي املأتى الطبيعي مبجرد احليض إشارة واضحة ال لبس فيها إىل حترمي أشد للمأتى الشاذ 

  بنجاسته املؤكدة شرعا وعلما ومبضاره الصحية املعقدة اليت أثبتها العلم احلديث.
عن اإلمث، مبباشرlن من حيث أمركم هللا، ألن  فإن زللتم 5رتكاب ما حرم عليكم من زوجاتكم فبادروا 5لتوبة والرجوع 

إيذاً¦ بقبول توبة  } ِإنَّ اLَّ حيُِبُّ التـَّوَّاِبنيَ  { خطا أن يتوب ويقول:حيب من عبده إن أ ما قبلها، وهللا تعاىل بُّ التوبة جتَُ 
هر من أدران اآلmم وأوساخ األجسام، كما حيب من عادlم التط } َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ  { ،من يقع منه خالف ما شرع له

والتنـزُُّه عن إتيان النساء من حيث حرم هللا، مكا¦ 5لتحول عن منبت الولد، أو زما¦ عند حميض الزوجة أو اعتكافها أو 
  إحرامها أو صيامها.

ش احلياء 5لكناية اللطيفة وزFدة يف التوضيح ملن يتلكأ يف الفهم، على أسلوب القرآن الكرمي يف التعبري عما يستقبح وخيد
أي  } ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكمْ  { ر فقالو البذ القى فيهالزوجية 5ألرض حترث وتواإلشارة املستحسنة، شبه تعاىل املعاشرة 

النطفة لإلجناب والتناسل واإلعفاف عن اخلنا، كما حيرث الفالح  زدرع ذريتكم، ¾توÄن فتلقون يف أرحامهنزوجاتكم م
واألمن الغذائي، هذه هي املعاشرة الزوجية يف معناها اإلسالمي، وما سواها شذوذ حمرم 5لكتاب للزرع لبا األرض ط

  والسنة والفطرة السليمة، تتنـزه البهائم عنه والذر واحلشر.
ُتمْ  { مث ملا بني تعاىل مكان اإلتيان مل يبق إال زمنه ووقته فقال:  ي لكم أن تباشروهن مىت شئتم أ } فَْأتُوْا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ

فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث ويف أي وقت أردمت، ألن حرف"أينَّ" يف هذا السياق يفيد الزمان دون املكان الذي بينه تعاىل بقوله ( 
 ّLِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكمْ  { :) وقوله أََمرَُكُم ا {.  

ضن تربية النشء فيها وليست جمرد متاع يستلذ به كلما عنت وملا كانت الزوجة عماد األسرة وعنوان شرفها وعرضها وحم 
رغبة أو شهوة، فقد نبه الوحي إىل ما ينبغي أن تعامل به مما حيفظ كرامتها وقدسية ميثاقها وحقوقها على الزوج فقال 

5لزوجة، واستشعار املسؤولية 5لقول الطيب واملعاملة احلسنة وعدم اإلضرار  عند املباشرة }َوَقدُِّموْا ألَنُفِسُكْم  { تعاىل:
الدينية وذكر هللا وتسميته، وجتنب حمرمات األقوال واألفعال، ألن املباشرة نفسها عبادة، تنشر ±ا الفضيلة يف ا¼تمع، 

لو أن أحدكم  ( :وتقمع ±ا الرذيلة، ويتكاثر ±ا الصاحلون إن كانت على ما يرضيه عز وجل، قال صلى هللا عليه وسلم
). مث  أهله قال بسم هللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد مل يضره الشيطان أبدا حني �يت
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احذروا ما يغضب ربكم من ممارسات ال تليق 5ملؤمن وال  }◌َ  َواتـَُّقوْا اLّ  { :عقب بتحذير صريح من املخالفة بقوله
ِر اْلُمْؤِمِننيَ  { فيثيب احملسن وجيزي املسيء يوم احلساب، } َواْعَلُموْا أَنَُّكم مَُّالقُوهُ  { بزوجته، املؤمنني  بشر } َوَبشِّ

  .املمتثلني ألمر هللا تعاىل حبسن املآب وخري الثواباملطيعني 
 وبعد أن بينت اآلية مكارم الشريعة يف احلياة الزوجية وما ينبغي أن تكون عليه املعاشرة الطيبة النظيفة احملرتمة، �بعت

احلديث على نفس النهج فذكرت تصرفات أخرى جاهلة تعود بعض األزواج الوقوع فيها وإفساد حياlم ±ا، وهي أن 
، ومن هذا شأنه يسارع 5حلَِلِف على نتهم سائب عفويالقسم على ألسو  ،حيلفوا 5# عند كل غضب أو استثارة أو حرج

َْميَاِنُكْم أَن تـَبَـرُّوْا َوتـَتـَُّقواْ  { عل، قال تعاىل:اإليالء والطالق والعتاق وما ال جيوز من القول والف َوَال َجتَْعُلوْا اLَّ ُعْرَضًة ألِّ
واشتقاقها من الشيء الذي يوضع  ،اسم لكل ما يعرتض الشيء فيمنع من الوصول إليه والعرضة .} َوُتْصِلُحوْا بـَْنيَ النَّاسِ 

وهي احلَِلف والقسم، أصل التسمية أن  واألميان مجع ميني، ملروريف عرض الطريق فيصري مانعًا للناس من السلوك وا
حترٌمي للجراءة  املتعاقدين من العرب كانوا يوثقون قسمهم ¹ن يضع كل منهم ميينه يف ميني اآلخر، ويف هذه اآلية الكرمية

وتعريضه حاجزا دون الرب ومانعا منه،   بهاالستهانة عن  يٌ هْ نَـ و  ،واإلكثار منه ¾كيدا أو نفيا أو إثبا� أو توثيقا احللف لىع
ول سبقت مين ميني على أو إصالح ذات البني أوصلة رحم أو إحسان إىل زوجة فيق كمن يدعى إىل معروف أو خري

وأمر حبفظ األميان  ،10القلم  }َوَال ُتِطْع ُكلَّ َحالٍَّف مَِّهٍني  { :ف بقولهلِ وقد ذم هللا تعاىل من يكثر احلَ  عدم الفعل،
 على 5طل، ألن من جعل اليمني على لسانه يف كل أمر مل يؤمن أن حيلف 89املائدة  } واحفظوا أَْميَاَنُكمْ  { ل:فقا

ومينعه اليمني الرجوع إىل احلق، واحلال أن الشرع حىت يف هذه احلالة جعل له خمرجا إىل التحلل منه، قال رسول هللا صلى 
َها فـَْلَيْأlَِا َوْلُيَكفِّْر َعْن َميِيِنهِ َمْن َحَلَف َعَلى ميَِ  هللا عليه وسلم: ( رًا ِمنـْ َرَها َخيـْ إين وهللا إن شاء هللا ال  ). وقال: ( ٍني فـَرََأى َغيـْ

َواLَِّ َألَْن يَِلجَّ َأَحدُُكْم بَِيِميِنِه ِيف  )، وقال: ( أحلف على ميني فأرى خريا منها إال كفرت عن مييين وأتيت الذي هو خري
ُ َعَلْيهِ أَْهِلِه آمثَُ  َّLِمْن َأْن يـُْعِطَي َكفَّارَتَُه الَِّيت افْـتَـَرَض ا َِّLَلُه ِعْنَد ا  (.  

[حلف أال يدخل على َخَتِنهيف عبد هللا ابن رواحة أما سبب نزول اآلية فقد ذكر الواحدي أÄا 
60

أبدا وال يكلمه وال  ]
فأنزل هللا تعاىل  ،"وال حيل إال أن أبر يف مييين  أن ال أفعلقد حلفت 5# يصلح بينه وبني امرأته، فنهي عن ذلك فقال:"

. وذكر السيوطي أÄا نزلت يف أيب بكر الصديق رضي هللا عنه عندما أقسم أال ينفق على مسطح الذي خاض هذه اآلية
وله تعاىل يف نفس يف شأن ابنته أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها فنزلت اآلية تنهاه عن التمسك بيمينه، وشبيه ±ا ق

ِبيِل اLَِّ َوْليَـْعُفوا َوَال َ�َْتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يـُْؤتُوا أُوِيل اْلُقْرَىب َواْلَمَساِكَني َواْلُمَهاِجرِيَن ِيف سَ  { :احلادثة
. واآليتان معا Äي عن احملافظة على اليمني إذا كانت 22النور } ٌر َرِحيمٌ َوْلَيْصَفُحوا َأَال حتُِبُّوَن أَْن يـَْغِفَر اLَُّ َلُكْم َواLَُّ َغُفو 

                                      
  .اَخلَنتُ أَبو امرأَة الرجل وَأخو امرأَته وكل من كان من ِقَبِل امرأَته واجلمع َأْختانٌ  - 60
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يسمع أميان من حيلف به، ويعلم نيته وقصده، كما  } َواLُّ مسَِيٌع َعِليمٌ  { هذه اليمني مانعة من الرب والتقوى وفعل اخلري.
  ويعود إىل احلق والرب ابتغاء وجهه الكرمي.يعلم من يرتك احلَِلَف تعظيما # تعاىل، ومن يكفر عن ميينه الظاملة 

الَّ  { أنه جتاوز عن األميان اليت جيري ±ا اللسان بغري قصد، فلم جيعل عليها كفارة، فقال: على أن من لطف هللا بعباده
وت، وهو من الكالم سقطه وما " إذا ص واللغو مصدر من فعل" لغا الطائر يلغو لغوا }يـَُؤاِخذُُكُم اLُّ 5ِللَّْغِو ِيفَ أَْميَاِنُكْم 

اليعتد به، وليس منه فائدة، وما يورده صاحبه من غري روية أو فكر، وما مل تنعقد عليه النية والقصد، قال صلى هللا عليه 
  ). وبلى وهللا ،ال وهللا :اللغو يف اليمني كالم الرجل يف بيتهوسلم: ( 

يوما فذكر الناس ووصف القيامة ومل يزدهم جلس  عليه وسلم رسول هللا صلى هللاوقد ذكر الواحدي يف سبب النزول أن 
وهم أبو بكر  يعلى التخويف، فرق الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة يف بيت عثمان بن مظعون اجلمح

بن  الصديق وعلي بن أيب طالب وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمر وأبو ذر الغفاري وسامل موىل أيب حذيفة واملقداد
وسلمان الفارسي ومعقل بن مضر، واتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، وال يناموا على الفرش، وال  سوداأل

فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  عليه حلفوا على ما اتفقواو  �كلوا اللحم وال الودك ويرتهبوا، وجيبوا املذاكري،
فقالوا: بلى F رسول هللا وما أرد¦ إال اخلري، فقال: إين مل أومر بذلك  ؟قتم على كذا وكذافجمعهم فقال: أمل أنبأ أنكم اتف

وأفطر وآكل اللحم والدسم، ومن رغب  نفسكم عليكم حقا، فصوموا وأفطروا وقوموا و¦موا، فإين أقوم وأ¦م وأصومإن أل
يـَُؤاِخذُُكُم اLُّ 5ِللَّْغِو  ال{ :حلفنا عليها، فأنزل هللا تعاىلفقالوا: F رسول هللا كيف نصنع ¹مياننا اليت  ،عن سنيت فليس مين

  .}ِيفَ أَْميَاِنُكْم 
وسواء كان لغو اليمني ما سبق به اللسان على عجلة وسرعة وبدون ترو أو قصد، أو يف حالة غضب طافح أو كان 

فإن ذلك مما  احلق مث تبني له خطأ اعتقاده، نسيا¦ أو حتت إكراه قاهر، أو كان ما حلف احلالف عليه وهو يعتقد أنه هو
يدخل يف العفو وال يؤاخذ به، وال كفارة عليه. ألن ما سبق به اللسان عجلة أو تعودا أو غضبا طافحا حمض لغو معفو 

لم:( عنه، وما أخطأ فيه املرء أو نسيه أوأكره عليه يلحق 5للغو من حيث رفع اإلمث ملا قاله رسول هللا صلى هللا عليه وس
  )، وكذلك احلَِلُف على ارتكاب معصية فكفارته التوبة وعدم إتياÄا.  رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

ولئن كانت األميان أصنافا، لغوا أو كسب قلوب، اختيارا ورضا أو حتت إكراه يصعب رده، على حاضر أو ماض أو 
ل القسم 5لكفارة، أو 5إلمث الغليظ دون الكفارة فيما تضمن زورا أو مستقبل، وكانت املؤاخذة على احلنث ال على أص

اقتطاع حقوق 5لباطل، فإÄا حبسب حكمها ميني على حمرم وهي الكاذبة، وعلى مباح وهي الصادقة، وعلى مستقبل 
  عقدها والوفاء ±ا طاعة، واحلنث فيها معصية.

  صفات:وحبسب جزائها والتحلل من تبعاlا ال خترج عن ثالث 
  وال جيوز التمادي فيه، ألن تعوده قد يقود إىل األميان احملرمة املؤاخذ عليها. ،لغو معفو عنه ليس عليه كفارة
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وميني على 5طل هي الغموس واملصبورة، مسيت غموسا ألÄا تغمس صاحبها يف اإلمث والنار، ومسيت مصبورة، كما  
[ُيْصبَـُر احليوان للرمي والقتل

61
على ارتكا±ا هالك ال ريب فيه، ومساها الرسول صلى هللا عليه وسلم أيضا  ، ألن اجلراءة]

62[) اليمني الفاجرة تدع الدFر بالقع (
، وهي عند اإلمام مالك أكرب إمثا من أن تكفر، فال كفارة فيها. ومنها أن ]

ره، على شيء فعله أنه مل حيلف املرء على شيء يقتطع به ظلما حقا من حقوق الغري، أو حيلف حرَّ اإلرادة غَري مك
يفعله، أو شيء مل يفعله أنه فعله، أو شيء واقع فعال أنه مل يقع، أو شيء مل يقع أنه وقع، وهو عند َحِلِفه متعمد عارف 

ِإنَّ الَِّذيَن  { وجه احلق ذاكر له، ويرتتب على ميينه ضياع حقوق أو حصول مضار، فهذا هو اليمني الذي قال عنه تعاىل:
 َوَال يـَْنظُُر إِلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّيِهْم وَن ِبَعْهِد اLَِّ َوأَْميَاÄِِْم َمثًَنا قَِليًال أُولَِئَك َال َخَالَق َهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة َوَال ُيَكلُِّمُهُم اLَُّ َيْشتَـرُ 

ْشرَاُك L5َِِّ َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َوقـَْتُل النـَّْفِس (لم:وقال عنه صلى هللا عليه وس ،77آل عمران }َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  اْلَكَبائُِر اْإلِ
  وال كفارة ترفع إمث هذه اليمني، إال أن يتوب صاحبها ويتحلل من املظامل املرتتبة عليها. ) َواْلَيِمُني اْلَغُموسُ 

أو الرب، ومنها مثال أن حيلف املرء على أن يفعل شيئا وميني منعقدة، وهي اليت تكون على املستقبل، ويكون فيها احلِْنُث 
أو أن ال يفعله، فال يويف مبا حلف عليه فعال أو تركا، وهذا َجتُبُّ الكفارة إْمثَه، ألنه تعاىل غفور حليم، وقد فصل أحكام 

ِيف أَْميَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِمبَا َعقَّْدُمتُ َال يـَُؤاِخذُُكُم اLَُّ 5ِللَّْغِو { من سورة املائدة فقال عز وجل: 89الكفارة يف اآلية 
ْد َفِصَياُم َثَالثَِة اْألَْميَاَن َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتـُُهْم أَْو حتَْ  رِيُر َرقـََبٍة َفَمْن ملَْ جيَِ

ٍم َذِلَك   َّFَتِِه َلَعلَُّكْم تَ أFََلُكْم َآ ُ َّLا ُ    }ْشُكُرونَ َكفَّارَُة أَْميَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفظُوا أَْميَاَنُكْم َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
لما صارخا منهم لزوجاlم، وبعد بيان أحكام األميان، تطرق الوحي إىل صنف آخر منها خاص ببعض األزواج، يعد ظ

لِلَِّذيَن  { لفون على االمتناع عن مباشرlن وغمطهن حقوقهن الزوجية، فقال عز وجل عقب ذلك:كانوا حي  وهو أÄم
  .} يـُْؤُلوَن ِمن نَِّسآئِِهْم تـَرَبُُّص أَْربـََعِة َأْشُهٍر فَِإْن َفآُؤوا فَِإنَّ اLَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

إذا حلف، ويقصد به يف هذه اآلية الكرمية ما   يًا وأْتَلى َ�ْتَلي ائِتالءآَىل يـُْؤيل إيالًء وَ¾ىلَّ يَتَأىلَّ ¾َلِّ واإليالء لغة من فعل 
كان بعض األزواج يفعلونه ¾ديبا لزوجاlم أو إضرارا ±ن أو غضبا عليهم أو كراهية هلن أو ملصلحة متومهة فيها ضرر 

لف كما ذهب إليه املالكية، املدة للزوجة، فيحلفون على عدم إتياÄن، أو ميتنعون عن مباشرlن لغري عذر ولو بدون ح
  ويتخلخل ±ا بناء األسرة ومتاسكها. الطويلة اليت تتأذى ±ا املرأة

                                      
ُر أيضا َنْصب اِإلنسان  وَأصل الصَّْرب احلَْبس وكل من َحَبس، َحَبَسه:َصبَـرَه عن الشيء َيْصِربُه َصْرباً  - 61 شيئًا فقد َصبَـرَه، والصَّبـْ

  للَقْتل فهو َمْصُبور، وكل ذي روح يصرب حّياً مث يرمى حىت يقتل فقد قتل صربا
  .مجع بلقع وهي األرض القفراء اليت ال شيء فيها :بالقع - 62
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واإليالء عند اجلمهور حرام، ألنه ميني على ترك واجب، وعند أيب حنيفة مكروه كراهة حترمي، وخيتص عند املالكية 5لزوج 
سكرا¦، ال ا¼بوب واخلصي، وال إيالء على املرضع إذا كان  كن وطؤه ولواملسلم البالغ العاقل ال الصيب وال ا¼نون، و5ملم

  ترك الوطئ إلصالح رضيعها.
5# أو بصفة من صفاته، يصدر عن زوج ميكنه اجلماع، على ترك الوطء مطلقا ولو قبل  وعرفه احلنابلة ¹نه حلف

نفية جلوازه عندهم بنذر أو قربة أو تعليق طالق. الدخول، وال يصح احللف بنذر أو بطالق وحنوه، خالفا للمالكية واحل
  وللشافعية لصحته عندهم بيمني الطالق والنذر. 

وظاهر اآلية يفيد أن اإليالء البد فيه من اليمني، إال أن املالكية يرون أن اإليالء مل يرد لعينه وإمنا شرع لرفع ضرر امتناع 
ندهم واحدا، بيمني أو بغري ميني، وقد جعل هللا مدة اإليالء خمرجا الزوج عن معاشرة زوجته مطلقا فكان حكم النازلة ع

 } تـَرَبُُّص أَْربـََعِة َأْشُهرٍ  { من سوء عشرة الزوج وتنطعه ومضارته، ووقت لتوبته وعودته إىل زوجته أجل أربعة أشهر
لغة الرجوع، واملراد الشرعي به غشيان الزوج زوجته  والفيء } فَِإْن َفآُؤوا فَِإنَّ اLَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  { والرتبص معناه االنتظار،
  و مسجو¦ تكفي املراجعة 5لقول كما هو مذهب اجلمهور.عذر له فإن كان مريضا أو مسافرا أ ومباشرlا 5لوطء ملن ال

محة منه تعاىل فإن فاء الزوج غفر هللا له إمث ظلمه زوجته واعتدائه على حقها يف املعاشرة الزوجية 5ملعروف، وكان ذلك ر  
  .} فَِإنَّ اLَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  { له وهلا لقوله عز وجل:

يٌع َعِليمٌ  {  وإن قرر الزوج طالق زوجته أثناء املدة أو بعد انقضائها فإن هللا مسيع ملا  } َوِإْن َعَزُموْا الطََّالَق فَِإنَّ اLَّ مسَِ
  يصدر عنه عليم به جماز كال مبا يستحق. 

ومل يطلق خالل الشهور األربعة احملددة للرتبص واالنتظار أو عند انقضائها أمر 5لرجوع عن ميينه وغشيان  وإن مل يفئ
زوجته، وخري بينه وبني الطالق، فإن أصر على ميينه ورفض الطالق طلقها القاضي عليه، وهو ما ذهب إليه مالك 

كما هو حال األجل الذي   الضرر عن زوجته،  يرفع فيهوالشافعي وأمحد، معتربين أن مدة الرتبص جمرد أجل يعطى للمؤيل
أن الزوج إذا  يعطى للعنني. أما احلنفية فقد شبهوا اإليالء 5لطالق الرجعي وشبهوا مدته 5لعدة الرجعية، لذلك يرون

 مضت أربعة أشهر ومل يفئ 5نت منه زوجته، عمال مبا ذهب إليه ابن عباس وسعيد بن جبري والشعيب.

 فَِإْن َفآُؤوا فَِإنَّ اLَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم َوِإْن َعَزُموْا الطََّالَق فَِإنَّ اLَّ مسَِيٌع َعِليمٌ  { :ف فهمهم للمقصود من قوله تعاىلوسبب اخلال
فهم منها اجلمهور أن للمؤيل انتظار أربعة أشهر فإن فاء بعد مضي املدة غفر له ظلم زوجته، وإن مل يفئ ومل يطلق  ،}

ر إىل القاضي فإما يفء وإما طالق. وفهم منها احلنفية أن املؤيل إذا استمر يف ميينه بعد مضي املدة كان ذلك منه رفع األم
  عزما على الطالق ويقع الطالق حبكم الشرع.

 ويف كلتا حاَليت الفيء، ëرادة الزوج يف األجل املضروب، أو ¹مر القاضي، تلزم كفارة اليمني عند مالك والشافعي وأيب
حنيفة وأصحا±م. ويتكفل الزوج حبقوق الزوجة نفقة ومسكنا وملبسا وعالجا وبكل ما جعله هللا هلا عليه طيلة مدة 
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اإليالء. أما ما يرتتب على الطالق يف حال حصوله من عدة ومتعة وحقوق وواجبات فالزم على خالف فقهي ينأى بنا 
  الفروع وتتبع جزئياته.عن سياق التفسري، وليس من شأن التفسري استقراء فقه 

±ذه اآلFت الكرمية وضع الوحي احلكيم مبادئ قيام احلياة الزوجية الراقية مبا حيفظ للمرأة سالمتها اجلسدية وصحتها 
املودة والرمحة و  أساس املعروف النفسية وكرامتها وعلو منزلتها ومكانتها يف البيت املسلم، وبىن األسرة املسلمة على

ات وعقلية القهر واألسر وطغيان طرف على آخر، وَكفَّ ظلم الرجل زو ـال على أساس اهلوى والن ،الغليظ والسكن وامليثاق
القوي املتسلط على الزوجة الضعيفة أو اْحلَيِـيَّة أو الطيـبة أو املساملة ذات الدين واملروءة، قال صلى هللا عليه وسلم فيما 

63[) ما أكرم النساء إال كرمي وال أهاÄن إال لئيم) وقال:( لي أ¦ خريكم ألهخريكم خريكم ألهله و  صح عنه: (
وبذلك  ،]

اسرتجعت الزوجة املسلمة كرامتها ومكانتها اليت خلقت عليها وهيئت هلا وصاÄا ر±ا الكرمي بتشريعاته احلكيمة عن أن 
د جعلت فيها قدميا كائنا مستضعفا ليس له صرانية واليهودية والعلمانية والوثنية، وقنتبتذل كما تبتذل املرأة يف ا¼تمعات ال

من املواطنة إال أن يستمتع به بشىت كيفيات االستمتاع البهيمي، وحديثا حيوا¦ سائبا مستباحا للمتعة واملتاجرة والدعارة 
 الصرحية واملقنعة، واالسرتقاق املهني والدعاية الرخيصة السافلة، وانتقلت عدوى هذه الكوارث املرضية إىل حصون
للمسلمني lدمت قواعدها وصار نواطريها ذü±ا، وفجارها أسيادها، وأتقياؤها نزالء سجوÄا وعلى مقاصلها وأعواد 

  مشانقها. 
  
  
  

                                      
  .افعى وحدهإبراهيم بن حممد األسلمى تركوه ووثقه الش سنده ، ويفاجلامع الكبري للسيوطي - 63
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 أحكام الطالق وأدب الفراق

 

َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـرَبَّْصَن ¹َِنُفِسِهنَّ َثالَثََة قـُُرَوٍء َوَال حيَِلُّ َهلُنَّ َأن  { قال هللا تعاىل:
َيْكُتْمَن َما َخَلَق اLُّ ِيف أَْرَحاِمِهنَّ ِإن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ L5ِِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َوبـُُعولَتُـُهنَّ َأَحقُّ 
ِبَردِِّهنَّ ِيف َذِلَك ِإْن أَرَاُدوْا ِإْصَالحًا َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ 5ِْلَمْعُروِف َولِلّرَِجاِل 

) الطََّالُق َمرََّ�ِن فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح 228ٌة َواLُّ َعزِيٌز َحُكيٌم (َعَلْيِهنَّ َدَرجَ 
ُتُموُهنَّ َشْيئاً ِإالَّ َأن َخيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد  ëِِْحَساٍن َوَال حيَِلُّ َلُكْم َأن َ¾ُْخُذوْا ِممَّا آتـَيـْ

ا ُحُدوَد اLِّ َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد اLِّ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيمَ 
) فَِإن طَلََّقَها 229اLِّ َفَال تـَْعَتُدوَها َوَمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اLِّ فَُأْولَـِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن (

فَِإن طَلََّقَها َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأن  َفَال حتَِلُّ لَُه ِمن بـَْعُد َحىتََّ تَنِكَح َزْوجًا َغيـْرَهُ 
يـَتَـرَاَجَعا ِإن ظَنَّا َأن يُِقيَما ُحُدوَد اLِّ َوتِْلَك ُحُدوُد اLِّ يـُبَـيِّنُـَها لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن 

ُحوُهنَّ ) َوِإَذا طَلَّْقُتُم النََّساء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف أَْو َسرِّ 230(
ِمبَْعُروٍف َوَال ُمتِْسُكوُهنَّ ِضرَاراً لَّتَـْعَتُدوْا َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َوَال تـَتَِّخُذَواْ 
َن اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمِة  آFَِت اLِّ ُهُزوًا َواذُْكُروْا نِْعَمَت اLِّ َعَلْيُكْم َوَما أَنَزَل َعَلْيُكْم مِّ

) َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساء 231م بِِه َواتـَُّقوْا اLَّ َواْعَلُموْا أَنَّ اLَّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم (يَِعُظكُ 
نَـُهم 5ِْلَمْعُروِف  فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ َأن يَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـَرَاَضْوْا بـَيـْ

ِمنُكْم يـُْؤِمُن L5ِِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلُكْم أَزَْكى َلُكْم َوأَْطَهُر  َذِلَك يُوَعُظ بِِه َمن َكانَ 
  سورة البقرة } )232َواLُّ يـَْعَلُم َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُموَن (

ما جعل هللا عز وجل لشيء من بداية إال جعل له Äاية، وسن لكل مراحل بقائه سننا كونية وتشريعية، حياة اإلنسان 
[ر مثال على هذا، من بداية تكوينه وختليقه جنينا يف ظلمات ثالثأظه

64
 حيث تسبقه تسمية هللا عند املسلم بقوله ( ]

  إىل وفاته على التوحيد والصالة عليه ودفنه. ) بسم هللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
طرائق التصرف فيه، ولئن وضع رب العزة تعاىل يف اآلFت كذلك األمر فيما بني كل بداية وÄاية له تشريعاته وضوابطه و 

الكرمية السابقة نظاما للمعاشرة الزوجية وآدا±ا وأخالقها وما حيل فيها وما حيرم، كما وضع من قبل تشريعات بداية 
ون حل عقدة ¾سيسها وبنائها، فإنه أتبعها بنظام إÄاء هذه العالقة ¹قل األضرار يف حال تعذر استمرارها، حبيث يك

                                      
  ظلمة بطن األم وظلمة رمحها وظلمة املشيمة - 64
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النكاح سلسا حيفظ حقوق كافة األطراف زوجا وزوجة وولدا وأسرة، وحيمي نظام ا¼تمع من عواقب اخلالف الزوجي 
  .} َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـرَبَّْصَن ¹َِنُفِسِهنَّ َثالَثََة قـُُرَوءٍ { ل:وجنه، فقال عز ده ومتاكره وضغائوأحقا

طَْلق  اللسان انطلق من غري احنباس أو تردد أو تعثر، ومنه قوهلم: :ً لوقًة وطُلوقاكَكُرم طُ   "طَُلقولفظ " مطلقة" من فعل "
، طاِلٌق وطُُلق: ال قـَْيَد عليها، و¦قة واجلْمع أْطالق ،والالم: غري ُمَقيَّدبضّم الطّاِء  بَعٌري طُُلق أي ال عبوسة فيه، و الَوجه

ن قيد وخالها ترعى وحدها، ويقال للمحبوس واملأسور إذا أطلق سراحه: إذا سيبها بدو  وَأْطَلق الناقة وطَلََّقها فطََلَقت
خاِض طَْلقاً طليق أي صار حرا، و 

َ
ومن وحان وقت ختلصها من ثقل احلمل،  أصاَ±ا وَجُع الوِالدة :طُِلَقت املرأة ُتْطَلُق يف امل

جاز: طََلقت املْرأُة من زْوِجها
َ
وطالقا أي حل عقدة  وطّلقها إْطالقًا وَتْطليقاً زوجها ها وأْطَلقَ  ،َطالقاً: 5َنْت فهي طاِلقٌ  امل

أصل الطالق: التخلية من  " :طوالق ومطلَّقات. قال الراغب يف مفردات القرآننكاحها، فهي طالق ومطلَّقة وهن 
و: خليتها فهي قت املرأة، حنق بال قيد، ومنه استعري: طلَّ لُ الوmق، يقال: أطلقت البعري من عقاله، وطلقته، وهو طالق وطُ 

 " ة عن حبالة النكاحطالق، أي: خمالَّ 

 ،انتظر به خريًا أَو شرّاً  أي 5لشيء رَْبصًا وتـَرَبََّص به "رََبصَ من فعل " } يـَتَـرَبَّْصَن ¹َِنُفِسِهنَّ  { :والرتبص يف قوله تعاىل
ْكُث واالنتظارو 

ُ
ُ ُقْل َهْل تـَرَبَُّصوَن بَِنا ِإالَّ  { ، قال تعاىل:الرتبُُّص امل َّLِإْحَدى احلُْْسنَـيَـْنيِ َوَحنُْن نـَتَـرَبَُّص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم ا 

، أي: هل تنتظرون منا إال النصر أو الشهادة وحنن 52التوبة } ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو ¹َِْيِديَنا فـَتَـرَبَُّصوا ِإ¦َّ َمَعُكْم ُمتَـرَبُِّصونَ 
، وأقامت املرأة ِيل َعَلى هذا اَألْمِر رُْبَصٌة: َأْي تـََلبُّثٌ هللا تعاىل أو قتال ¹يد¦. يقال:  ننتظر بكم أحد الشَّرين عذا5 من

رُْبصتها يف بيت الزوجية أي انتظرت كما هو احلال يف اإليالء تنتظر أربعة أشهر فإما يفء وإما طالق، وقد قيد الرتبص يف 
رأة إىل أن تتصرب وترتيث وأن تكف نفسها عن االستعجال عند حصول دعوًة للم } ¹َِنُفِسِهنَّ  { هذه اآلية 5ألنفس

الطالق، ومن عادة املرأة إن أخفقت يف زواجها أن تتعجل الزواج تربهن به لنفسها أو لغريها أن فشلها مل يكن لسوء يف 
الرتبص هذه دعوة وأÄا قادرة على إنشاء بيت زوجي جديد، ودعوة  خلقتها أو عجز عن القيام ببيتها طبعها أو نقص

إىل احلكمة وعدم املسارعة إىل اإلجهاز على األسرة، ألن الطالق عملية برت ال يكون إال يف وقته عالجا ملا هو أخطر، 
فإن كان لسوء تصرف من أحد الزوجني قابل لإلصالح أو لثورة غضب طارئ أو نزوة كربFء من أحدمها، فقد يعقب 

ذنب فيحصل الصلح، وقد يتدخل األهل فيقربون وجهات النظر ويعيدون ذلك هدوء نفس وفتور حدة واستصغار 
َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن  { القلوب إىل ألفتها والعقول إىل رشدها كما قال تعاىل:

، وقد تكون الزوجة حامال وهي ال تعلم 35النساء } نَـُهَما ِإنَّ اLََّ َكاَن َعِليًما َخِبريًاأَْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصَالًحا يـَُوفِِّق اLَُّ بـَيْـ 
  فال ختتلط األنساب وتتغري التقديرات والتصرفات واألحكام، 

)،  ليرتبصن (راد به األمر أي بصيغة اخلرب الذي ي } َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـرَبَّْصَن ¹َِنُفِسِهنَّ َثالَثََة قـُُرَوءٍ  { وقد ورد قوله تعاىل:
"،  قرأ للتأكيد واإلشعار ¹ن الرتبص مما جيب املسارعة إىل قبوله وتنفيذه، مث حدد مدته بثالثة قروء، والُقْرء لغًة من فعل "
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ور رآن ألنه جيمع السُّ وقـَرَْأُت الكتاب ِقراءًة وقـُْرآ¦ً، ومنه ُمسي القُ  وقـَرَْأُت الشيء قـُْرآ¦: َمجْعُته وَضَمْمُت بعضه إىل بعض،
ثال، واَجلْمُع: املو  ةطريقمبعىن ال الَقْرءُ ومنه  فيُضّمها، وقيل: ُمسي به ألنه مجُِع فيه القصص واألمر والنَّهُي والوعد والوعيد،

َضْعُت قوله وهللا لقد وَ " وكان شاعراً: ،قال أُنـَْيس رضي هللا عنه أخوه يث إسالم أيب َذرٍّ رضي هللا عنهيف حدكما أقْـرَاُء.  
عر فال يلتئُم على لسان أحدٍ  : أي مل قط ما قـَرََأْت هذه الناقة َجِنيناً ". ومن معىن الضم فيه واجلمع قيل:  على أْقراِء الشِّ

، كما أطلق القرء أيضا لوقت جتمع الدم يف الرحم، ولوقت الطهر الواقع بني دمني وقابلية الرحم ها على ولدٍ َتُضمَّ رِمحَ 
وإذا طهرت، وقد وردت به إذا حاضت بضم القاف وفتحها،  وأَقرَأْت قُرءاً  قـَرَأت املرأةالنطفة واإلجناب، و أثناءه لضم 

عمر عندما طلق  النصوص يف مواضع للحيض ويف مواضع للطهر، أما للطهر فقوله صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن
)  طأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرءF ابن عمر ما هكذا أمرك هللا إنك قد أخ( امرأته وهي حائض:

ه صلى هللا عليه "، وأما مبعىن احليض فقولفأمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فراجعتها أي لكل طهر، قال ابن عمر:"
َم أَقْـرَاِئِك ُمثَّ اْغَتِسِلى َوَصلِّى( وسلم للمستحاضة: َّFَم حيضك. َدِعى الصَّالََة أFغريب احلديث:"  قال ابن قتيبة يف ) أي أ
يريد أFم احليض  )املرأة تقعد أFم أقرائها  :(قراء فقال قوم هي احليض لقول النيب صلى هللا عليه وسلماختلف الناس يف األ

وكل شئ أ�ك لوقت  ،والفريقان مجيعا مصيبان على طريق اللغة ألن القرء هو الوقت، طهاروذهب آخرون إىل أÄا األ
  ". واحليض �يت لوقت فهو قرء والطهر �يت لوقت فهو قرء ،ه وقارئهئرْ م فقد أ�ك لقُ معلو 

، واالشرتاك يف اللفظ من أسباب االختالف عند استنباط األحكام، فقد بني احليض والطهر امشرتك ولكون لفظ "القرء"
ا روي عن عائشة رضي هللا ملإىل أنه الطهر اختلف الفقهاء يف تعيني املراد منه يف اآلية الكرمية، فذهب مالك والشافعي 

أي يف وقت عدlن،  } َفطَلُِّقوُهنَّ لِِعدlَِِّنَّ  { :)، وبقوله تعاىل عنها أÄا قالت:( هل تدرون األقراء؟ األقراء األطهار
[ووقت عدlن هو الطهر، ألن الطالق يف وقت احليض حمظور

65
مما  } ُرَوءٍ َثالَثََة قُـ  { ، وëثبات حرف التاء يف العدد] 

يدل على أن املعدود مذكر وهو الطهر، ولو كان املراد به احليضة جلاء اللفظ" ثالث قروء" ألن احليضة مؤنث والعدد 
  يذكر مع املؤنث. 

أما أبو حنيفة وأمحد فريFن أن املراد 5ألقراء احليض، واحتجا ¹ن العدة شرعت ملعرفة براءة الرحم، واحليض دليل ذلك ال 
َم أَقْـرَاِئكِ ، وبقوله صلى هللا عليه وسلم للمستحاضة: ( الطهر َّFَوالصالة حترم يف احليض، وقوله تعاىل ) َدِعى الصََّالَة أ } 

                                      
 هُ رْ مُ  :طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي هللا عنه للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال ،عن ابن عمر ملا أخرجه النسائي -  65

ر هللا عز وجل به قال فلرياجعها حىت حتيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطالق الذي أم
 .﴾َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدlَِِّنَّ  ﴿ :تعاىل
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ِئي ملَْ حيَِ  ُتْم َفِعدَّتـُُهنَّ َثَالثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَبـْ ، فأقام تعاىل 4ق الطال } ْضنَ َوالالَّ
  األشهر مقام احليض يف العدة.

وعلى مذهب مالك والشافعي إن طلقت املرأة يف طهر مل ميسسها زوجها فيه اعتدت مبا بقي منه مث استقبلت طهرا mنيا 
بعد حيضة، مث mلثا بعد حيضة mنية، فإذا حاضت الثالثة خرجت من عدlا. أما على مذهب أمحد وأيب حنيفة فإن 

يف طهر مل توطأ فيه استقبلت حيضة مث حيضة مث حيضة مث تغتسل فتنقضي عدlا، وتنقطع العصمة واملرياث  طلقت
  ومتلك نفسها وحيل هلا الزواج ممن ترضاه.

±ذه اآلية الكرمية أوجب هللا تعاىل على املطلقة املكث بعد الطالق مدة ثالثة قروء ( ثالث حيضات أو ثالثة أطهار)، 
ى براءة الرحم من احلمل فال ختتلط األنساب، وترقبا لصلح قد حيصل بني الزوجني فتعود العالقة الزوجية ليستدل ±ا عل

، واستثىن من حكم األقراء 1الطالق  } َال َتْدرِي َلَعلَّ اLََّ ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك أَْمرًا { :بينهما إىل طبيعتها، كما قال تعاىل
ِئي  { ساء، وهن املطلقات الالئي مل حيضن لسبب تكويين أو مرضي فقال تعاىل:الثالثة غري ذوات احليض من الن َوالالَّ

ِئي ملَْ حيَِْضنَ  ُتْم َفِعدَّتـُُهنَّ َثَالثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ ، واحلوامل فجعل عدlن 4الطالق  } يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَبـْ
، واملطلقات قبل الدخول فلم جيعل 4الطالق  } أُوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ أَْن َيَضْعَن َمحَْلُهنوَ  { وضع محلهن بقوله تعاىل:

ْم َلكُ Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُمثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبِل أَْن َمتَسُّوُهنَّ َفَما  { عليهن عدة، بقوله عز وجل:
يًال  ٍة تـَْعَتدُّونـََها َفَمتُِّعوُهنَّ َوَسّرُِحوُهنَّ َسرَاًحا مجَِ   .49األحزاب } َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

َوَال حيَِلُّ َهلُنَّ أَن َيْكُتْمَن َما  { مث حرم على املطلقة أن تكتم خالل العدة ما خيلق هللا يف رمحها من حيض أومحل فقال:
وجعلها مؤمتنة على عدlا حيضا ومحال، إال أن يقع نزاع أو تكاذب فالفصل فيهما ألهل اخلربة  ،}ِهنَّ َخَلَق اLُّ ِيف أَْرَحامِ 

من النساء ا¼ر5ت أو الطبيبات املتخصصات، وأكد هذا التحرمي ¹ن حذر من الكتمان وذكر أن االمتثال ألمر هللا 
وفائدة  ،} ِإن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ L5ِِّ َواْليَـْوِم اآلِخرِ  { بني يديه فقال: تعاىل يف هذا األمر من صفات املؤمنة املرتقبة ليوم احلساب

هذا التحرمي حفظ النسل فال ختتلط األنساب، وحفظ حق الزوجة يف النفقة أثناء العدة حامال كانت أو غري حامل، 
استعجاال لقطع العصمة  تقصريها ومحاية هذا التشريع من التالعب به أو حماولة تطويل مدة العدة لإلضرار 5لزوج، أو

وإهدارا حلق الزوج يف الرجعة وقد جعلها هللا تعاىل من حقه أثناء فرتة العدة، سواء كانت 5حليض أو 5ألطهار أو 
  .} َوبـُُعولَتُـُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِيف َذِلَك ِإْن أَرَاُدواْ ِإْصَالحاً  { 5لشهور أو مبدة احلمل بقوله عز وجل عقب ذلك:

لَتُـُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِيف َذِلَك ِإْن و َوبـُُعو  { وبعال وبعول، جعل له هللا تعاىل بقوله: بـُُعولةمجع  هو الذكر من الزوجني،و  والبعل
رعاية املودة والرمحة حقا يف اسرتداد زوجته أثناء العدة من طالق رجعي، إن قصد بذلك اإلصالح و  } أَرَاُدوْا ِإْصَالحاً 

يانة احلياة الزوجية، فإن ¾كد أنه يريد جمرد اإلضرار ورفضت الزوجة العودة إليه كان للقضاء احلكم الفصل يف األمر. وص
واستوى الزوج السابق ، عنه يطاهلا حكم احلجاب وعدم اخللوةفهي أحق بنفسها وتصري أجنبية فإن انقضت عدة املطلقة 
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ليس على صفة و  وصداق وإشهاد مستأنف بويلجديد ال خبطبة ونكاح ال حتل له إمع غريه يف جواز العقد عليها، ف
  .املراجعة

َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي  { مث بني عز وجل مبادئ قيام احلياة الزوجية على اإلصالح يف حاليت ابتداء إنشائها أو استعادlا بقوله:
من الواجبات، واملماثلة يف هذه اآلية  ما للرجال عليهنعلى الرجال مثل للنساء من احلقوق  أي: } َعَلْيِهنَّ 5ِْلَمْعُروفِ 

مماثلة يف الوجوب ال يف جنس الواجب، ويف متليك احلق ال يف جنسه، يف الواجبات كتحرمي اختالط الزوج لغري ضرورة 
ب من الرجال 5لنساء غري املتحجبات، أو بفساق الرجال وز¦دقتهم وأويل الشَُّبِه فيهم، وحترمي اختالط الزوجة 5ألجان

لغري ضرورة شرعية وبدون حجاب، أو اختالطها 5لفاسقات ذوات الشَُّبِه من النساء، وغري ذلك من احلقوق والواجبات 
فيقصد  } َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ  { اليت جعلتها الشريعة نظاما لألسرة السوية الكرمية. أما قوله تعاىل عقب ذلك:

ا وابتاله ليف قيادي لألسرة من أجل القيام مبهام تناسب طبيعة الرجل، أ¦طها تعاىل به وخلقه هل5لدرجة أÄا درجة تك
، وجعل له ±ا على زوجته حق الطاعة 34النساء  } الّرَِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساء { يف قوله: ±ا وأعفى منها املرأة

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال  فَِإنْ  { 5ملعروف ما مل �مر مبعصية، فقال عز وجل: ، وحرم عليه بطاعتها 34النساء  } َأطَْعَنُكْم َفَال تـَبـْ
ِإنَّ َأْكَرَمُكْم  { له مفارقتها أو التخلي عنها، وليست درجة تكرمي وتشريف ألن هلذه املنـزلة مقياسا آخر هو قوله تعاىل:

به امرأة تقية أشرف وأكرم عند هللا والناس من زوجها ومن ألف  ، وهو مقياس قد تكون13احلجرات  } ِعْنَد اLَِّ أَتْـَقاُكمْ 
  رجل.

اسرتجعت املرأة حقوقها ومساواlا اليت تناسب طبيعتها  }وهللا َعزِيٌز َحِكيٌم  { ±ذه اآلية اليت ختمت بقوله تعاىل:
ن عصاه، احلكيم يف أمره وخرجت من ظلمات القهر اجلاهلي إىل عدالة الشرع وحكمته، برعاية الرب العزيز الغالب مل

كنا يف اجلاهلية ال نعد النساء شيئًا فلما جاء  وشرعه، الناصر للمستضعف املظلوم من عباده. قال ابن عباس: (
روى البخاري عن عمر بن اخلطاب أنه قال:" كنا معشر قريش )، و ◌ً  اإلسالم، وذَكَرُهن هللا رأينا هلن بذلك علينا حقا

فصخبُت عَلى  ،لى األنصار إذا قوٌم تغلبهم نساؤهم فطِفق نساؤ¦ �خذن من أدب األنصارنغلب النساء فلما قدمنا ع
لرياجعنه وإن إحداهن لتهجره  لنيبفوهللا إن أزواج ا ؟امرأيت فراجعْتين فأنكرُت أن تراجعين قالت: وِملَ تنكُر أَن أراجعك

عليَّ ثيايب فنزلت فدخلت على حفصة  مث مجعتُ  ،فراعين ذلك وقلت: قد خابت من فعلت ذلك منهن ،اليوم حىت الليل
   .ِت وخسرِت "بْ فقلت: قد خِ  ،فقلت هلا: َأْي حفصُة أتغاضب إحداكن النيب اليوم حىت الليل؟ قالت: نعم

وبعد أن بني الوحي الكرمي كيفية إيقاع الطالق والعدة وحقوق الزوجني يف حاليت الوفاق والفراق، شرع يف ضبط عملية 
حيد من ضرره على الطرفني وعلى األسرة وا¼تمع، وقد كان البعض يطلقون زوجاlم حىت إذا أشرفت عدlن الطالق مبا 

على االنقضاء ردوهن مث طلقوهن، لعدد غري حمدود وخيالعوÄن إضرارا ±ن واستضعافا هلن، فقال صلى هللا عليه وسلم 
)،  تعاىل ويستهزؤون FÞته: خلعتك راجعتك طلقتك راجعتك ما 5ل أقوام يلعبون حبدود هللا استنكارا هلذه العنجهية:(
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66[) أبغض احلالل إىل هللا الطالقوروي عنه أيضا عليه السالم أنه قال: ( 
بغض إىل أنه ليس شئ من احلالل إوقال: (]

67[) هللا من الطالق
طََّالُق َمرََّ�ِن ال { ونزل قوله تعاىل تنظيما هلذه العالقة وكفا الستغالهلا 5لظلم واالستبداد: ،]

يت زادت حكم اإلشهاد وهو نظري قوله تعاىل يف اآلية الثانية من سورة الطالق ال ،} فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح ëِِْحَسانٍ 
دفعا ألي تناكر  } ِمْنُكمْ  ْشِهُدوا َذَوْي َعْدلفَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف أَْو فَارُِقوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َوأَ  { بقوله تعاىل:

  أو جتاحد بني طريف العالقة. 
كان الرجل إذا طلق امرأته مث ارجتعها قبل أن ( ن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال:عوقد روى اإلمام مالك يف املوطأ 

ىت إذا شارفت انقضاء عدlا راجعها مث فعَمد رجٌل إىل امرأته فطلقها ح ،تنقضي عدlا كان له ذلك وإن طلقها ألَف مرة
 }الطََّالُق َمرََّ�ِن فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح ëِِْحَساٍن  { فأنزل هللا تعاىل: ،مث قال وهللا ال آويك وال حتلني أبداً  ،طلقها

طالق يف هذه اآلية الطالق واملقصود 5ل .) فاستقبل الناس الطالق جديدًا من يومئٍذ من كان طلق منهم أو مل يطلق
الرجعي، وللرجل يف مرتيه اإلثنتني أن يرجع زوجته قبل انقضاء العدة، فإن انقضت العدة احتاج لعقد جديد ëشهاد وويل 
وصداق وموافقة من املرأة، فإن أرجعها يف الثانية مل يعد له من التصرف الشرعي إال أن ميسكها 5ملعروف وحيسن عشرlا 

أو أن يطلقها الثالثة ëحسان، فال جيرح وال يشهر وال يفجر، وأن يؤدي ما هلا من حقوق عليه بدون  ويقوم حبقها،
قاَل رجٌل  (:مماطلة أو إضرار، وقد أخرج البيهقي يف السنن الكربى عن إمساعيل بن مسيع احلنفي عن أنس بن مالك قال

ِهَي  } فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح ëِِْحَسانٍ  { فأيَن الثالثُة، قاَل: } َ�نِ َالُق َمرَّ الطَّ  { للنيبِّ إِينّ أمسُع هللا يقولُ 
68[)الثالثةُ 

[.   
على أن الطالق الشرعي على السنة النبوية ينبغي أن يكون مفرقا مرة بعد مرة،  } َ�نِ َالُق َمرَّ الطَّ  { :وقد دل قوله تعاىل

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اس أنه قال: (ملا رواه أمحد ومسلم من حديث طاوس عن ابن عب َّLَصلَّى ا َِّLَكاَن الطََّالُق َعَلى َعْهِد َرُسوِل ا
اَنْت فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب ِإنَّ النَّاَس َقْد اْستَـْعَجُلوا ِيف أَْمٍر َقْد كَ  ،َوَأِيب َبْكٍر َوَسنَـتَـْنيِ ِمْن ِخَالَفِة ُعَمَر َطَالُق الثََّالِث َواِحَدةً 

َناُه َعَلْيِهْم فََأْمَضاُه َعَلْيِهمْ    )،  َهلُْم ِفيِه أََ¦ٌة فـََلْو أَْمَضيـْ

                                      
 ،: صحيح اإلسناداحلاكم قال، والبيهقى عن ابن عمر ،والطرباىن ،يوابن عد ،واحلاكم ،وابن ماجه ،بو داودأخرجه أ -  66

  . وضعفه األلباين.على شرط مسلم :ووافقه الذهىب وقال
   .عن ابن عمر موصوال أخرجه البيهقي يف السنن الكربى - 67
َكَذا قاَل عن أََنٍس رضي هللا عنه، والصواُب عن إمسعيَل بِن ُمسَْيٍع عن أيب َرزِيٍن عن النيبِّ وعلق البيهقي على احلديث بقوله:   -  68

  .مرسًال، كذلَك رواُه مجاعٌة من الثقاِت عن إمسعيل
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واجلمهور على أن الطالق ثالm دفعة واحدة يقع تبعا ملا وافق عليه الصحابة عمر، إال أن حكم التفريق فيه mبت 
وهو ليس رخصة استعجلها الناس فجاز 5لكتاب والسنة وإمجاع املسلمني يف عهد أيب بكر وسنتني من عهد عمر، 

االستغناء عنها، ولكنه سنة وعزمية ينبغي أال ختالف، وما فرقه هللا ورسوله ال جيمعه أحد مهما بلغت منزلته، وهو ما 
ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم والشوكاين وغريهم من املتأخرين، السيما وليس للمسلمني إال مبلغ عن هللا واحد هو 

"واحلق أنه ليس :عن رأي الصحايب لى هللا عليه وسلم. وال جيوز اتباع سنة غريه، قال الشوكاين يف نيل األوطاررسوله ص
، وليس لنا إال رسول واحد وكتاب صلى هللا عليه وسلم حبجة، فإن هللا سبحانه مل يبعث إىل هذه األمة إال نبيا حممدا

ه، وال فرق بني الصحابة ومن بعدهم يف ذلك، فكلهم مكلَّفون ومجيع األمة مأمورة 5تباع كالمه وسنة نبي ،واحد
بغري كتاب هللا وسنة نبيه وما تعاىل 5لتكاليف الشرعية و5تباع الكتاب والسنة. فمن قال إÄا تقوم احلجة يف دين هللا 

وهذا أمر عظيم  ،ر هللا بهوأثبت يف هذه الشريعة اإلسالمية شرعا مل �م ،يرجع إليهما، فقد قال يف دين هللا مبا ال يثبت
ل 5لغ، فإن احلكم لفرد أو أفراد من عباد هللا ¹ن قوله أو قوهلم حجة على املسلمني، جيب عليهم العمل ±ا وتصري وتقوُّ 

 هللا عز وجل به وال حيل ملسلم الركون إليه وال العمل به. فإن هذا املقام مل دانُ مما ال يُ  ،شرعا mبتا مقررا تعم به البلوى
يكن إال لرسل هللا الذين أرسلهم 5لشرائع إىل عباده، ال لغريهم، وإن بلغ يف العلم والدين وعظم املنزلة أي مبلغ. وال شك 

وال تالزم بني هذا وبني جعل كل  ..،أن مقام الصحابة مقام عظيم ولكن ذلك يف الفضيلة وارتفاع املنـزلة وعظم الشأن
فإن ذلك مما مل �ذن به هللا، وال ثبت  ،يف حجة قوله وإلزام الناس 5تباعه  عليه وسلمصلى هللا واحد منهم مبنزلة رسول هللا

[عنه فيه حرف واحد
69 [ ."  

َوَمْن  )، وقال: ( َمْن َأْحَدَث ِيف أَْمرَِ¦ َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َرد ويف حديث البخاري ومسلم قال عليه الصالة والسالم: (
)، والطالق مرتني أو ثالث مرات دفعة واحدة مل يكن عليه أمر ما بلغنا عن الرسول  ْيَس َعَلْيِه أَْمُرَ¦ فـَُهَو َردّ َعِمَل َعَمًال لَ 

صلى هللا عليه وسلم وتركنا عليه، وهو بذلك حمدث يف الدين مردود، ال يصح وال ينعقد، ويكفي دليال على ذلك 
ني ما روي عن عمر، وترددهم يف احلكم عليه بني احلظر والكراهة، ومل اضطراب الفقهاء بني ما شرعته السنة الثابتة وب

يقل أحد إنه مباح، بل حىت لو تردد بني احلظر واإل5حة فاحلظر أوىل، وما مت 5حملظور واحملرم ال ينعقد، كما هي قواعد 
ه بني احلظر والكراهة، واحلال أنه حرام االستنباط األصويل، وقد أُِمْر¦ ¹ن ندع املشتبه بني احلالل واحلرام، فكيف 5ملشتب

نَـُهَما أُُموٌر ُمْشَتِبَهاٌت َفدَْع َما يَرِيُبك إَىل َما َال  قطعا ال اشتباه فيه، قال صلى هللا عليه وسلم: ( ٌ َوبـَيـْ ٌ َواْحلَرَاُم بـَنيِّ احلََْالُل بـَنيِّ
  ). يَرِيُبك
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مرة واحدة فليس عقا5 للزوج، بقدر ما هو استعجال هلدم األسرة أما إقرار استعجال الناس ëيقاعه ثنتني أو ثالm يف  
مبسايرة رغبات األزواج أو نزواlم، وإهدار حلق الزوجة وأبنائها يف مهلة عديت الطالقني واحتمال تعقل الزوجني وعودlما 

أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساءَ Fَ  { إىل رعاية بعضهما وذريتهما 5ملعروف، وهو علة هذا التشريع وحكمته كما قال تعاىل:
َة َواتـَُّقوا اLََّ رَبَُّكْم َال ُختْرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوlِِنَّ َوَال  َخيْرُْجَن ِإالَّ َأْن َ�ِْتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيَِّنٍة َوتِْلَك َفطَلُِّقوُهنَّ لِِعدlَِِّنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ

 َِّLُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك أَْمرًاُحُدوُد ا ََّLفـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َال َتْدرِي َلَعلَّ ا َِّLوواضح من فقه 1الطالق } َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد ا ،
هذه اآلية الكرمية أن لكل طلقة إحصاء لعدlا ومدlا، وأن الزوجة ال خترج من بيتها الحتمال الندم وهدأة النفوس من 

يحدث هللا بذلك إصالحا ومجع مشل، وليس هلذا التشريع أن خيالف إال يف حال الوقوع يف الفاحشة املبينة الغضب، ف
اليت ال يرجى معها إصالح. ولئن حاول عمر رضي هللا عنه عالج ظاهرة طالق الثالث دفعة واحدة فقد يكون ذلك 

يبقى ذلك يف أقل تقدير عالجا وقتيا حلالة وقتية ألمر عارض قدره بقدره، مثلما توقف عن قطع السارق عام الرمادة، و 
ال ينبغي تعميمه، أما العالج الناجع فإعادة األزواج إىل السنة النبوية اليت هي يف نفس الوقت ¾ديب هلم ومعاملة هلم 

، وحفاظ بنقيض قصدهم، وإثقال لكاهلهم مبتعة كل طلقة ونفقة كل عدة إن متادوا يف الظلم والتالعب حبدود هللا تعاىل
يف نفس الوقت على حقوق الزوجة واألبناء. أما فعل عمر رضي هللا عنه ومن وافقه فمهما بلغت منـزلتهم يف قلوبنا وحمبتنا 
هلم ال جيوز أن نرتك السنة اليت بلغتنا صحيحة لقول أحد منهم. واإلمجاع بدون مستند من كتاب أو سنة ال يقوم دليال 

   .mبت على خمالفة نص صريح
 ،للشقاق املستحكم بينها وبني زوجها حل عقدة النكاح برغبة من الزوجة انتقل التشريع إىل حالة فرعية من حاالت مث

أو لنفورها منه وكراهيتها له، مما يتعذر به استمرار احلياة الزوجية، فتحاول خمالعة زوجها على عوض، وهذا هو اخللع يف 
َوَال حيَِلُّ  { تعاىل: ل احلكم يف هذه احلالة بقول هللاإلشكال وبيان أصاملصطلح الشرعي، لذلك تدخل الوحي لفض هذا 

ُتُموُهنَّ َشْيئاً  أي حيرم على الزوج اسرتجاع شيء مما أنفق على زوجته صداقا وغريه، إال أن  } َلُكْم َأن َ¾ُْخُذوْا ِممَّا آتـَيـْ
، ألن العالقة الزوجية يف 4 النساء } ْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئافَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء مِ  { تطيب به نفسها لغري خلع

ا كيف يشاء حايل الوفاق والفراق مبنية على اْلُمكارمة ال على اْلُمشاحَّة، والقلوب بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبه
، ويكفي املرأة اليت 21النساء } بـَْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًاوََكْيَف َ¾ُْخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بـَْعُضُكْم ِإَىل  { قال تعاىل:

أميا امرأة سألت زوجها الطالق من غري ما ¹س  تظلم زوجها ±ذا املطلب وزرا قول الرسول صلى هللا عليه وسلم فيها: (
بغضاء واستثارة للزوج فيتورط يف مضارة )، ولكن هذا الطلب من الزوجة قد تنشأ عنه عداوة و  فحرام عليها رائحة اجلنة

زوجته وحماولة ردها عما تطلبه من الفراق، بسوء معاملتها أو 5بتزازها ¹كثر مما أنفقه يف الزواج ±ا، لذلك ميز الشارع 
  بني حالتني للمخالعة: 
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ن يرفع الضرر أو يطلق ëرادته أو عن ضرر mبت ال حيتمل يوقعه ±ا الزوج، لسوء طبعه أو البتزازها، فعليه يف هذه احلالة أ
ُتُموُهنَّ ِإالَّ أَْن َ�ِْتَني  { حبكم القضاء، وليس له أن يسرتجع مما آ�ها شيئا، قال تعاىل: َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما َآتـَيـْ

رًا َكِثريًا  ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ 5ِْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ  ًئا َوَجيَْعَل اLَُّ ِفيِه َخيـْ ، 19النساء }فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ
وال تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آيتموهن، يعىن الرجل تكون له املرأة  " وأخرج ابن جرير عن ابن عباس يف شرح اآلية قوله:

قال مالك  "، هلا عليه من مهر أو مال ن ترتك له مانفسها منه ¹ يوهو كاره لصحبتها وهلا عليه مهر فيؤذيها لتفتد
  ".يا جب رّده إليها، وكان الطالق رجعلو أخذ منها شيًئا وهو مضاّر هلا و  " واألوزاعي:

نشوز ظامل تطلب الزوجة به الطالق لغري ضرر، واخللع يف هذه احلالة حرام وطلب الزوج الفدية أيضا حرام،  أو عن 
ن الطالق، إال أن امتناعه قد يكون سببا يف ظلم أكرب هو أن يتعدى أحدمها أو كالمها حدود وللزوج شرعا أن ميتنع ع

هللا اليت شرعها للحياة الزوجية، لذلك وضع الشرع حال هلذا اإلشكال ¹ن جعل بيد الزوجة حق اخللع وأ5ح هلا فداء 
ن حق الطالق، وأ5ح له خمالعتها واسرتجاع ما نفسها بتعويض الزوج عن خسارته املادية، يف مقابل ما جعل بيد الزوج م

 } يَما افْـَتَدْت بِهِ ِإالَّ َأن َخيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اLِّ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اLِّ َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما فِ  { أنفق، قال تعاىل:
ما سببا يف معصية هللا تعاىل فال إمث يف أن تعوض للزوج ما أنفقه، وال أي إن خافا أن يكون استمرار احلياة الزوجية بينه

  إمث يف قبول الزوج هذا العوض. 
 ويف كال احلالني إن خالعت زوجها للضرر أو 5لفداء تعتد بثالثة أقراء إن كانت من ذوات احليض، قال ابن كثري:" 

عنهما، وهي املشهورة؛ إىل أن املختلعة عدlا عدة املطلقة ذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأمحد وإسحاق يف رواية 
وبه يقول سعيد بن املسيب، وسليمان بن  ،بثالثة قروء، إن كانت ممن حتيض. وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر

عياض، يسار، وعروة، وسامل، وأبو سلمة، وعمر بن عبد العزيز، وابن شهاب، واحلسن، والشعيب، وإبراهيم النخعي، وأبو 
وُجالس بن عمرو، وقتادة، وسفيان الثوري، واألوزاعي، والليث بن سعد، وأبو عبيد. قال الرتمذي: وهو قول أكثر أهل 

  ". العلم من الصحابة وغريهم. ومأخذهم يف هذا أن اخللع طالق، فتعتد كسائر املطلقات
Fَ َرُسوَل اmَ َِّLِبُت ْبُن قـَْيٍس َما  :ِيبَّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلتْ َأنَّ اْمرَأََة mَِبِت ْبِن قـَْيٍس أََتْت النَّ كما روى البخاري: ( 

ْسَالمِ  [أَْعِتُب َعَلْيِه ِيف ُخُلٍق َوَال ِديٍن َوَلِكينِّ َأْكرَُه اْلُكْفَر ِيف اْإلِ
70

يَن َعَلْيِه فـََقاَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَتـَُردِّ ، ]
[َحِديَقَتهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،نـََعمْ  :قَاَلتْ  ؟] 71 َّLَصلَّى ا َِّLاقْـَبْل احلَِْديَقَة َوطَلِّْقَها َتْطِليَقةً  :قَاَل َرُسوُل ا  .(  
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وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن املختلعة تعتد حبيضة واحدة، بناء على أن اخللع فسخ، ولكن هذا ال يتحقق به 
بعض احلاالت الزوجية يف عصر¦  قصد الشرعي من حفظ األنساب والذرية يف حال مفارقة الزوج زوجته، وقد ثبت منال

هذا أن املرأة قد تكون حامال وينتا±ا احليض املرة واملرتني، وقد تكون حامال وتغشاها االستحاضة طويال فيختلط األمر 
ه ثالثة قروء، ويف حاالت االشتباه ينبغي الرجوع إىل نساء الطب عليها، وهذا يؤيد ما ورد من أن اخللع طالق عدت

  املتخصص، تالفيا ألي نزاع أو اختالط أنساب.
إن املرء وهو ميتثل للشرع ويطيع تعاليمه مل يزل يف رFض الدين وساحات الرضا والتقوى، إال أن هلذه الرFض والساحات 

ياة الزوجية يف ظل الشريعة هلا أيضا حدود حمرم اقتحامها وهدمها، وال حدودا جيب عدم االعتداء عليها أو جتاوزها، واحل
جيرؤ على ذلك إال من ظلم نفسه، ولذلك عقب تعاىل على ما سبق من تشريعات بناء ا¼تمع اإلسالمي اجلديد وحترمي 

 تـَْعَتُدوَها َوَمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اLِّ تِْلَك ُحُدوُد اLِّ َفالَ  { الزواج من املشركني واملشركات، وأحكام الطالق واخللع بقوله:
  .} فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

[مث انتقل الوحي إىل التشريع حلالة الطالق الثالث الذي حترم به الرجعة وهو البائن بينونة كربى
72

فَِإن  { فقال تعاىل:َ  ]
أي عند إيقاع الطلقة الثالثة حيرم عليه أن يرجعها يف العدة أو  ،} جًا َغيـْرَهُ طَلََّقَها َفَال حتَِلُّ َلُه ِمن بـَْعُد َحىتََّ تَنِكَح َزوْ 

يتزوجها بعد انقضائها، وال حتل له إال بعد زواج صحيح من غريه يدخل ±ا دخوال حقيقيا مث يطلقها، ملا صح من رواية 
فدخل ±ا مث طلقها قبل أن يواقعها أحتل  ثالm فتزوجت زوجا غريه عن رجل طلق امرأته أنه سئل صلى هللا عليه وسلمعنه 

فإن طلقها الثاين بعد ذلك كان لألول  .) ال حتل لألول حىت تذوق عسيلة اآلخر ويذوق عسيلتها:( قالف ؟لزوجها األول
مراجعتها إن آنس كل منهما القدرة على إقامة حدود هللا وعدم اإلضرار ببعضهما، وعلى إنشاء عقد زواج جديد يصلح 

  من عالقتهما.  ما فسد
ومجهور الفقهاء على أن املطلقة ثالm ال حتل لزوجها األول إال خبمسة شروط: تعتد منه، ويتزوجها الثاين زواجا صحيحا 

فَِإن طَلََّقَها  { بوطء حقيقي، مث يطلقها وتعتد منه، مث تعود لألول بعقد وإشهاد وويل وصداق ورضا، وهو قوله تعاىل:
  .} ِهَما َأن يـَتَـرَاَجَعا ِإن ظَنَّا َأن يُِقيَما ُحُدوَد اLِّ َوتِْلَك ُحُدوُد اLِّ يـُبَـيِّنُـَها لَِقْوٍم يـَْعَلُمونَ َفالَ ُجَناَح َعَليْ 

[وهذه احلالة تقود¦ إىل احلديث عن نوع من التحايل على الشرع بزواج املرأة املبتوتة
73

من آخر تتفق معه على الطالق  ]
مما اصطلح عليه بزواج احمللل وهو كفعل بين إسرائيل إذ حتايلوا على حترمي صيد السمك يوم لتعود إىل زوجها األول، 

                                      
ميز الشرع بني حالني من أحوال الطالق: طالق رجعي انقضت العدة فيه فهو البينونة الصغرى، وطالق ثالث ال رجعة  - 72

  فيه هو البينونة الكربى. 
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لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احمللل  علي رضي هللا عنه: (قال اإلمام سبتهم، فلعنوا بذلك ومسخوا قردة وخنازير، 
[قال ابن عبد الرب:و )،  واحمللل له

74
َحلََّل َلُه ِمْن َحِديِث َعِليِّ  ُرِوَي َعِن النِيبِّ صلى" ]

ُ
َُحلَِّل َوامل

هللا عليه وسّلم أنُه َلَعَن امل
ْستَـَعاِر؟ ُهَو  (َوِيف َحِديِث ُعْقَبَة:، ْبِن أِيب طَاِلٍب َوَعْبِد اLَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َوأِيب ُهرَيـْرََة َوُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ 

ُ
أال أُدلُُّكْم َعلى التْيِس امل

َحلِّ 
ُ
  ." ) لُ امل

مىت شرط الطالق على احمللل بطل العقد خبروجه عن دائرة وهذا الزواج 5طل ال حتل به املرأة لألول وال للثاين، ألنه 
النكاح عقد حرمة مؤبدة ال الشرع، فإن كان بدون دخول مل يعترب زواجا، وإن كان بدخول فهو حمرم ألنه زواج متعة، و 

Äى عن املتعة وقال: أال إÄا حرام من يومكم هذا إىل يوم  صلى هللا عليه وسلم: (، وقد صح أن الرسول متعة مؤقتة عقد
  ". وال حملل له إال رمجتهما لال أوتى مبحل" : )، وقال عمرعطى شيئا فال �خذه أومن كان  ،القيامة

تكون املرأة يف عدlا مث بني رب العزة حكم حالني من حايل تصرف الزوج يف عدة زوجته، فقال يف احلال األول وهو أن 
يف هذه اآلية البلوغ أي أشرفن على Äاية العدة، و  } َساء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َوِإَذا طَلَّْقُتُم النِّ  { وتقارب Äايتها قبل أن تبني:

يف رجل ية ، ألنك تقول لغة: بلغت املدينة إذا قاربتها وبلغتها إذا دخلتها، وقد نزلت هذه اآلبلوغ مقاربةمبقتضى السياق 
، يف من األنصار يدعى mبت بن يسار طلق امرأته حىت إذا قرب انقضاء عدlا راجعها مث طلقها، يقصد بذلك مضارlا

  أي فأنتم بني خيارين mلثهما إمث وعدوان: } فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف أَْو َسّرُِحوُهنَّ ِمبَْعُروفٍ  { هذه احلالة قال تعاىل:
عروف قبل انتهاء العدة فتحسنوا عشرlن وتكرموهن وتؤدوا حقوقهن مبا حيقق مقاصد الدين يف إعادة أن تراجعوهن 5مل 

  بناء األسرة، وإقامة احلياة الزوجية السوية.
أو أن تؤدوا إليهن حقوقهن وَتَدعوهن بدون أذى، فتنقضي عدlن ويتصرفن يف أنفسهن مبا جعله هللا هلن وعليهن وهو  

   هذه احلالة. املعروف الشرعي يف
َوَال ُمتِْسُكوُهنَّ ِضرَاراً لَّتَـْعَتُدوْا َوَمن يـَْفَعْل  { أما اخليار الثالث خيار الظلم والعدوان، فهو املقصود بقوله تعاىل عقب ذلك:

 فقد ظلم نفسه وعرضها لسخط هللا ،أي: من أمسكهن وجعل اإلضرار ±ن غايته من الرجعة } َذِلَك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسهُ 
إن املفلس من أميت من ) وقال: (  فإن الظلم ظلمات يوم القيامة اتقوا الظلمتعاىل وغضبه، قال صلى هللا عليه وسلم: ( 

�يت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة و�يت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا و سفك دم هذا وضرب هذا فيعطى 
ما عليه أخذ من خطاFهم فطرحت عليه مث طرح  ياته قبل أن يقضهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسن

   .) يف النار
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دها وحتميها فذلك منه تالعب 5لدين واستهانة  ومن lاون يف االمتثال ملا وضعته الشريعة للحياة الزوجية من أحكام ترشِّ
  ا ±ا وتتحايلوا عليها.أي ال تتالعبو  } َوالَ تـَتَِّخُذَواْ آFَِت اLِّ ُهُزواً  { به، قال تعاىل:

  مبا جعل لكم من أزواجكم سكنا ومودة ورمحة وذرية وعو¦. } َواذُْكُرواْ نِْعَمَت اLِّ َعَلْيُكمْ  { 
َن اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمِة يَِعُظُكم بِهِ  {  وما بلغكم نبيكم صلى هللا عليه وسلم من القرآن والسنة يعلمكم  } َوَما أَنَزَل َعَلْيُكْم مِّ

  ويهديكم إىل سبل الرشاد.
ولقد أقيمت عليكم بذلك احلجة ورفع عنكم اجلهل ومل يبق لكم إال أن  } َواتـَُّقوْا اLَّ َواْعَلُموْا َأنَّ اLَّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ  { 

  تتقوا ربكم وحتذروا عقوبته، وتستشعروا دائما أنه ال خيفى عليه من أمركم شيء.

الة املطلقة إذا استوفت عدlا وملكت أمرها ومل يبق لزوجها عليها سبيل وقال فيها رب العزة وتبقى حالة mلثة هي ح
فيما رواه  يف مجيلة بنت يسار اآلية نزلتأي انقضت عدlن، وقد  } َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ  { عقب ذلك:

تـَُها َجاَء َخيْطُبُـَها َزوَّْجُت ُأْخًتا البخاري عن أخيها معقل قال:(  :فـَُقْلُت َلهُ  ،ِيل ِمْن َرُجٍل َفطَلََّقَها َحىتَّ ِإَذا انـَْقَضْت ِعدَّ
َكاَنْت اْلَمْرأَُة وََكاَن َرُجًال َال ¹ََْس بِِه َو  ،َال َواLَِّ َال تـَُعوُد إِلَْيَك أََبًدا ،َزوَّْجُتَك َوفـََرْشُتَك َوَأْكَرْمُتَك َفطَلَّْقتَـَها ُمثَّ ِجْئَت َختْطُبُـَها

ُ َهِذِه اْآليَةَ  ،تُرِيُد َأْن تـَْرِجَع إِلَْيهِ  َّLفـَُقْلتُ  } َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ  { :فَأَنـَْزَل ا:  َّLَرُسوَل ا Fَ هُ  ،ِ اْآلَن أَفْـَعُل َّFقَاَل فـََزوََّجَها ِإ .(  
موجه إىل أولياء املطلقات وإىل األزواج السابقني يف  }َواَجُهنَّ َفال تـَْعُضُلوُهنَّ أَْن يـَْنِكْحَن أَزْ  { واخلطاب يف قوله تعاىل:

  سياق واحد بطريق التصريح والتعريض:
ِإَذا  { ينهى األولياء عن عضلهن، والعضل لغة هو املنع والشدة، أي ال متنعوهن أن يتزوجن من خيطبهن من الرجال 

نَـُهم 5ِْلَمْعُروفِ  بني املطلقة طالقا 5ئنا وبني من خطبها على زواج شرعي صحيح بشروطه  إذا حصل الرتاضي } تـَرَاَضْوا بـَيـْ
  وأركانه.

وينهى األزواج الذين طلقوا زوجاlم طالقا 5ئنا �5 عن أن يعرتضوا سبيلهن بغري حق، أو مينعوهن الزواج بغريهم محية  
  وجهال وأنفة وإضرارا. 

َذِلَك يُوَعُظ بِِه َمن َكاَن ِمنُكْم يـُْؤِمُن L5ِِّ  { فه عن الظلم والعدوانويف هذه التوجيهات الشرعية ما يعظ املؤمن احلق ويك
َذِلُكْم  { كما أن فيها تزكية وطهارة للمسلمني أسرة وجمتمعا وأمة، وإن مل يفعلوا تكن فتنة وفساد كبري  ،} َواْليَـْوِم اآلِخرِ 

 { لنفوس ومآالت األعمال والتصرفات واألسباب والنتائج ما ال يعلمونوهللا تعاىل يعلم من خباF ا ،} أَزَْكى َلُكْم َوَأْطَهرُ 
  .} َواLُّ يـَْعَلُم َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُمونَ 
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  وا�تمع الرضاعة: حق األطفال وواجب الوالدين
  

أَن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوعَلى اْلَمْولُوِد لَُه َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ِلَمْن أَرَاَد  { قال هللا تعاىل:
لُوٌد لَُّه ِبَوَلِدِه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ 5ِْلَمْعُروِف َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َموْ 

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن أََردمتُّْ أَن  َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاالً  نـْ َعن تـَرَاٍض مِّ
ُتم 5ِْلَمْعُروِف َواتـَُّقوْا اLَّ َواعْ  َلُموْا َأنَّ اLَّ ِمبَا َتْستَـْرِضُعوْا أَْوَالدَُكْم َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتم مَّا آتـَيـْ

  سورة البقرة } )233(تـَْعَمُلوَن َبِصٌري 
  

ما خلق هللا تعاىل من خلق إال جعل له سننا تكوينية وأخرى تشريعية، ينشئه وينميه ذرًَّة وبذرة ونطفة وجنينا وزوجا 
ووالدا ووالدة، يضع له من سنن البقاء والتكاثر و التصرف والعالقات ما يكفل له احلماية والتغذية والتكامل  وزوجة،

، ر5نيته تعاىل 17املؤمنون } َوَما ُكنَّا َعِن اْخلَْلِق َغاِفِلنيَ  { ة والتعايش السليم. ولذلك قال عز وجل:والتكافل واملدافع
 { و معاشهم ومآهلم ملشاعرهم وعواطفهم، وسعيهم وكسبهم تقتضيه حكمته من عنايته ورعايته تُفيض على كل خلقه ما

ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض أَْم َمْن َميِْلُك السَّْمَع َواْألَْبَصاَر  { ،5السجدة  } ْرضِ يَُدبُِّر اْألَْمَر ِمَن السََّماِء ِإَىل اْألَ 
 َُّL31يونس } تـَتـَُّقونَ  فـَُقْل أََفَال َوَمْن ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُخيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ َوَمْن يَُدبُِّر اْألَْمَر َفَسيَـُقوُلوَن ا.  

وضع عز وجل لكل شيء ¦موسا، ولكل خملوق نظاما، وخص كل كائن مبا يناسبه تنشئة وتدبريا، وأنزل القرآن الكرمي 
وبىن  ،للناس هادF ومعلما، رشد FÞته عقول املطيعني، وأعلى حبكمه غرائزهم ومشاعرهم، ورقى بتوجيهاته تصرفاlم

جمتمعهم، وجعل نظام األسرة فيهم حمضنا للتآلف والتساكن والتعاون وعشا للتنشئة و lم بسننه الفطرية السوية عالقا
أعماهلم عبادة، تشريعات الزواج واملعاشرة والتناسل عبادة، ورعاية احلرم يف حال  والرتبية واإلعداد، وأ¦ط بكل عمل من

التسريح ëحسان عبادة، والتمهل تربصا ألمر هللا اخلصام والطالق واخللع واإليالء والرجعة والبت واإلمساك مبعروف أو 
وأداء حلقوق الزوجية نفقة ومتعة وافتداء وكفارة عبادة، كل ذلك بينته اآلFت الكرمية السابقة أحسن بيان وفصلته مبا 

  حييي القلوب امليتة، ويوقظ العقول الغافلة ويهدي إىل سواء السبيل.
ء رضا بنتائجه، والزواج سعي من الرجل واملرأة، نتيجته الطبيعية اإلجناب وملا كان لكل سعي نتيجة، والرضا 5لشي

واإلنسال، فقد جعل رب العزة هلما يف هذه احلالة اجلديدة نظاما يتبعانه وÄجا يسريان عليه، ورتب عليهما فيها أحكاما 
  سيسا ومنتهى.بينة ومسؤوليات واضحة، وربط ذلك كله ¹صل الفطرة مبتدأ، و5لعقيدة وتشريعاlا ¾

يف جو من  من الفطرة السوية عاطفة جياشة حتفظ البقاء واالستمرار وترعى 5حملبة واحلنان الذرية، وتؤهلها ملا خلقت له
السواء والطمأنينة والسكينة، فإذا اختلت عواطف األبوة واألمومة وتنكرت ملا خلقت عليه، ومتردت على السنن السوية 
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 لطيش فاجر أو غبشا يف التصور، كان للتشريع دوره يف إحياء النفوس وتنبيه العقول وإيقاظ إيثارا هلوى عابر أو ركو¦
  الضمائر، وإلزام األزواج مسؤولية سعيهم ونتائج تصرفاlم وعواقب ما يعملون. 

ام ما ينتا±ا من لذلك ما إن نظم الوحي احلياة الزوجية تعاقدا شرعيا وتكافؤا عقدF، وتعاو¦ على الرب والتقوى، وبني أحك
حاالت الوفاق أو الفراق، واملكارمة أو الشقاق، حىت أتبع ذلك ببيان مسؤولية الزوجني عما ينجبان من الذرية، وتقرير 
حقوق كل خلق جديد يقدره هللا تعاىل هلما. وملا كانت التنشئة والرتبية أول واجباlما حنو أبنائهما وأول حقوق األبناء 

وحي أول خطوة تشريعية يف ذلك، هي إجياب حق الوليد يف التغذية مبا يناسب فجر حياته وظروف عليهما، فقد خطا ال
ويقصد 5لوالدات  ،}َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ  { تنشئته األوىل فقال تعاىل بصيغة خربية تفيد معىن األمر واإللزام:

سواء كن يف عصمة أزواجهن أو مطلقات، كما يقتضي ظاهر اآلية، األمهات الالئي ولدن، جيب عليهن إرضاع أبنائهن، 
وال عربة مبن يرى أن اآلية خاصة 5ملطلقات، أو أن املتزوجات ذوات الشرف ال جيب عليهن اإلرضاع للعرف، السيما 

ضع له واإلرضاع مبقتضى اآلية وسياقها واجب على األم وحق هلا، فإن رضيت أن ترضع ولدها مل جيز لألب أن يسرت 
يعزز ذلك أصل الفطرة اليت جعلها هللا لكل كائن حي يرعى ذريته، وهي أقوى حجية من العرف يف هذه احلالة،  غريها،

وال مربر من قواعد االستنباط األصويل لصرفها عن واجبها وحقها يف ذلك إال لضرورة تقدر بقدرها كمرض أو شح لنب 
  أو إعراض طفلها عن رضاعتها.

ِلَمْن أَرَاَد َأن يُِتمَّ  َحْوَلْنيِ َكاِمَلْني { دة إرضاع الطفل الالئقة ëصالح حاله وتنميته تنمية طبيعية بقوله:مث حدد تعاىل م
فجعل األصل فيها سنتني كاملتني ُيْستوَىف فيهما ما حيتاجه النمو الطبيعي ملستهل احلياة لدى اإلنسان،  ،}الرََّضاَعَة ِ 

  إن ار¾ى أحدمها ملصلحة الطفل أو لظروف األسرة غري ذلك، كما سيأيت يف 5قي اآلية. واشرتط رضا الطرفني وتشاورمها 
ولئن جعل الشرع مدة السنتني يف الرضاع مرنة تبعا للمصلحة واتفاق األب واألم، فإنه أبقى هذه املدة mبتة صلبة يف 

 من عمر الصيب، ملا رواه ابن عباس عن جمال األنساب، حبيث ال ينشأ نسب الرضاعة إال مبا كان يف احلولني األولني
75[)ال رضاع إال ما كان يف احلولني(  :قالالرسول صلى هللا عليه وسلم 

، وما رواه الرتمذي صحيحا عن أم سلمة ]
76[)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطامقالت: (

[، 
لقمان  } َوِفَصالُُه ِيف َعاَمْنيِ  { ) وقال تعاىل:ال رضاع بعد فصال، وال يـُْتم بعد احتالمدي مباشرة، وقال:( أي من الث

، فبني عز وجل يف اآلية األوىل مدة الرضاع ويف الثانية أقل 15األحقاف } َوَمحُْلُه َوِفَصالُُه َثَالثُوَن َشْهرًا{ ، وقال:14

                                      
  مل يسنده عن ابن عيينة غري اهليثم ابن مجيل وهو ثقة حافظ - 75
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  -  76

  ، وقال األلباين صحيح.ان بعد احلولني الكاملني فإنه ال حيرم شيئاوغريهم أن الرضاعة ال حترم إال ما كان دون احلولني وما ك
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ومن اجلدير 5لذكر أن هذه النصوص من كتاب هللا وسنة  ع وهي أربعة وعشرون شهرا.احلمل وهو ستة أشهر ومدة الرضا 
نبيه صلى هللا عليه وسلم تكفي لنفي رضاعة الكبري وعدم اعتبارها، ولدحض تالعب أصحاب األهواء ¹حكام الرضاعة 

  هل وفقه مراهق.يف عصر¦ هذا، إيثارا منهم هلوى متبع، أو مراعاة ملفسدة سياسية دعوها مصلحة، أو جل
[أما ما روي عن عائشة رضي هللا عنها من ثبوت النسب برضاعة الكبري قياسا على حالة سهلة بنت سهيل 

77
وهو أن  ]

تسقي املرأة كبريا لبنها بواسطة فنجان أو وعاء، فمضطرب املنت يهدمه ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة نفسها مرفوعا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنِدي َرُجٌل قَاَل Fَ َعاِئَشُة َمْن َهَذاَدَخَل َعَليَّ النَّ إذ قالت: ( َّLقَالَ  ،َأِخي ِمْن الرََّضاَعةِ  :قـُْلتُ  ؟ِيبُّ َصلَّى ا:  Fَ

َا الرََّضاَعُة ِمْن اْلَمَجاَعة ائر أزواج النيب أىب س : (عن عروة قال )، وما أخرجه النسائي َعاِئَشُة اْنظُْرَن َمْن ِإْخَواُنُكنَّ فَِإمنَّ
صلى هللا عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس يريد رضاعة الكبري وقلن لعائشة وهللا ما نرى الذي 

من رسول هللا صلى هللا عليه  ،أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهلة بنت سهيل إال رخصة يف رضاعة سامل وحده
78[) ذه الرضعة وال يرا¦وسلم وهللا ال يدخل علينا أحد ±

[ .  
َحيْرُُم ِمْن الرََّضاَعِة َما َحيُْرُم ِمْن فإن ثبت الرضاع خالل احلولني حرم به ما حرم 5لوالدة، كما قال صلى هللا عليه وسلم: ( 

َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم { :ذكرن يف قوله تعاىل احملرمات من النسب سبعحيث إن و )،  اْلوَِالَدة

                                      
َبَة ْبِن َربِيَعَة وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أخرج مالك يف املوطأ:  -  77 وََكاَن َقْد َشِهَد َأنَّ َأ5َ ُحَذيـَْفَة ْبَن ُعتـْ

َم َزْيَد ْبَن َحارِثََة َوأَْنَكَح أَبُو  َساِلًما الَِّذي يـَُقاُل َلُه َساِملٌ َمْوَىل َأِيب ُحَذيـَْفَة َكَما تـَبَـىنَّ َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ بَْدرًا وََكاَن تـَبَـىنَّ 
َبَة ْبِن َربِيَعَة َوِهَي يـَْوَمِئٍذ ِمْن اْلُمَهاِجرَاِت اْألَُوِل َوِهَي ْنَت اْلَولِيِد ْبِن ُحَذيـَْفَة َساِلًما َوُهَو يـََرى أَنَُّه ابـُْنُه أَْنَكَحُه بِْنَت َأِخيِه فَاِطَمَة بِ  ُعتـْ

ُ تـََعاَىل ِيف ِكَتاِبِه ِيف َزْيِد ْبِن َحارِثََة َما أَنـَْزَل فـََقا َّLَمى قـَُرْيٍش فـََلمَّا أَنـَْزَل اFَفَِإْن ملَْ اْدُعوُهْم ِآل5َئِِهْم هُ  ﴿:لَ ِمْن أَْفَضِل َأ َِّLَو أَْقَسُط ِعْنَد ا
 ُردَّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْن أُولَِئَك ِإَىل أَبِيِه فَِإْن ملَْ يـُْعَلْم أَبُوُه ُردَّ ِإَىل َمْوَالُه َفَجاَءْت َسْهَلُة بِْنتُ  ﴾تـَْعَلُموا آ5ََءُهْم فَِإْخَوانُُكْم ِيف الدِّيِن َوَمَوالِيُكْم 

Fَ َرُسوَل اLَِّ ُكنَّا نـََرى َساِلًما ُة َأِيب ُحَذيـَْفَة َوِهَي ِمْن َبِين َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ ِإَىل َرُسوِل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت ُسَهْيٍل َوِهَي اْمَرأَ 
اَذا تـََرى ِيف َشْأنِِه فـََقاَل َهلَا َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْرِضِعيِه َوَلًدا وََكاَن يَْدُخُل َعَليَّ َوَأَ¦ ُفُضٌل َولَْيَس لََنا ِإالَّ بـَْيٌت َواِحٌد َفمَ 

َها  ِمِنَني ِفيَمْن َكاَنْت حتُِبُّ َمخَْس َرَضَعاٍت فـََيْحُرُم بَِلَبِنَها وََكاَنْت تـَرَاُه ابـًْنا ِمْن الرََّضاَعِة َفَأَخَذْت ِبَذِلَك َعاِئَشُة أُمُّ اْلُمؤْ  َأْن َيْدُخَل َعَليـْ
دِّيِق َوبـََناِت َأِخيَها َأْن يـُْرِضعْ  َها ِمْن الّرَِجاِل ِمْن الّرَِجاِل َفَكاَنْت َ¾ُْمُر ُأْختَـَها أُمَّ ُكْلثُوٍم بِْنَت َأِيب َبْكٍر الصِّ َن َمْن َأَحبَّْت َأْن َيْدُخَل َعَليـْ

 َُّLَما نـَرَ َوَأَىب َسائُِر أَْزَواِج النَِّيبِّ َصلَّى ا َِّLى الَِّذي أََمَر ِبِه  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيْدُخَل َعَلْيِهنَّ بِِتْلَك الرََّضاَعِة َأَحٌد ِمْن النَّاِس َوقـُْلَن َال َوا
 َِّLَعَلْيِه َوَسلََّم َسْهَلَة بِْنَت ُسَهْيٍل ِإالَّ ُرْخَصًة ِمْن َرُسوِل ا ُ َّLَصلَّى ا َِّLَال َرُسوُل ا َِّLَعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َرَضاَعِة َساملٍِ َوْحَدُه َال َوا ُ َّLَصلَّى ا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف  َّLَنا ِ±َِذِه الرََّضاَعِة َأَحٌد فـََعَلى َهَذا َكاَن أَْزَواُج النَِّيبِّ َصلَّى ا    َرَضاَعِة اْلَكِبريِ يَْدُخُل َعَليـْ
  صحيح األلباين - 78
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، فإن احملرمات أيضا ما كن 5لرضاعة أمهات أو بنات أو 23النساء  } َوَعمَّاُتُكْم َوَخاَالُتُكْم َوبـََناُت اْألَِخ َوبـََناُت اْألُْختِ 
[أخوات أو عمات أو خاالت أو بنات أخ أو بنات أخت

79 [.  
فدل على وجوب النفقة للمرضع على األب، ال يشركه  } َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ  َوعَلى اْلَمْولُودِ { أما قوله تعاىل بعد ذلك:

فيها غريه، عليه نفقة الزوجة املرضعة مبقتضى الزوجية وبزFدة تكاليف رعاية الطفل وإرضاعه، ونفقة األم املطلقة مدَة 
ي، ونفقة املسرتضعة مبقتضى األجرة املستحقة. وقد اإلرضاع مبقتضى إرضاعها ولده الذي حيمل نسبه وميثل امتداده العائل

َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس  َوعَلى اْلَمْولُوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ 5ِْلَمْعُروفِ { بني تعاىل طبيعة هذه النفقة وقدرها عقب ذلك بقوله:
مبا هو متعارف يف البلد، ويشمل ذلك تغطية فأوجب على األب للمرضعة رزقها وكسوlا 5ملعروف، أي  ،} ِإالَّ ُوْسَعَها

حاجتها من السكن والكساء والطعام والعالج مدة الرضاعة، وتغطية حاجات الطفل مبا يهيئ له ظروف النشأة السوية 
 ية أخرى:وهو ما بينه قوله تعاىل يف آ ،} َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها { والسالمة الصحية، على قدر طاقة الوالد ووسعه

} َُّLَال ُيَكلُِّف ا ُ َّLبـَْعَد ُعْسٍر  لِيُـْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فـَْليُـْنِفْق ِممَّا َآَ�ُه ا ُ َّLنـَْفًسا ِإالَّ َما َآَ�َها َسَيْجَعُل ا
انت مطلقة إىل الفطام، مث تستمر على الطفل وحده . ومتتد هذه النفقة على الطفل واملرضعة إن ك7الطالق } ُيْسرًا

مبوجب اختصاص اآل5ء 5إلنفاق على األبناء، إىل أن يبلغ سن الرشد قادرا على الكسب، سواء بقي عند أمه ما مل 
تسقط حضانتها أو عاد إىل بيت والده، يف أحكام شرعية ذهبت ±ا اآلراء إىل اختالف كثري 5ختالف احلاالت 

  ت، مما يرجع إىل تفاصيله يف فقه الفروع.وا¼تمعا
وألن احلياة الزوجية مهما صفت ال ختلو من شد وجذب بني الزوجني، وعالقة الرجل مبطلقته غالبا ما تنتا±ا املعاندة 
والشقاق، وكانت املسرتضعة ¹جرة يف أكثر أحواهلا فقرية مستضعفة حمتاجة، وكانت املعامالت املالية مظنة املشاحة 

ماكسة واملماطلة، وقد دأب الوحي الكرمي محاية للناس من اجلنوح للظلم والبغي على أن يربط كل تشريع بعبادة أو وامل
قرىب، فقد ذكَّر عقب ذلك مبا حيرم على كل أطراف هذه العالقة من استغالل هلا قصد اإلضرار أو االبتزاز أو املشاقة 

وحرف" ال" يف هذه اآلية الكرمية للنهي حترميا لكل أوجه  .} َها َوَال َمْولُوٌد لَُّه ِبَوَلِدهِ َال ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلدِ { فقال تعاىل:
  اإلضرار اليت قد تصدر منهم حنو بعضهم أو تنعكس سلبا على الرضيع. 

                                      
أمك كل من أرضعتك بواسطة أو بغريها وأمهاlا، وبنتك كل من أرضعتها زوجتك بلبنك أو أرضعتها ابنتك من نسب أو  -  79

lمن أرضعتك أو ولد الذي هو أبوك من  مرضاع. وكذا كل من أرضعتها زوجة ابنك من نسب أو رضاع. وإخوتك كل من ولد
ختك من الرضاع، وأخوالك ألرضاع، وابن أختك وابنته من أرضعته وابن أخيك وابنته من أرضعته زوجة أخيك من ا .رضاعلا

وخاالتك هم إخوان من أرضعتك وأخواlا، وأعمامك وعماتك إخوان زوج من أرضعتك بلبنه وأخواته. ومن ولد من أمك الذي 
  لفروع.أرضعتك بلنب زوجها فهو أخ شقيق، ومن غريه فهو أخوك من األم...إىل آخر احلاالت املفصلة يف فقه ا
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، أو على الزوج مبقتضى هذا النهي أن ال يضيق على زوجته 5لتقتري عليها أو إساءة معاملتها أو التقصري يف حقها
َوَال ُتَضارُّوُهنَّ  { 5سرتضاع غريها وهي راغبة يف اإلرضاع، كيال تقصر يف حق الولد أو تضعف عن رعايته، قال تعاىل:

  ، وكذلك يكون الشأن يف معاملته األم املطلقة واملسرتضعة ¹جر. 6الطالق  } لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهن
عة أن جتتنب اإلضرار 5لوالد وقد وجبت عليه النفقة، 5بتزازه مادF أو وعلى كل من الزوجة أو األم املطلقة أو املسرتض

عاطفيا، أو مطالبته 5إلنفاق ¹كثر مما يطيق، أو االمتناع عن اإلرضاع ألدىن سبب، أو إساءة معاملة الرضيع تضييقا 
  ونكاية وإغاظة.

عالقات الناس مجيعا فيما بينهم هي العدل وعدم  والقاعدة األصيلة اليت تضبط هذه العالقة يف هذه احلالة ويف غريها من
، 8املائدة  } َوَال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا { استغالل عاطفة القرابة أو شنآن اخلصام لإلضرار، قال تعاىل:

) أي ال َال َضَرَر َوَال ِضرَارقال صلى هللا عليه وسلم: (، و 152األنعام  } َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَىب { وقال:
)، وإمنا َعْدٌل يف كل من ضار ضار هللا به ومن شاق شاق هللا عليهضرر 5لغري مبادأة، وال ضرار ±م جمازاة، وقال: (

صمة زوجها أو األحوال، أما يف حالة الرضاعة وأحُد أطرافها طفٌل عاجز عن كفاية نفسه، وآخُر امرأٌة ضعيفة يف ع
َ { مطلقٌة أو فقرية مسرتضعة، فإن العدل ينبغي أن تشوبه املكارمة واإلحسان قال تعاىل: َّLَنُكْم ِإنَّ ا َوَال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ

، وأن مجيع ما Äى الشرع عنه حراما كان أو مكروها ، والقاعدة يف ذلك كله أن الضرر يف237البقرة } ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 
  النفع واملصلحة يف مجيع ما أوجبه أو ندب إليه أو استحبه، وهللا تعاىل يعلم املصلح من املفسد.

إشارة واضحة إىل وجوب الرتفع عن الضغائن أو  } َال ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْولُوٌد لَُّه ِبَوَلِدهِ  { :ويف معىن قوله تعاىل
أجنبيا عنهما، هذه أمه وهذا أبوه، من واجبهما ومن مقتضى العاطفة السوية والفطرة اإلضرار 5لرضيع، فهو ليس 

السليمة أن يشفقا عليه ويرمحاه وجيتنبا ما يضره يف حاله ومآله، كما أن من واجبهما حنو أمتهما أال ميداها بناشئة معقدة 
  أو منحرفة أو حاقدة أو مريضة، بسبب ما بينهما من أحقاد وخصام.

اجبات األب حيا قادرا حنو ولده وحنو املرضعة، زوجة كانت أو مطلقة أو مسرتضعة، إال أنه يف حاالت أخرى قد هذه و 
حيا عاجزا عن اإلنفاق ملرض يقعده أو فقر مدقع ال سبيل إىل جتاوزه والتغلب عليه، أو حمصورا عن السعي  يكون ميتا أو

إلهلي مطلقا، بل وضع هلا ما يناسبها ويقوم ±ا ويـَُرمُّ كسور ا¼تمع لسجن أو خوف عدو, هذه احلالة مل يغفلها التشريع ا
أي على الوارث واجب اإلنفاق على إرضاع الطفل وتنشئته إىل أن يبلغ  } َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلكَ { ±ا، فقال تعاىل:

  راشدا قادرا.
حتديد املقصود به، فقال بعضهم: ينفق عليه الرجال  ونظرا لكون لفظ"الوارث" ورد يف اآلية عاما مطلقا، فقد اختلف يف

الذين يرثونه فيما لو مات وترك ماال. وقال أمحد: الرجال والنساء يف هذا سواء، وذهب أبوحنيفة إىل أÄم كل ذي رحم 
رجال حمرم من قرابة الصيب. وقال احلسن والسدي ينفق عليه من يرث أ5ه لو كان ترك ماال، وقيل: جترب عصبته من ال
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على اإلنفاق عليه، ورجح الطربي أن املراد 5لوارث الصيب نفسه، ينفق عليه من ماله إن كان له مال، وذهب مالك 
  والشافعي إىل أن الصيب اليتيم إذا مل يكن له مال كانت نفقته على أمه. 

ا الصيب ووالدته وعصبته، إال أن اآلية حتتمل كل هذه الوجوه جمتمعة حسب درجات اليسر والعسر اليت قد يكون عليه
وهذا من إعجاز التعبري القرآين احلكيم. ذلك أن الغاية من التعميم واإلطالق يف لفظ"الوارث" أن النفقة على الصيب 
واجبة يف كل أحواله، على أبيه احلي ما كان قادرا على النفقة، أو على الصيب نفسه إن كان يتيما وارm ما يكفيه، فإن 

الفقري أو عجز عن اإلنفاق عجزا مطلقا ملرض أو سجن أو غريه يتحمل النفقة عنه الذكور من أرحامه  تويف والد الصيب
ألبيه ألنه فرع يف شجرlم، األقرب فاألقرب حسب استطاعتهم، يـُْبدأ مبن يرثون أ5ه فيما لو ترك ماال، ويشرتك النساء 

أو يتحملها من يرثون الطفل فيما لو مات وترك خريا، فإن مل معهم يف محل هذه املسؤولية إن ضعفوا عن الوفاء ±ا �مة، 
يك هؤالء وال أولئك تكفل بيت مال املسلمني ±ا وسئل أمريهم عنها وحوسب عليها. أما األم فال تنفق عليه إن كانت 

يتحللون منها إال غنية إال تطوعا. ويف كل األحوال للصيب يف مال األمة حق اليتيم، ألن رعايته حق هللا على العباد ال 
¹دائها، إن وجد القضاء اإلسالمي النـزيه رفع األمر إليه فحكم له، وإن وجد احلكم الرشيد رعى األيتام وأكرمهم، وسن 

َيِتيَم أرَأَْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب 5ِلدِّيِن َفَذِلَك الَِّذي يَدُعُّ الْ  { هلم من النظم والقوانني ما يقوم ±م ويكفي حاجاlم. قال تعاىل:
، وأخرج البخاري 17الفجر } َكالَّ َبْل َال ُتْكرُِموَن اْلَيِتيمَ  { ، وقال:1/3املاعون  }َوَال َحيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكِني 

السَّبَّابَِة َواْلُوْسَطى َوفـَرََّج  أََ¦ وََكاِفُل اْلَيِتيِم ِيف اْجلَنَِّة َهَكَذا، َوَأَشاَر ëِِْصبَـَعْيهِ ومسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ( 
نَـُهَما َر ُمتَـْعَتعٍ )، وقال أيضا: (  بـَيـْ َسْت أُمٌة ال يـُْعطى الضِعيُف ِفيها َحقَُّه َغيـْ 80[) ال قدِّ

إال أن هلذه القضية مدخال  .]
ى أقاربه أوال مث على للقياس قد يكون وجيها، إذا اعترب¦ أن رعاية الطفل الفقري بعد وفاة والده دين واجب األداء عل

، حيث يف حالة القتل اخلطأ وشبه العمد mنيا، ألن هلذه احلالة وجه شبه 5لتكافل العائلي إن عجز األقارب ا¼تمع
[تتحمل العاقلة

الدية، يؤدوÄا إىل ورثة القتيل يف ثالث سنوات كما قضى بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ] 81

                                      
  قال األلباين: صحيح. - 80
، أطلق على الدية، وهو َحْبٌل تـُْثىن به يد البعري ِإىل ركبته فُتَشدُّ به ،الَعْقل مصدر َعَقْلت البعري 5لِعقال َأْعِقله َعْقالً  - 81

، ُقل وُيَسلِّمها ِإىل أَوليائهيَُكلَّف َأن يسوق الدية ِإىل ِفناء ورثة املقتول فيعقلها 5لعُ ألÄا كانت تعطى إبال، فكان اجلاين 
  .القرابة من ِقَبل اَألب الذين يـُْعطُون دية قـَْتل اَخلطَإِ أي  ،ةبَ ُهم الَعصَ ، و جلماعة اليت تعقل الدية وتتحملهاصفة االعاقلة و 
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[والعاقلة هم َعَصَبة
82

يؤدوÄا يف  متضامنني حملون الديةتاجلاين، أي القرابة من قبل األب، ينظر إىل إخوته من أبيه في ]
كانت الدية يف بيت   .. فإن مل تكن عاقلة أصال.مث إىل أعمام والده ثالث سنوات، فإن مل يتحملوها رفعت إىل أعمامه

   مال املسلمني.
أحد الوالدين أو كليهما على إÄاء فرتة الرضاعة 5لفطام قبل سنتني، ويف بعض حاالت إرضاع األم وليدها يطرأ ما حيمل 

والدواعي احملتملة إىل ذلك كثرية، منها ضعف الزوجة أو مرضها أو مرض املطلقة أو رغبتها يف زواج جديد قد يشغلها 
لى جتنب الشقاق عن الصيب فتـُْعَطى حضانته ملن يستحقها من النساء، يف مثل هذه احلاالت حرص الوحي الكرمي ع

واملعاندة واخلصومة، وأ5ح فطامه عن تشاور بني األب واألم، ونفى عن أي منهما اإلمث واحلرج إن كان االتفاق عن 
ُهَما َوَتَشاُوٍر َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما { تشاور وتراض ومساملة، فقال: نـْ فإن تفرد أحدمها  .} فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاًال َعن تـَرَاٍض مِّ

   لفطام دون مشورة أو تراض مع اآلخر، كان عليه إمث ذلك وتبعاته اجلزائية إن حصل به ضرر 5لغ للطفل.5
كما أن حاالت أخرى تفرض الظروف فيها اسرتضاع غري األم فرضا، منها حاالت مرض األم أو شح ثديها أو وفاlا، 

[وع، فيباح استئجار ظئرأو سقوط حق املطلقة يف احلضانة ألسباب كثرية مفصلة يف فقه الفر 
83

إىل حني استغناء  ]
ُتم 5ِْلَمْعُروفِ { :ضيع 5لطعام عن اللنب، قال تعاىلالر   َوِإْن أََردمتُّْ أَن َتْستَـْرِضُعوْا أَْوَالدَُكْم َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتم مَّا آتـَيـْ
ُتم { ا، وسلمتموهاأي ال إمث يف ذلك ما مل تظلموا املرضعة ومل حترموها حقه } ما اتفقتم أي أعطيتم املرضعة  ،} مَّا آتـَيـْ

ِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم فَ  { ، ووفيتم مبا تعهدمت هلا به، وعاملتموها 5ملعروف واإلحسان، قال تعاىل:يف عقد اإلرضاع معها عليه
َنُكْم ِمبَْعُروٍف َوِإْن تـََعاسَ    ،6الطالق  } ْرُمتْ َفَستُـْرِضُع َلُه أُْخَرىَفَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوْأمتَُِروا بـَيـْ

وكما هو الشأن يف كل األوامر والنواهي الشرعية، إذ يصلها عز وجل دائما 5آلخرة ترغيبا وترهيبا، ويذكِّر Ä¹ا عبادة ال 
فيما فرض عليكم من  احذروه } َواتـَُّقوْا اLَّ  { يضيع أجرها، وقربة تزكي القائم حبقها، خيتم هذه اآلية الكرمية بقوله:

ال خيفى عليه من أمركم شيء، حيصيه كله عليكم،  }َواْعَلُموْا َأنَّ اLَّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري  { حقوق وواجبات حنو بعضكم،
  .105التوبة  } ُتْم تـَْعَمُلونَ َوَستـَُردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيُـنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنْـ  { وجيازيكم خبريه وشره، قال تعاىل:

                                      
عن َكاللة  ين يرثون الرجلَ الذ كلُّ هم  . أَما يف الفرائض ف،بَنوه وَقرابُته ألَبيه بفتح العني والصاد لغًة هم َعَصَبُة الرَّجلِ  -  82

بضم  ، أما الُعْصَبةِإن بَِقَي شيء بعد الفرائض َأَخذ ،هو َعَصبةٌ َمْن مل تكن له فريضٌة مسماٌة  ، وكذلكمن غري والد وال ولد
 والِعصابة فاجلماعة. العني

  
ُر 5لَكْسِر مهموزاً  - 83 ئـْ   .َأْظُؤٌر وَأْظآٌر وظُُؤورٌ  ج:، اُلْمرِضَعُة َله ،: العاِطَفُة على َغْريِ ولِدهاالظِّ
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±ذه اآلية الكرمية وقد أوجزت على قصرها ¹وضح بيان، جممل أحكام عالقة معقدة من القضاF األسروية ذات األبعاد 
النفسية واالجتماعية واالقتصادية، ُوِضعت لبناُت جمتمع قوي ال يغنب فيه ضعيف أو حمروم، وُرِمسَْت معاُمل حياة سوية 

متكافلة رشيدة املنهج قائمة 5حلق شاهدة عليه وبه. وليس للمسلمني إن أرادوا إقامة أمرهم وإعالء شأÄم إال أن  متساملة
يعملوا على تفعيل هذه التوجيهات اإلهلية، بوضعها نظما مدونة وقوانَني ملزمة، يف األسرة وا¼تمع وجمال التدبري العام، يف 

   يف مناهج الرتبية والتنشئة ومقررات املعاهد واجلامعات. البيت والشارع واملؤسسات واملرافق،
  

  املعروف يف عدة الوفاة واملتعة
   

َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواجًا يـَتَـرَبَّْصَن ¹َِنُفِسِهنَّ أَْربـََعَة  { قال هللا تعاىل:
ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فـََعْلَن ِيف أَنُفِسِهنَّ 5ِْلَمْعُروِف  َأْشُهٍر َوَعْشرًا فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفالَ 

) َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساء 234َواLُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري (
َولَـِكن الَّ تـَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّا ِإالَّ أَن  أَْو َأْكَننُتْم ِيف أَنُفِسُكْم َعِلَم اLُّ أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونـَُهنَّ 

ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلُموْا َأنَّ  اLَّ تـَُقوُلوْا قـَْوًال مَّْعُروفًا َوَال تـَْعزُِموْا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحىتََّ يـَبـْ
الَّ ُجَناَح َعَلْيُكْم  )235َحِليٌم ( يـَْعَلُم َما ِيف أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه َواْعَلُموْا َأنَّ اLَّ َغُفورٌ 

 ِإن طَلَّْقُتُم النَِّساء َما ملَْ َمتَسُّوُهنُّ أَْو تـَْفرُِضوْا َهلُنَّ َفرِيَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُهُ 
ن طَلَّْقُتُموُهنَّ ) َوإِ 236َوَعَلى اْلُمْقِرتِ َقْدرُُه َمَتاعًا 5ِْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمْحِسِنَني (

ِمن قـَْبِل َأن َمتَسُّوُهنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم َهلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فـََرْضُتْم َإالَّ َأن يـَْعُفوَن أَْو 
َنُكْم إِ  نَّ يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَأن تـَْعُفوْا أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َوَال تَنَسُوْا اْلَفْضَل بـَيـْ

َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت والصَّالَِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا Lِِّ  )237اLَّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري (
) فَإْن ِخْفُتْم َفرَِجاًال أَْو رُْكَبا¦ً فَِإَذا أَِمنُتْم فَاذُْكُروْا اLَّ َكَما َعلََّمُكم مَّا َملْ 238قَانِِتَني (

َْزَواِجِهم مََّتاعاً 239ُموَن (َتُكونُوْا تـَْعلَ  ) َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواجاً َوِصيًَّة ألِّ
َر ِإْخرَاٍج فَِإْن َخَرْجَن َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِيف َما فـََعْلَن ِيفَ أَنُفِسِهنَّ ِمن  ِإَىل اْحلَْوِل َغيـْ

) َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع 5ِْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمتَِّقَني 240مَّْعُروٍف َواLُّ َعزِيٌز َحِكيٌم (
ُ اLُّ َلُكْم آFَتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن (241(   سورة البقرة } )242) َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

ليت ينبغى أن حتتفظ يواصل الوحى يف هذه اآلFت الكرمية بناء ا¼تمع اإلسالمي من خالل األسرة، وهي نواته األوىل ا
بطهرها وصالبتها وقدرlا على تنشئة اآل5ء الصاحلني واألمهات الراشدات، وبناء األمة الشاهدة, وكما هو األسلوب 
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القرآين احلكيم يف معاجلته لقضاF النفوس والعالقات يسوق تشريعاته على صرامتها َوَحدِّيَِتها ضمن إشارات واضحة جلية 
رية وتر�ح ±ا النفوس الطيبة، إىل أن توجيهاته عز وجل على إلزاميتها ليست قوانني جافة حمدودة األثر تلني هلا القلوب الن

يف منازعات وأقضية دنيوية، وإمنا هي عبادة حتفظ الود والتعاون على الرب والتقوى وحتمي األمة شر اخلالف، وتعد 
فتزول آmرها لتواصل أمة الدعوة والشهادة مسريlا هادئة رشيدة  املنازعات الدنيوية بني املسلمني جمرد أمراض عابرة تعاجل

قاصدة. لذلك نلحظ أن هذه اآلFت الكرمية على َوَجاَزlِا قد ختللها األمر 5ملعروف الذي هو اإلحسان مخس مرات، 
من واخلوف، وكأمنا مع التذكري ¹هم ركن لإلسالم بعد الشهادتني ينهى عن الفحشاء واملنكر وهو الصالة يف حاليت األ

  ذلك إشارة أخرى إىل أن املعروف يف سائر املعامالت ينبغي أن ال ينصرف عنه املرء لرهبة أو رغبة أو خوف أو طمع.
يف هذا السياق وبعد أن استوىف التنـزيل تشريع املطلقات وما جيب هلن وعليهن، أخذ يف معاجلة حالتني أخريني من 

ة، ينبغي أن تعاجلا مبا تقتضيه احلكمة واملعروف من أحكام الشرع وتصرفات العقالء حاالت الفراق يف احلياة الزوجي
ترتبت عليه آmر ترعى احلرمة وتوازن بني واجب الوفاء وبني نداء الفطرة وضرورات  احملسنني، أوالمها فراق بوفاة الزوج

وقد مسي طالقا مبقتضى عقد زواج شرعي مل احلياة الواقعية واملعاش اليومي، والثانية حل لعقدة النكاح قبل الدخول 
يكتمل 5ملعاشرة واملسيس، فرتتبت على ذلك أحكام غري أحكام الطالق بعد زواج مكتمل شرعا 5لعقد وعرفا 

 5لدخول.

 ،} ِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواجًا يـَتَـرَبَّْصَن ¹َِنفُ { يبدأ تشريع عدة الوفاة بقوله تعاىل:
فيخاطب من خالل األزواج املتوفني، زوجاlم بعدهم، يف حملة إكرام وتشريف حلق الزوجية والعشرة اليت قامت زمنا قبل 

  أن ينقضها األجل املكتوب.
الزمر  }  يـَتَـَوىفَّ اْألَنـُْفَس ِحَني َمْوlَِااLَُّ  { بضم الياء، أي تقبض أرواحهم، يقبضها هللا تعاىل }يـُتَـَوفـَّْونَ  { :وقوله تعاىل

، قال: "هللا تعاىل". كما أن من املتويف؟ بكسر الفاء ، وهلذا املعىن عندما سئل أبو األسود الدؤيل وكان خلف جنازة:42
يته إذا أمتمته، قال فتح التاء يف "َتوىفَّ " معناه استكمل عمره، ألن أصل التوفية من فعل " وىف الشيُء " إذا مت، وأوف

َ فالن وتـََوفَّاه هللاومنه " ،} لَ يْ كَ وأَوفُوا الْ  { :تعاىل " أي استوىف أجله ومدته اليت  امليتُ  تـََوىفَّ  قبضت روحه، و" إذا "تـُُوّيفِ
  .هواْستْوفَيته إذا َأخذته كلَّ  فالن تـََوفـَّْيُت املاَل منكتبت له، كما تقول: 

وقد أماتت العرب منه صيغ املاضي واملصدر واسم الفاعل، فال َيَذر"،  ،يرتكون، من "َوَذرَ والفعل املضارع "يذرون" مبعىن 
قال كما يقال: َوَذر َوذرًا فهو واذر، وإمنا يقال ترك تركا فهو �رك، وإمنا تستعمل العرب منه صيغيت املضارع واألمر،  

َ َوذَ { :تعاىل َّLأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا Fَ 278البقرة }ُروا َما بَِقَي ِمْن الّر5َِ ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني.  
واملقصود من األزواج يف هذه اآلية الكرمية هو النساء، ألن العرب تسمي الرجل زوجا واملرأة زوجا وال مييز بينهما إال 

  سياق الكالم، ورمبا أحلقوا ±ا التاء املربوطة فقالوا زوجة.
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 ،} أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً  { أي يتلبثن وينتظرن بدون زواج أو تعرض له بزينة أو خطبة } بَّْصَن ¹َِنُفِسِهنَّ يـَتَـرَ { وقوله تعاىل:
وهي مدة تلتئم فيها جراح مصيبة الفراق 5ملوت، وتُوىفَّ ±ا احلياُة الزوجية املنتهية حقَّها من التكرمي والتوقري، وتستربأ فيها 

الطالق  } َوأُوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ أَْن َيَضْعَن َمحَْلُهن{ امتدت العدة إىل حني الوضع لقوله تعاىل: الرحم، فإن ظهر محل
[، ومتكث الزوجة يف إحدى العدتني إن حائال4

84
أو حامال مكرَّمًة يف بيت الزوجية يُنَفق عليها من تركة الزوج أو  ]

  َعَصَبِته إن مل يرتك ماال.
الذي جعله هللا تعاىل هلا أبطلت عادات وتقاليد سيئة مهينة كانت تعامل ±ا األرملة عند العرب وعند غريهم  ±ذا التكرمي

من أصحاب الدF¦ت األخرى، وقد كانت الزوجة يف اجلاهلية إن مات عنها زوجها تغلق على نفسها مكا¦ ضيقا يف 
ها أحد أقارب زوجها، وكانت عند اهلندوس حترق مع زوجها بيتها ال خترج منه وال تتنظف عاما كامال، مث بعد ذلك يرث

أو تستعبدها أسرته طيلة حياlا، وعند اليهود ال عدة عليها وال نفقة هلا وال مرياث، وتلزم ¹ن تتزوج من أكرب إخوة 
ت معلقة طول زوجها، فإن كان كبريا وحاضرا فله أن يرفض الزواج ±ا أو يبتزها 5شرتاط التنازل عن ماهلا، وإال بقي

حياlا. وإن كان صغريا بقيت معلقة إىل أن يبلغ الثالثة عشرة من عمره، فتزوجها أو رفض الزواج ±ا وتعرضت لالبتزاز يف 
أو مفقودا مل  يسمح لألرملة بدخولهغائبا يف بلد ال  احلالني، وهو ما يعرف لديهم بشريعة اخلالفة على األرامل، وإن كان

 زوجتتمن يقول هلا: مات زوجك مث ات شديدة التعقيد لديهم ظلت معلقة طول حياlا، وإن جاء تثبت وفاته ¹دلة إثب
Þثنني، وجيب على كل منهما أن يكتب هلا وثيقة طالق، بعد ذلك، فيجب أن تطلق من اإل األول خر، مث عاد زوجها

، وال مثن متاعها الذى استهلك من تهاق، وال عائد أمواهلا الذى انتفع به، وال نفمؤخر صداقهامنهما  يوال يعطيها أ
االستعمال، وإذا أخذت شيئا من أى منهما فعليها أن ترد ما أخذته، والولد الذى أجنبته من الزوج الثاين، أو من الزوج 

 ال يعد شرعيا. األول بعد عودته

ف، حق النسل يف احلفظ مث ملا جاء اإلسالم ألغى هذه املظامل كلها وحقق بتشريعاته احلكيمة حقوق مجيع األطرا
  والنسب، وحق الزوجة يف احلياة الكرمية املوقرة، وحق امليت يف التكرمي. 

أما حق النسل يف احلفظ والنسب فبما قرره للحامل من عدٍة طيلة محلها وإنفاٍق عليها وعلى رضيعها، وأما حقها 
سمَّ، وعدlا مستوفاة سكنا ونفقة وملبسا فمرياثها من زوجها مدخوال ±ا أو غري مدخول ±ا، مسي مهرها أو مل ي

وعالجا، ومكثها يف بيت الزوجية و¾خري بيعه أو التصرف فيه من قبل الورثة إىل حني انتهاء العدة، مث إ5حة زواجها حرة 
  غري جمربة، مبن ترضاه بعد استيفاء أربعة أشهر وعشر إن كانت حائال، أو بوضع احلمل إن كانت حامال.

                                      
  امرأة حائل: مل حتمل. - 84
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ت فبواجب إحداد زوجته عليه صغرية كانت أو كبرية، مدخوال ±ا أو غري مدخول ±ا، واحتساب مدة وأما حق املي
اإلحداد 5لشهور واألFم بدل احتسا±ا 5ألقراء كما يف عدة الطالق، قطعا لكل تلبيس أو خطأ أو تكاذب يكون مدعاة 

  األول يف ذلك قد مات وصار حقا # خالصا.للنزاع بني زوجة املتوىف وبني أهله وورثته، ال سيما وصاحب احلق 
، جعل الفصل بني الشيئني لئال خيتلط َأحدمها 5آلخر أَو لئال يتعدى َأحدمها على اآلخرواإلحداد لغة من احلد وهو 

حدا بني زوجية انتهت 5لوفاة وأخرى قد حتدث، وحياة اجتماعية كانت قائمة وأخرى غريها مدخول فيها. وقد ثبت 
  ى الزوجة 5لكتاب والسنة.وجوبه عل

عاّما يف مجيع صفات الرتبص، مكثا يف  } يـَتَـرَبَّْصَن ¹َِنُفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً  { فأما من الكتاب فبورود قوله تعاىل
أن بيت الزوجية وعدم تعطر أو ختضب أو تزين حبلي وغريه أو تعرض للخطاب، وأما من السنة فلما ورد يف الصحيحني 

الحيل ألمرأة تؤمن 5# واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: (
)، وال يتعارض هذا مع النظافة والتطهر واالغتسال. كما ال يتعارض مع ما تلجئها إليه الضرورة من خروج أشهر وعشرا

اء إن مل يكن لديها من يقوم بذلك، على أن تلتزم احلشمة والوقار، وأال لتحصيل حاجة ماسة كطعام أو شراب أو دو 
  تقضي فضل وقتها خارج بيتها أو تبيت يف غريه.

َأَجُلُهنَّ أَْن  { :ولئن اختلف الفقهاء يف أمر احلامل إن وضعت قبل متام عدة احلائل وهي أربعة أشهر وعشر، لقوله تعاىل
ذهب اجلمهور إىل أÄا خترج من العدة وتتحلل للزواج، حجتهم أن آية سورة البقرة ، ف4الطالق  } َيَضْعَن َمحَْلُهن

َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن قَاَل َجَلْسُت ِإَىل َجمِْلٍس ِفيِه ُعْظٌم نسخت Þية سورة الطالق اليت نزلت بعدها، ملا أخرجه البخاري ( 
َعَة بِْنِت اْحلَاِرِث فـََقاَل َعْبُد  ِمْن اْألَْنَصاِر َوِفيِهْم َعْبُد الرَّْمحَِن ْبنُ  َبَة ِيف َشْأِن ُسبَـيـْ َأِيب لَيـَْلى َفذََكْرُت َحِديَث َعْبِد اLَِّ ْبِن ُعتـْ

َع َصْوتَُه قَاَل ُمثَّ وَفِة َوَرفَ الرَّْمحَِن َوَلِكنَّ َعمَُّه َكاَن َال يـَُقوُل َذِلَك فـَُقْلُت ِإّينِ َجلَرِيٌء ِإْن َكَذْبُت َعَلى َرُجٍل ِيف َجاِنِب اْلكُ 
َها َزْوُجَها َوْهَي َحاِمٌل  َخَرْجُت فـََلِقيُت َماِلَك ْبَن َعاِمٍر أَْو َماِلَك ْبَن َعْوٍف قـُْلُت َكْيَف َكاَن قـَْوُل اْبِن َمْسُعوٍد ِيف اْلُمتَـَوىفَّ  َعنـْ

َها التـَّْغِليَظ َوَال  ) بـَْعَد الطُّوَىل  ] 85[ َجتَْعُلوَن َهلَا الرُّْخَصَة لَنَـزََلْت ُسورَُة النَِّساِء اْلُقْصَرىفـََقاَل قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد َأَجتَْعُلوَن َعَليـْ
َلًة َفُخِطَبْت وحلديث سبيعة يف البخاري ومسلم وقد: ( َلى فـََوَضَعْت بـَْعَد َمْوتِِه ¹َِْربَِعَني لَيـْ َعَة اْألَْسَلِميَِّة َوِهَي ُحبـْ قُِتَل َزْوُج ُسبَـيـْ

مجعا آلييت سورة البقرة  وابن عباس رضي هللا عنهكرم هللا وجهه وقال علّي  )،  َحَها َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَأَْنكَ 
 عنهن ىفَّ إمنا هذا يف املطلقات احلوامل، وأما املتو ": وسورة الطالق إذ اجلمع بينهما أوىل من نسخ إحدامها 5ألخرى

                                      
}،  َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجاً يـَتَـَربَّْصَن ¹َِنُفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً  يعين 5لطوىل سورة البقرة وفيها قوله تعاىل:{ - 85

 َأَجُلُهنَّ  اْألَْمحَالِ  َوأُوَالتُ  ، وفيها قوله تعاىل:{السورة اخلامسة والستون من كتاب هللاوهي  وبسورة النساء القصرى "سورة الطالق"
   فهي الرابعة من كتاب هللا تعاىل أي"سورة النساء". "سورة النساء الطوىل"}، فإن قيل  َمحَْلُهنّ  َيَضْعنَ  َأنْ 
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فإن وضعت محلها قبل ذلك واصلت عدlا  ،إن كان أبعد من املدة املقررة للعدة إما الوضع أي ،"جلنيأقصى األ فعّدlنَّ 
ويعضد هذا املذهب يف التفسري أن املدة  ،اختاره سحنون من املالكيةهو ما و ، انقضاء أربعة أشهر وعشرإىل حني 

±ا وغري املدخول ±ا ولو مل يكن املهر قد تعني قدره، احملددة 5ألشهر لعلتني استرباء وإحداد، وأÄا واجبة على املدخول 
 مجيع الزوجات املتوىف عنهن أزواجهن، سواء يف ذلك الصغرية واآليسةوأن اإلحداد كذلك واجب قوال واحدا على 

، واحلامل إن وضعت محلها قبل متام أربعة أشهر وعشر يتعارض زواجها مع وجوب واملسلمة والكافرة، لعموم اآلية
َجاَءْت اْمرَأٌَة ِإَىل َرُسوِل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت Fَ َرُسوَل اLَِّ ِإنَّ (يف الصحيحني عن أم سلمة: حداد، وملا اإل

نَـَها أَفـََتْكُحُلَها َها َزْوُجَها َوَقْد اْشَتَكْت َعيـْ َ َعنـْ ى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َال َمرَّتـَْنيِ أَْو َثَالmً ُكلَّ َذِلَك فـََقاَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّ  ؟ابـَْنِيت تـُُوّيفِ
َا ِهَي أَْربـََعُة َأْشُهٍر َوَعْشرٌ  :يـَُقوُل َال ُمثَّ قَاَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَقْد َكاَنْت ِإْحَداُكنَّ ِيف اْجلَاِهِليَِّة تـَْرِمي  ،ِإمنَّ

[رَِة َعَلى رَْأِس اْحلَْولِ 5ِْلبَـعْ 
86

فأتيت النيب (  :زوجها قالت وقد قتلفريعة بنت مالك أخت أيب سعيد اخلدري ، وحلديث ] 
 :فلما أقبلت ¦داين فقال ،فرخص يل :قالت ،له حاال من حاهلا تْ رَ وذكَ  ،له النقلة إىل أهلي تُ صلى هللا عليه وسلم فذكرْ 

 ).امكثي يف أهلك حىت يبلغ الكتاب أجله

على أن يف الرتجيح بني املذهبني أو اجلمع بينهما 5عتبار وجوب املدة استرباًء وإحدادا معا، أو اجلمع بني آييت البقرة 
وحيقق حكمة الشارع ومقاصده  ًة ملا تعاجل به مثل هذه القضاFوالطالق أو عدم اجلمع بينهما، جماال لالجتهاد وسع

  ا، وحقوق ا¼تمع وصيانته. ومراميه يف حقوق زوجة املتوىف وحرمته
فإذا انقضت العدة 5ألشهر أو 5لوضع أو ¹قصى األجلني كان أمر الزوجة إليها، تلبس ما شاءت من ثياب أو حلي 
وتتزين وتتعطر وتتخضب من غري تربج أو اختالط ¹جنيب عنها، وتتزوج مبن ترضاه زواجا شرعيا ¹ركانه املعهودة، وليس 

فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما { ئها أو ا¼تمع كافة أي إمث أو حرج يف ذلك، لقوله تعاىل:عليها وال على أوليا
كام واجلناح هو اإلمث واحلرج، أي ال إمث فيما يفعلن إذا مل خيالف أح } فـََعْلَن ِيف أَنُفِسِهنَّ 5ِْلَمْعُروِف َواLُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 

  الشرع يف املرأة غري املعتدة.
وألن مآل زوجة املتوىف إىل زواج يف غالب األحيان، فقد تطرق الشرع يف هذه احلالة لتنظيمها وضبطها مبا حيفظ احلرم 

 َوَال ُجَناحَ { واحلقوق ويكبح مجاح األهواء، ال سيما واملرأة اخلَِليَّة عادة مطمح للرجال، فقال تعاىل فيمن يضمر خطبتها:
والتعريض لغة هو التلويح والتورية واإلمياء من غري تصريح أو كشف أو  .} َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساء

                                      
دخلت الزوجة مكا¦ ضيقا مبتذال من بيتها  عادات عرب اجلاهلية إذا تويف الزوج هذا من :5ِْلبَـْعرَِة َعَلى رَْأِس احلَْْولِ ترمي  -  86

ولبست شر ثيا±ا وامتنعت عن التطهر واالغتسال ولو من حيض، حىت تنقضى السنة فتؤتى بدابة، محار أو شاة أو طائر متسح 
  أو زينة أو زواج.به جلدها، مث خترج فتعطى بعرة فرتمي ±ا، مث هلا بعد ذلك ما للنساء من طيب 
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إظهار، أي ال إمث على من ينوي الزواج ±ا يف اإلشارة لوليها أو بعض أهلها تعريضا بنيته من دون تصريح يف فرتة عدlا 
   .} أَْو َأْكَننُتْم ِيف أَنُفِسُكمْ  { إمث مبا أضمر يف نفسه من عزم على خطبتهاوإحدادها، كما ال 

وبكسرها طلب النكاح، كقوله صلى هللا عليه وسلم: (  واخلطبة بضم اخلاء ما يوعظ به من قول كخطبة العيدين واجلمعة،
  )، وهي على ثالثة أقسام: ُجُل َعَلى ِخْطَبِة َأِخيهِ الَ َخيُْطُب الرَّ 

  ائزة تصرحيا وتعريضا، يف حق من جيوز نكاحها ممن لسن يف عصمة أزواج، ولسن يف عدة.ج
  وحمرمة يف حق من يف عصمة الزوجية واملطلقة رجعيا.

  وجائزة تعريضا ال تصرحيا يف حق املعتدة من وفاة زوجها. 
±ا سرا أوىل 5لتحرمي ملا يف ذلك من معان ولئن كان التصريح 5ِخلطبة يف العدة عالنية حمرما، فإن إعالن املرأة ومواعدlا 

أي أن صريح  } َعِلَم اLُّ أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونـَُهنَّ َوَلِكن الَّ تـَُواِعُدوُهنَّ ِسرّاً { للختل واخليانة ال ختفى على العقالء، قال تعاىل:
والقول املعروف املباح هو التعريض  ،} ْوًال مَّْعُروفاً ِإالَّ أَن تـَُقولُوْا قَـ  { مواعدة املعتدة يف الوفاة سرا حمرم قطعا، وليس لكم

  والتلويح ولطيف اإلشارة وخفي العبارة مبا ال خيدش املروءة وحرمة العدة واإلحداد. 
ُلَغ اْلِكتَ  { مث حدد عز وجل زمن التصريح 5ِخلطبة وإجناز عقد النكاح فقال:  } اُب َأَجَلهُ َوَال تـَْعزُِموْا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحىتََّ يـَبـْ

العدة املكتوبة واستوفت أمدها ومدlا  زوجها وال تنجزوه إال إذا انقضت أي ال تصمموا على عقد نكاح املتوىف عنها
  وأجلها. 

، فإن وقعت املخالفة وعقد امرؤ على زوجة املتوىف يف عدlا يف العدة النكاححترمي اخلطبة و  صرحية يف مبجملها اآليةو 
دخل ±ا أو مل يدخل، فإن دخل ±ا زيد يف مدة العدة استرباء، وحرمت عليه يف احلالني حرمة مؤبدة  فسخ النكاح اتفاقا

عند مالك وأمحد والشافعي معاملة له بنقيض قصده، بذلك قضى عمر رضي هللا عنه, وعند غريهم له أن يتقدم خلطبتها  
الكتاب والسنة وليس يف املسألة شيء من هذا، وقد  كسائر الناس بعد انقضاء عدlا ألن احلرمة ال تقوم إال بدليل من

عن ابن املبارك عن أشعث عن روي أن عليا كرم هللا وجهه أنكر على عمر حكمه فيها وأن عمر رجع عنه، فيما روي 
الشعّيب عن مسروق قال: بلغ عمر بن اخلطاب أن امرأة من قريش تزّوجها رجل من ثَِقيف يف عّدlا فأرسل إليهما ففّرق 

يرحم هللا  "وفشا ذلك يف الناس فبلغ عليًا فقال: ،وجعل صداقها يف بيت املال ،بينهما وعاقبهما وقال: ال تنكْحها أبداً 
قيل: فما تقول أنت فيهما؟  "،  فينبغي لإلمام أن يرّدمها إىل السنةِهَال إمنا جَ  ؟أمري املؤمنني ما 5ل الصداق وبيت املال

ّل من فرجها، ويفّرق بينهما وال جلد عليهما، وتكِمل عّدlا من األّول، مث تعتّد من الثاين حِ ْستُ هلا الصداق مبا ا "فقال:
 أيها الناس، رّدوا اجلهاالت إىل السنة ". فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال:"عّدة كاملة ثالثة أقراء مث خيطبها إن شاء

".  
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يد صريح حاسم من املخالفة مذكرا ¹نه تعاىل يعلم خفاF وختم عز وجل تشريع عدة املتوىف عنها وخطبتها وزواجها بتهد
 { فليحذروا غضبه وعقابه }اْعَلُموْا َأنَّ اLَّ يـَْعَلُم َما ِيف أَنُفِسُكمْ َو◌َ { نفوس املعتدات والراغبني يف نكاحهن فقال:

يقابل  } َلُموْا أَنَّ اLَّ َغُفوٌر َحِليمٌ َواعْ  { وإن زلت بكم األقدام فعجلوا 5لتوبة والرجوع إىل الشرع احلكيم } فَاْحَذُروهُ 
  ذنبكم الذي تتبعه التوبة 5ملغفرة واحللم والعفو.

مث انتقل الوحي الكرمي إىل التشريع لصنف آخر من أصناف املفارقة هو طالق الزوجة قبل املسيس أي قبل الدخول ±ا 
  بعد العقد عليها، فميز بني حالتني: 

الَّ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن طَلَّْقُتُم النَِّساء َما ملَْ َمتَسُّوُهنُّ { يس، وقبل أن يعني قدر صداقها، قال تعاىل:أوالمها الطالق قبل املس
كما يف نكاح التفويض مثال وهو كل نكاح عقد من غري ذكر الصداق، مث يفرض بعد ذلك   ،} أَْو تـَْفِرُضوْا َهلُنَّ َفرِيَضةً 

قَاَلْت َربِّ َأىنَّ َيُكوُن ِيل َوَلٌد َوَملْ { املسيس هو املباشرة دخوال 5لزوجة، ومنه قوله تعاىل:و  الصداق، وال خالف يف جوازه،
، والفريضة ما جيب يف الزواج من املهر، فإن طلقها قبل 47آل عمران  } َميَْسْسِين َبَشٌر قَاَل َكَذِلِك اLَُّ َخيُْلُق َما َيَشاء

مث عليه من عدم تسمية املهر، وال عدة عليها، ووجب هلا عليه املتعة 5ملعروف لقوله الدخول وقبل تسمية مهرها، فال إ
واملتعة يف هذه اآلية عطاء واجب من مال الزوج ملطلقته رفع عطاء آخر واجبا هو  } َوَمتُِّعوُهنَّ { تعاىل عقب ذلك:

أي على قدره ومنزلته سعة وغىن  }َعَلى اْلُمْقِرتِ َقْدرُُه َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه وَ { الصداق، مث بني عز وجل مقدار املتعة فقال:
أو فقرا وإقتارا، وقد اختلف الفقهاء يف حتديد أقلها وأكثرها، إال أن ذلك منهم حتكم ال يستقر مكا¦ أو زما¦، لتغري 

قدار املتعة لظروف وسع األحوال االقتصادية واالجتماعية بني كل شعب وآخر وزمن وغريه، لذلك ترك هللا تعاىل حتديد م
الرجل يتزّوج املرأة ومل يسّم اإلنسان وطاقته وما جتود به أخالق التكارم والتعايف والتسامح بني الزوجني. قال ابن عباس:"

ليس للمتعة "قال مالك: "، و هلا صداقا مث يطلقها من قبل أن ينكحها، فأمر هللا سبحانه أن ميتعها على قدر عسره ويسره
". ويف كل األحوال هي حق للمطلقة واجب على املطلق، إن أداها كان حمسنا معروف يف قليلها وال كثريهاعند¦ حّد 

 َمَتاعًا 5ِْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ  { :وإن حتايل حلرمان الزوجة منها كان آمثا مسيئا غري حمسن يف فعله، لقوله تعاىل
 } َحّقًا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ  { كان به حكم املتعة واجبا  ،} َوَمتُِّعوُهنَّ  { :قوله تعاىلمتاعا: مصدر مؤكد لفعل األمر يف  }

Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم  { وجب عليهم مبقتضى ما يفرضه إحسان الطاعة ألمر هللا تعاىل. قال عز وجل:
يًال اْلُمْؤِمَناِت ُمثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَبْ  ٍة تـَْعَتدُّونـََها َفَمتُِّعوُهنَّ َوَسّرُِحوُهنَّ َسرَاًحا مجَِ  } ِل َأْن َمتَسُّوُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

  .49األحزاب
فإن مل يطلق الزوج ومات قبل املسيس وقبل تسمية الصداق فلها صداق املثل واملرياث وعليها العدة، عند الشافعي وأيب 

أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا فا ملالك، حجتهما ما أخرجه النسائي صحيحا عن ابن مسعود ( حنيفة خال
 ،وعليها العدة وهلا املرياث ،هلا مثل صداق نسائها ال وكس وال شطط :قال ابن مسعود ،صداقا ومل يدخل ±ا حىت مات
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مثل  - امرأة منا  - عليه وسلم يف بروع بنت واشق قضى فينا رسول هللا صلى هللا :فقام معقل بن سنان األشجعي فقال
   ). ففرح ابن مسعود رضي هللا ،ما قضيت

 أما احلالة الثانية من حاالت الطالق قبل املسيس فهي أن يكون الزوج قد مسى الصداق وعني قدره، وفيها يقول تعاىل:
أي إن كان الطالق بعد فرض  ،} َرْضُتْم َهلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فـََرْضُتمْ َوِإن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمن قـَْبِل َأن َمتَسُّوُهنَّ َوَقْد فَـ  {

  الصداق وقبل املسيس، فلها نصف الصداق ملا حلقها يف حل عقدة النكاح من أذى.
 املطلقة قبل فرض الصداق 5ملتعة وبعد فرضه بنصفه،بل املسيس وقد أمر 5إلحسان إىل وختم عز وجل أحكام الطالق ق

داعيا املطلق واملطلقة إىل حسن التصرف 5لتعايف والتسامح، حفاظا على أصل املودة الواجبة بني عموم املسلمني ال 
َإالَّ َأن يـَْعُفوَن أَْو يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه { يكدرها خالف قد يعقبه صلح وألفة، أو نزاع طارئ قد lدأ ِشرَّتُه، فقال تعاىل:

وهو الذي بيده عقدة  - أي أن للمرأة أن تعفو فتتنازل عن حقها يف نصف الصداق، وللرجل أيضا  }ُعْقَدُة النَِّكاِح 
 ،} َوَأن تـَْعُفوْا أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى { أن يدع الصداق كامال هلا، والتعايف يف هذه احلالة أقرب للتقوى والعمل الصاحل - النكاح 

َنُكمْ { ¼تمع املسلم وكيانه فقال عز وجل:مث توج هذا التشريع احلكيم بنصيحة حتفظ متاسك ا  .} َوَال تَنَسُوْا اْلَفْضَل بـَيـْ
فجعل هللا للمرأة فيما أوجب هلا من نصف املهر أن تعفو، وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو، " قال الشافعي: 

، " أنه إمنا يعفو من له ما يعفوه وذلك أن يتم هلا الصداق، وبني عندي يف اآلية أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وذلك
َنُكمْ  { وحض هللا على العفو والفضل، فقال:" مث ساق الكالم إىل أن قال:   َوَأن تـَْعُفواْ أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َوَال تَنَسُوْا اْلَفْضَل بـَيـْ

". وقال اإلمام  ح الزوجالذي بيده عقدة النكا  :أنه قال  تعاىل عنهوبلغنا عن علي بن أيب طالب رضي هللا" قال:  ،" }
ىف يديه ومل يؤمر  سيأيت على الناس زمان عضوض يعض املوسر على ماعلى كرم هللا وجهه فيما رواه البهقي يف الكربى:( 

َنُكمْ { :قال هللا جل ثناؤه ،بذلك 87[دوتنهُ  ،} َوَال تَنَسُوْا اْلَفْضَل بـَيـْ
وقد  ،خيار ويبايع املضطرونل األستذَ شرار ويُ األ ]

). مث حذر سبحانه من  ن تطعمأن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع املضطر وع Äى
 نسيان املآل يف اآلخرة واحلساب بني يديه تعاىل ألنه عز وجل بصري مبا يعملون جيازي احملسن واملسيء كال مبا يستحقه

  .} ِإنَّ اLَّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ  {
وال شك أن 5لتسامِح والتعاِيف وعدم نسيان املعروف واحلفاِظ ألهل الفضل على فضلهم، واستشعاِر مراقبة هللا تعاىل  

أواصر التعاون على الرب والتقوى والتناهي عن  لألعمال وترقِب احملاسبة عليها يف اآلخرة تزكو املودة بني الناس وتقوى
تذكري 5لصالة واألمر ±ا عقب هذه اآلFت الكرمية، احلاضة على البذل بني الفحشاء واملنكر، وهو ما يتسق مع ال

األزواج يف حاليت الوفاق والفراق، وعلى حماسن القول والعمل والسلوك والتكارم بني املؤمنني يف كل حال، قال تعاىل آمرا 
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كف عما يضادها من الفواحش 5حملافظة على الصالة وهي من أهم دواعي الرتبية على هذه األخالق الكرمية وال
أي: واظبوا على أداء صلواتكم وداوموا عليها  } َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت والصَّالَِة اْلُوْسَطى{ ومنكرات القول والتصرف:

يف وقتها فهي كفيلة ببناء جمتمعكم على املعروف من قواعد العدل وحسن املعاملة واملودة وعظيم األخالق ومتني األواصر 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ { والعالقات كما قال تعاىل: ، أما الصالة 45العنكبوت  } َوأَِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة تـَنـْ

أو عصرا الوسطى فقد جاء األمر ±ا مبهمة ليحافظ املؤمن على الصلوات كلها طلبا هلا، وكل دليل ورد يف تعيينها صبحا 
أي قوموا مبا فُِرض عليكم من الصالة خملصني #، ومبا وجب عليكم يف  } َوُقوُموْا Lِِّ  { .من مقالأو غريمها ال خيلو 

ألن القنوت هو اخلشوع والتذلل والطاعة ليس فيها معصية، وهو  ،أي: خاشعني # مطعني }قَانِِتَني  { حياتكم الزوجية
فَإْن ِخْفُتْم  { أو حركة، إال ما كان سهوا قليال أو إصالحا هلا أيضا أداء للصالة مبا ال ما يبطلها من كالم أو التفات

رجاال: مجع راجل خالف الراكب، مثل قائم مجع قيام، أي يف حالة خوفكم وحذركم من خطر عدو  ،} َفرَِجاًال أَْو رُْكَبا¦ً 
، إمياء ئونومت كم،هو وج تكان  ماحيثأو غريه، فلكم أن تؤدوا الصالة راجلني أو راكبني حسب ما تيسر لكم، و 

وصالتكم يف هذه الظروف صحيحة ال تبطل 5لقتال وال برتك استقبال القبلة كما هو مذهب اجلمهور، فإن ذهب 
 اخلوف وحالة االضطرار فأدوا صلواتكم كما كنتم تؤدوÄا قبل اخلوف، مبثل ما تعلمتموها من نبيكم صلى هللا عليه وسلم

وقد وردت صالة اخلوف يف هذه اآلية الكرمية موجزة، فلم  .} اLَّ َكَما َعلََّمُكم مَّا ملَْ َتُكونُوْا تـَْعَلُمونَ  فَِإَذا أَِمنُتْم فَاذُْكُرواْ  {
من سورة النساء بقوله  101/102يذكر عدد ركعاlا، وال كيفية انقسام املأمومني خلف اإلمام فيها كما بينته اآليتان 

َكاِفرِيَن  ْرِض فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَْن تـَْقُصُروا ِمَن الصََّالِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن يـَْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا ِإنَّ الْ َوِإَذا َضرَبـُْتْم ِيف اْألَ { تعاىل:
ُهْم َمعَ  َك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَـُهْم فَِإَذا َسَجُدوا َكانُوا َلُكْم َعُدو÷ا ُمِبيًنا َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت َهلُُم الصََّالَة فـَْلتَـُقْم طَائَِفٌة ِمنـْ

ْسِلَحتَـُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو تـَْغُفُلوَن فـَْلَيُكونُوا ِمْن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِت طَائَِفٌة أُْخَرى ملَْ ُيَصلُّوا فـَْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوأَ 
تُ َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوأَمْ  َلًة َواِحَدًة َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم أًَذى ِمْن َمَطٍر أَْو ُكنـْ ْم َمْرَضى َأْن ِتَعِتُكْم فـََيِميُلوَن َعَلْيُكْم َميـْ

عن صاحل بن خوات عمن صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه ويف الصحيحني (  } َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذرَُكمْ 
 ،فصلى 5ليت معه ركعة مث ثبت قائما ،العدو جاهَ أن طائفة صفت معه وطائفة وُ  :سلم يوم ذات الرقاع صالة اخلوفو 

وجاءت الطائفة األخرى فصلى ±م الركعة اليت بقيت من صالته مث ثبت  ،وأمتوا ألنفسهم مث انصرفوا فصفوا وجاه العدو
  ).جالسا وأمتوا ألنفسهم مث سلم ±م

ح الصدر واسرتواح القلب بذكر الصالة وما تبثه يف النفس من طمأنينة يقني وسكينة، يعود الوحي إلمتام مث بعد انشرا 
َْزَواِجِهم { أحكام ما جيب للزوجات يف حاليت الوفاة والطالق، فيقول تعاىل: َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواجاً َوِصيًَّة ألِّ

َر ِإْخرَاجٍ مََّتاعًا ِإَىل احلَْ   { وتقتضي هذه اآلية بظاهر معناها أن وصية هللا لعباده واجبة كما يف قوله تعاىل: ،} ْوِل َغيـْ
، وأن لزوجة املتوىف حقا من الرتكة يف اإلقامة واإلنفاق 4النساء  } يُوِصيُكُم اLَُّ ِيف أَْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْني 
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املة يف بيت الزوجية، أربعة أشهر وعشرا عدة هلا، مكثها واجب عليها، وسبعة أشهر وعشرين ليلة متعة هلا عليها سنة ك
َفالَ  { بعد استيفائهن عدlن } فَِإْن َخَرْجنَ { وصية من ر±ا، إن شاءت سكنت وإن شاءت خرجت، لقوله تعاىل:

فال إمث عليهن أو عليكم فيما يفعلن من تزين أو ختضب أو تعطر أو  } مَّْعُروفٍ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِيف َما فـََعْلَن ِيف أَنُفِسِهنَّ ِمن 
َواLُّ َعزِيٌز { خطبة أو زواج مبا ال ينكره الشرع. وختمت اآلية بقوله تعاىل lديدا ملن خالف أمره ëنفاذ وصيته بقوله:

  ن أوامر ونواه ونظم وعالقات.عزيز أي غالب قاهر منتقم ممن خيالف أمره، حكيم فيما شرعه م } َحِكيمٌ 
إال أن فقه املذاهب عندما تعرض هلذا الصنف من املتعة مبقارنة اآلFت املتعلقة 5حلياة الزوجية واألحاديث الواردة فيها 
ببعضها، وحماولة االستنباط منها وتنـزيلها على خمتلف األقضية ذهب به التأويل إىل اختالف شديد خيرج بنا الغوص فيه 

هج التفسري إىل منهج البحث يف فقه الفروع، ولئن كان الغالب يف هذه املذاهب أن حترم املرأة من هذا احلق، فإن عن من
   لالجتهاد جماال واسعا يناسب كل عصر مبا ال خيرج عن ضوابط االستنباط الفقهي املشروع.

َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع 5ِْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى  { ىل:وختتتم هذه اآلFت الكرمية بتعميم حق املتعة على مجيع املطلقات بقوله تعا
 { وبالم التمليك يف قوله تعاىل }َوَمتُِّعوُهنَّ  { فصارت املتعة مبقتضى صيغة األمر فيها بقوله تعاىل فيما سبق: } اْلُمتَِّقنيَ 

مرة أخرى، واجبة على املطلق  } ِقنيَ ْلُمتَّ ٱَعَلى  اً َحقّ  { رة، وم } ْلُمْحِسِننيَ ٱَعَلى  اً َحقّ  { وبوصفها ،}َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع 
وسعيد  ملطلقته، إال من مسي هلا صداقها وطلقت قبل املسيس فلها نصف الصداق، وهو مذهب اإلمام علي وابن عمر

  طلقة على الندب.، خالفا للمالكية وقد محلوا متعة املبن جبري وأبو ِقالبة والّزْهري وقتادة والّضحاك بن ُمزَاِحم
مبثل هذه اآلFت التشريعية يبني هللا تعاىل لنا دائما آFت أحكامه كما يبني آFت خلقه وما يبدع يف الكون من دواعي 

ُ اLُّ َلُكْم آFَتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ   { اإلميان واليقني والطاعة عو¦ للعقالء على التقوى    .} َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
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  بناء للنفس ونصر على العدويف اإلسالم: القتالية  العقيدة
 

أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِدFَرِِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل  { قال هللا تعاىل:
ْكثـََر النَّاِس الَ َهلُُم اLُّ ُموتُوْا ُمثَّ َأْحَياُهْم ِإنَّ اLَّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولَـِكنَّ أَ 

يٌع َعِليٌم (243َيْشُكُروَن ( ) مَّن َذا 244) َوقَاتُِلوْا ِيف َسِبيِل اLِّ َواْعَلُموْا َأنَّ اLَّ مسَِ
الَِّذي يـُْقِرُض اLَّ قـَْرضًا َحَسنًا فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َواLُّ يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوإِلَْيِه 

) أَملَْ تـََر ِإَىل اْلَمِإل ِمن َبِين ِإْسرَائِيَل ِمن بـَْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوْا لَِنِيبٍّ هلَُُّم 245َن (تـُْرَجُعو 
ُتْم ِإن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ  ابـَْعْث لََنا َمِلكًا نـَُّقاِتْل ِيف َسِبيِل اLِّ قَاَل َهْل َعَسيـْ

َأالَّ نـَُقاِتَل ِيف َسِبيِل اLِّ َوَقْد أُْخرِْجَنا ِمن ِدFَرَِ¦ َوأَبـَْنآئَِنا فـََلمَّا ُكِتَب  تـَُقاتُِلواْ قَالُواْ َوَما لََنا
ُهْم َواLُّ َعِليٌم 5ِلظَّاِلِمَني ( نـْ َوقَاَل َهلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ  )246َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تـََولَّْوْا ِإالَّ قَِليًال مِّ

َنا َوَحنُْن َأَحقُّ 5ِْلُمْلِك اLَّ َقْد بـََعَث َلكُ  ْم طَالُوَت َمِلكًا قَاُلَوْا َأىنَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَليـْ
َن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ اLَّ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة ِيف اْلِعْلِم  ِمْنُه َوملَْ يـُْؤَت َسَعًة مِّ

) َوقَاَل َهلُْم نِِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة 247ن َيَشاُء َواLُّ َواِسٌع َعِليٌم (َواجلِْْسِم َواLُّ يـُْؤِيت ُمْلَكُه مَ 
َّا تـََرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن  ُمْلِكِه َأن َ�ْتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنٌة مِّن رَّبُِّكْم َوبَِقيٌَّة ممِّ

) فـََلمَّا َفَصَل طَالُوُت 248ُكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَني (َحتِْمُلُه اْلَمآلِئَكُة ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة لَّ 
َتِليُكم بِنَـَهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمينِّ َوَمن ملَّْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه مِ  ينِّ 5ِْجلُُنوِد قَاَل ِإنَّ اLَّ ُمبـْ

ُهْم فـََلمَّا َجاَوزَُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنواْ ِإالَّ َمِن اْغتَـَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوْا ِمْنُه ِإالَّ  نـْ قَِليًال مِّ
ن َمَعُه قَالُواْ َال طَاقََة لََنا اْليَـْوَم ِجبَاُلوَت َوُجنوِدِه قَاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهم مَُّالقُو اLِّ َكم مِّ 

 ُّLَوا ِّLِِْذِن اë َوَلمَّا بـََرُزوْا ِجلَالُوَت 249 َمَع الصَّاِبرِيَن (ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة (
َنا َصْربًا َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرَ¦ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن  َوُجُنوِدِه قَاُلوْا رَبـََّنا أَْفرِْغ َعَليـْ

)250 ُّLَوقـََتَل َداُووُد َجالُوَت َوآَ�ُه ا ِّLِِْذِن اë اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ) فـََهَزُموُهم 
ِممَّا َيَشاُء َوَلْوَال َدْفُع اLِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لََّفَسَدِت اَألْرُض َوَلِكنَّ اLَّ ُذو َفْضٍل 

  سورة البقرة } )251َعَلى اْلَعاَلِمَني (
ج محايته عقيدة وأمة وأرضا، أخذت بنا إىل جمال آخر من بعد أن بينت سورة البقرة قواعد الدين وأركانه وجممالته، ومناه

جماالت إعادة بناء ا¼تمع اإلسالمي، فكشفت من الفساد قابليته ومنابته وأسبابه ونتائجه ووسائل عالجه واملنعة منه، 
ا ملا تغيبه من وأوضحت مفهوم اإلميان واهلجرة واجلهاد يف مدرسة اإلسالم، وحذرت من رأس املكاسب اخلبيثة مخرا وميسر 
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العقول وما تشيعه يف األمة من اخلمول، ومن أكل أموال املستضعفني واأليتام وخيانة األمانة، مث وضعت أسس بناء 
األسرة املسلمة، وهي النواة اليت ينبغي أن تكون صلبة قوية، ورمست منهج قيامها بوتقًة رشيدة لألمة أخالقا سوية وحسَن 

حال انفكاكها 5لطالق أو 5لوفاة، مقررة لألبناء حقوقهم يف التغذية والتنمية والتنشئة السوية معاشرة، وما حيفظ ا¼تمع 
  يف حايل الوفاق أو الفراق.

ُتْم { :إال أن التشريعات وحدها ال تكفي لبناء األمة الشاهدة الرائدة اليت بعثت النبوة احملمدية لتأسيسها، بقوله تعاىل ُكنـْ
َر أُمٍَّة أُْخرِجَ  ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه 5ِْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّيِن   { :، وقوله110آل عمران  } ْت لِلنَّاسِ َخيـْ

اُء عَ  { :، وقوله يف صفة رجاهلا33التوبة } ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ  َلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاءُ ُحمَمٌَّد َرُسوُل اLَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
نَـُهمْ  جمملة ومفصلة وحدها ال جتدي إن  اليت أّصلها اإلسالموالتشريعية منظومة القيم اإلميانية . بل إن 29الفتح  } بـَيـْ

  طبقت يف جمتمع نفوس أهله خائرة ضعيفة، غاية مهها ِتْنب يف النهار ومنام يف الليل، وشهوة منتهزة بينهما.
نهزمة وقد آثرت اخلبز على العز، وركنت إىل الدعة على مرارlا، واخلمول على وضاعته، وذل اخلنوع ذلك أن النفوس امل

على خماطر ا¼د واملعايل، لن خترج جلهاد قط، ولن تدافع عدوا أبدا، فإن أخرجت قسرا كانت أسرع إىل الفرار من محر 
الة يعاجل دواخل النفوس بعد أن عاجل ظواهر التصرفات مستنفرة فرت من قسورة، لذلك التفت الوحي احلكيم إىل هذه احل

واملكاسب والعالقات، ألن النفوس مكمن الطاقة التنفيذية يف املرء، صربا إجيابيا على املشاق، وصمودا فعاال أمام احملن، 
ند هجومه على وقتالية مدافعة وهجوم يف وجه العدو، وقد سئل اإلمام علي كرم هللا وجهه يوما عن السر يف تكبريه ع

فقال: إنين أقدم على عدوي واثقا ¹نين سأقتله، ولديه ثقة ¹نين سأقتله، فأكون أ¦  تكبرية تنخلع منها القلوبعدوه 
 ونفسه عليه، وعندما عجب عمر الشتهار سيف القعقاع وال ميزة له عن السيوف قيل له: ميزته يف الذراع اليت حتمله,

ية ومنظمات ا¼تمع املدين على اختالف اجتاهاlا الفكرية يف رفع الروح املعنوية لدى ولعل فشَل جهود األحزاب السياس
الشعوب املسلمة املعاصرة، مبحاولة علمنتها �رة ومركستها أو لربلتها �رة، وفشَلها أيضا يف رفع معنوFت احلكام وبث 

جدوى اإليديولوجيات املعتمدة والوسائل  روح العزة واملدافعة عن العرض واألرض يف نفوسهم، دليل صارخ على عدم
  املنتهجة، وعلى ما أصاب األمة من خواء أنفس عمرlا اهلزمية، وفراغ قلوب حتسب كل صيحة عليها.

هذه احلالة املرضية وصفها الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم من قبل، وبني أسبا±ا ونتائجها يف حديثه الصحيح إذ 
قال: بل أنتم  ،فقال قائل: ومن قلة حنن يومئذ؟ ،داعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتهايوشك األمم أن تقال: ( 

 ،هللا يف قلوبكم الوهن نَّ وليقذفَ  ،منكم من صدور عدوكم املهابةَ  هللاُ  نَّ زعَ ـولين ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،يومئذ كثري
  ). ية املوتقال: حب الدنيا وكراه ؟فقال قائل: F رسول هللا وما الوهن

لقد وضع الرسول صلى هللا عليه وسلم إصبعه على مكمن الداء الذي هو حب الدنيا حرصا عليها وكراهية املوت خوفا 
، 20القيامة } َكالَّ َبْل حتُِبُّوَن اْلَعاِجَلةَ { وفرارا منها. وقبل ذلك نزل القرآن الكرمي حمذرا من هذا الداء الوبيل بقوله تعاىل:
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 ج النفوس املنهزمة والقلوب اخلائرة 5ستعالء اإلميان واستشعار األمن من هللا تعاىل حبسن الظن به، فقال:وأرشد إىل عال
ُتْم ُمْؤِمِنَني { ُكونُوا َوَال lَُِنوا ِيف ابِْتَغاِء اْلَقْوِم ِإْن تَ { ، وقال:139آل عمران،  }َوَال lَُِنوا َوَال َحتْزَنُوا َوأَنـُْتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكنـْ

 َّL104النساء  } َما َال يـَْرُجونَ  َ¾َْلُموَن فَِإنـَُّهْم َ�َْلُموَن َكَما َ¾َْلُموَن َوتـَْرُجوَن ِمَن ا.  
وعلى صعيد الرتبية واإلعداد بتجربة الصواب ونتائجه واخلطأ وعواقبه، ورؤية مقومات النصر وأسباب اهلزمية عيا¦، كان 

نفوس مليئة 5إلميان والقلوب مستعلية ±دي القرآن، على قلة العدد وندرة الطعام والشراب غزوة بدر وال النصر املؤزر يف
ُ بَِبْدٍر َوأَنـُْتْم أَِذلَّة{ والسالح وشدة احلصار ووعثاء اهلجرة، قال تعاىل: َّL123آل عمران  } َوَلَقْد َنَصرَُكُم ا .  

بعد فتح مكة، وقد داخلهم اإلعجاب 5لكثرة وموازينها، ويوم حنني واملسلمون يف أوج قوlم العددية والعسكرية 
ُ ِيف َمَواِطَن َكِثريٍَة َويـَْوَم  { واالستعالء 5لقوة املادية ومقاييسها، كانت اهلزمية والفرار 5دئ األمر، قال تعاىل: َّLَلَقْد َنَصرَُكُم ا

ُتْم ُمْدِبرِيَن  ُحنَـْنيٍ ِإْذ أَْعَجبَـْتُكْم َكثْـرَُتُكْم فـََلْم تـُْغِن َعْنُكمْ  ًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اْألَْرُض ِمبَا َرُحَبْت ُمثَّ َولَّيـْ ، حىت 25التوبة }َشيـْ
ُمثَّ أَنـَْزَل اLَُّ َسِكينَـَتُه َعَلى { إذا تلقوا درس التجربة مر÷ا، وعرفوا احلق وآبوا إليه، كان العفو عنهم والنصر هلم، قال تعاىل:

  .26 }ُمْؤِمِنَني َوأَنـَْزَل ُجُنوًدا ملَْ تـََرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا َوَذِلَك َجزَاءُ اْلَكاِفرِيَن َرُسولِِه َوَعَلى الْ 
إن اهلزمية يف النفس ال تكون إال خلوف من موت يتصوره اجلاهلون فناء واندmرا، واستبداال خلري أدىن معلوم مبآل جمهول  

قَاَلِت اْألَْعرَاُب َآَمنَّا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا { ان 5# واليوم اآلخر، كما قال تعاىل:على رغم ما قد يُدََّعي من اإلمي
ميَاُن ِيف قـُُلوِبُكمْ  ، ومهما كابر املهزوم أو أنكر فإن تصرفاته تكشف حقيقة نفسه 14احلجرات  } َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اْإلِ

أول نصر حيققه ا¼اهد على عدوه أن ينتصر على اخلوف من املوت يف نفسه وإال أصبح أول  ودخيلة قلبه، لذلك كان
املهزومني، وكانت أول خطوة يف جمال العقيدة القتالية اإلسالمية أن يـُْهَزم اخلوف من املوت وأن يعاد بناء الشخصية 

والدين، احتسا5 # وإيثارا ملرضاته، وثقة ¹ن املؤمنة على الفدائية واالستبسال، والدفاع عن احلوزة واألرض والعرض 
  اآلجال بيده عز وجل.

ولئن سعى الوحي إىل هذه الغاية، فبني يف سياقات كثرية أن املوت حدث طبيعي يذوقه كل من يف السموات واألرض، 
ملسعى ولنفس اهلدف، يسري يف نفس ا وأن النعيم األبدي يف اجلنة ليس له من سبيل إال املوت، فإنه يف آFت هذ الدرس
كي تتأكد املفاهيم وتتضح التصورات،  ولكن ليس 5لوعظ أو بتجربة اخلطأ والصواب كما ألفنا، بل بتجربة املوت نفسه،

ويـُْعَلَم أن املوت من أمر هللا تعاىل، �يت ألجل مضروب وميعاد موقوت، ال تعجل به شجاعة، وال يؤجله جنب أو فرار. 
  .} َر ِإَىل الَِّذيَن َخَرُجواْ ِمن ِدFَرِِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل َهلُُم اLُّ ُموتُواْ ُمثَّ َأْحَياُهمْ أَملَْ تَـ { قال تعاىل:

±ذا اإلجياز املويف بكل ما يراد من احلادثة، يلفت الوحي األبصار والقلوب إىل حقيقة عقدية حتيي النفوس اخلائرة اخلائفة 
املوت أن  يقة طاملا قررlا آFت القرآن الكرمي بصيغ وأساليب تناسب ما وردت فيه من سياق، �رة بتقريرمن املوت، حق

الَِّذي َخَلَق  { على عباده حلكمة قدرها وأرادها، وما كان من خلقه ليس لبشر سلطان عليه: من خلق هللا تعاىل كتبه
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ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأحْ  أجال غري  رة ¹ن له، و�35األنبياء  } ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ  { ،2امللك  } َسُن َعَمًال اْلَمْوَت َواْحلََياَة لِيَـبـْ
فَِإَذا  { ،49يونس } ِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َفَال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْستَـْقِدُمونَ  { قابل للزFدة أو النقصان:

ُتْم تـَْعَلُمونَ  { ،61النحل } ْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْستَـْقِدُمونَ َجاَء َأَجُلهُ  نوح  } ِإنَّ َأَجَل اLَِّ ِإَذا َجاَء َال يـَُؤخَُّر َلْو ُكنـْ
ُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدة { ،4   .78النساء  } أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرُِكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنـْ

إحداهن  اء املوتى يف سورة البقرة مخس مرات، أربع منها لبيان قدرة هللا تعاىل وعلمه وبليغ صنعه وحكمته،لقد ذكر إحي
يف بين إسرائيل وقد جلوا يف جمادلة نبيهم موسى عليه السالم فكانت اإلماتة واإلحياء عقوبة وبيا¦ لقدرته على معاقبتهم 

Fَ ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اLََّ َجْهرًَة فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنـُْتْم تـَْنظُُروَن ُمثَّ َوِإْذ قـُْلُتْم { قال تعاىل: واالنتقام منهم،
، والثانية لبيان قدرته تعاىل على إخراج مكنون األنفس 55/56البقرة  } بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

 نفسا فكتموا وأنكروا، قال تعاىل:ى ¹بسط ما ال يكاد العقل يتصوره، يف قصة بقرة بين إسرائيل وقد قتلوا وإحياء املوت
ُتْم َتْكُتُموَن فـَُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها{ ْوَتى َويُرِيُكْم َآFَتِِه َكَذِلَك ُحيِْيي اLَُّ اْلمَ   َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفًسا فَادَّارَْأُمتْ ِفيَها َواLَُّ ُخمْرٌِج َما ُكنـْ

أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي { :، والثالثة يف قصة الذي مر على قرية وهي خاوية72/73البقرة  } َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 
 َُّLَا فََأَماتَُه اlِبـَْعَد َمْو َُّLوالرابعة يف قصة إبراهيم 259البقرة }ِمَئَة َعاٍم ُمثَّ بـََعثَُه َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىنَّ ُحيِْيي َهِذِه ا ،

قـَْلِيب قَاَل َفُخْذ َوِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل أََوملَْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ  { :والطيور األربعة
ُهنَّ ُجْزًءا ُمثَّ اْدُعُهنَّ َ�ْتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ أَْربـََعًة ِمَن الطَّْريِ   } اLََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ َفُصْرُهنَّ إِلَْيَك ُمثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمنـْ

  .260البقرة
قوم فروا إال أن اخلامسة كانت هلدف تربوي يصحح التصور اإلمياين حلقيقة املوت، ويضفي عليها مسحة واقع حي يف 

منه فأماlم هللا تعاىل مث أحياهم، لينـزع من قلو±م خوف املوت، ويبني هلم أنه جمرد نقلة من حياة إىل حياة، ولن يضريهم 
ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت { املوت يف شيء إمنا الذي يضريهم هو ما بعده، يوم يردون إىل ر±م للمحاسبة واجلزاء كما قال تعاىل:

ُتْم تـَْعَملُ  الَِّذي تَِفرُّونَ     .8اجلمعة } ونَ ِمْنُه فَِإنَُّه ُمَالِقيُكْم ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيُـنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ
وال تعريفا 5لقوم  ،لقد ورد ذكر حادثة اخلروج من الدFر موجزا مركزا جمردا عن التفاصيل، فلم تذكر اآلية زمنا للخروج

وال سببا لفرارهم من املوت، عن و5ء أرعبهم أو عدو ذي شوكة هامجهم، وال حاهلم بعد عودlم إىل احلياة  ،لذين خرجواا
أو مدى استفادlم من التجربة، ومل يـُْرَو عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك حديث صحيح، ألن هذه التفاصيل 

ادثة، وذكرُها يصرف عن استخالص احلكمة من إيرادها، ويشغل 5جلوانب واجلزئيات ال قيمة هلا يف تقرير ما يراد من احل
القصصية والتارخيية عن االتعاظ واالستفادة منها، ويوقع أحيا¦ كثرية يف تبين األساطري واخلرافات واإلسرائيليات، فتضعف 

  العقول عن الفهم وتكل عن االستيعاب، وتغيب عن األفئدة الغاية واهلدف من التجربة.
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لقد خافوا املوت ففروا منه فأحياهم هللا تعاىل مث أماlم، فعرفوا أن املوت حق، وأنه بيد هللا تعاىل وحده ال شريك له، ال 
أثر للفرار منه أو اإلقبال عليه يف حتديد أجله، وأنه نقلة طبيعية واجبة من عامل االختبار واالبتالء إىل عامل احملاسبة واجلزاء، 

ن ليوم الدين من مالك يوم الدين. ±ذه املعرفة وهذا اليقني ينهزم يف القلوب اخلوف من املوت، فإن كان خوف فليك
  فتنتصر احلياة احلقة، نصرا يف الدنيا ëقامة أمة اخلريية والشهادة، ونصرا يف اآلخرة حياة عز ونعيم خملد. 

هاد يف سبيله من يصطفيهم حملبته وفضله ونعيم جنته، إن اآلجال حمددة واألرزاق مقدرة، وهللا تعاىل خيتار لإلميان به واجل
ولئن كان فضل هللا تعاىل على الناس مؤمنهم وكافرهم ظاهرا بينا فإنه على الصادقني من عباده أشد وضوحا وظهورا ألنه 

َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس الَ ِإنَّ اLَّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس { عقب عز وجل على احلادثة بقوله: يشمل الدنيا واآلخرة، لذلك
فضله ±دايتهم مجيعا إىل احلق، وبتيسريه ملن اختاره ورضيه، وفضله على من قتل يف سبيله، إذ خفف عنه  ،} َيْشُكُرونَ 

 { حمنة القتل فجعله أقل إيالما من قرصة يقرصها، وأبدل الشهيد حياة خريا من حياته وأبقى وأعز وأنبل، قال تعاىل:
اَر اْآلَِخرََة هلََِي اْحلَيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ  َوِإنَّ  َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اLَِّ أَْمَواً� َبْل  { ، وقال:64العنكبوت } الدَّ

ْبِشُروَن 5ِلَِّذيَن ملَْ يـَْلَحُقوا ِ±ِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال َأْحَياٌء ِعْنَد َر±ِِّْم يـُْرَزقُون َفرِِحَني ِمبَا َآَ�ُهُم اLَُّ ِمْن َفْضِلِه َوَيْستَـ 
الشهيد ال جيد مس القتل إال كما جيد أحدكم . وقال صلى هللا عليه وسلم: (169/170آل عمران  } ُهْم َحيْزَنُونَ 

ن مل تقتلوا متوتوا، والذي نفس ابن أيب طالب بيده أللف )، وقال اإلمام علي كرم هللا وجهه:" أيها الناس إالقرصة يقرصها
  ضربة 5لسيف أهون من ميتة على الفراش".

املوت حق، أما اخلوف منه فمجرد غبش يعتور التصور اإلمياين ويشاغب عليه، له أحد ثالثة أسباب، حرٌص على شهوة 
اِل فرص التكاثر فيها، ونسياِن اآلخرة وإمهاِل نفس ولذة مطعم ومكسب أموال حيمل املرء على التشبِث 5حلياة واهتب

أو جهٌل مطبق مبا بعد املوت من حياة أخرى خلودا يف اجلنة أو يف النار، أو خوٌف من آmم قدمها ومظامل  شأÄا،
ة ارتكبها. فإذا تدبر واعترب عرف أن هذا اخلوف يف حقيقته خوف مما بعد املوت، وليس خوفا منه، عالجه املعرفة والتوب

واستعظام ما عند هللا من خري يرجى وعذاب خيشى، قال ابن عباس رضي هللا عنه: "ما أحد إال واملوت خري له، ألن هللا 
ِد اLَِّ َوَما ِعْنَد َلِكِن الَِّذيَن اتـََّقْوا رَبـَُّهْم َهلُْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نـُُزًال ِمْن ِعنْ { تعاىل قال يف األخيار:

ٌر ِلْألَبـْرَارِ  َا ُمنِْلي َهلُْم { ، وقال يف األشرار:198آل عمران } اLَِّ َخيـْ ٌر ِألَنـُْفِسِهْم ِإمنَّ َا ُمنِْلي َهلُْم َخيـْ َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَمنَّ
  .178آل عمران } لِيَـْزَداُدوا ِإْمثًا َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ 

إن املرء ال يستطيع أن ينتصر على نفسه وهواه، أو أن حيقق نصرا على عدوه ما مل يهزم اخلوف من املوت، وكذلك قادة 
األمة وساستها، إن مل يهزموا يف قلو±م اخلوف من املوت واحلرص على احلياة، فلن يقودوا أمتهم إال إىل اهلزمية واخلنوع 

ة للنصر والدفاع عن احلوزة يقودها جبناء ألفوا السالمة ومتسكوا ±ا على املذل للعدو. وكم من شعوب صادقة متوثب



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

وضاعة وذلة وخضوع، فكبلوا شعو±م عن طلب املعايل والسعي للحرية واالنعتاق، وكم من قادة لديهم من مقومات 
  النصر ما ليس عند غريهم ولكنهم ابتلوا بشعوب مل ترتفع مهمها عن مطالب التنب والشعري.

خلوف مما بعد املوت فهو سالح املؤمن يف مواجهة اخلوف من املوت وهزميته. إنه سبيل الفوز والنجاة بني يدي هللا أما ا
، وحري مبن شاهد بعينه أو 9الزمر } أَْم َمْن ُهَو قَاِنٌت َآَ¦َء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما َحيَْذُر اْآلَِخرََة َويـَْرُجو َرْمحََة رَبِّه{ تعاىل:

صريته أو علم من مصدر يقني هو القرآن الكرمي بقوم فروا وهم ألوف من املوت فأماlم هللا بواحدة كلمح 5لبصر مث بب
أحياهم بيسر وسهولة يف حلظة خاطفة، أن يصرف عقله وقلبه عن اخلوف من املوت يف مجيع حاالت السلم واحلرب 

ل فيها واآلخرة وما أعد هلا، وأن يستجيب لداعي اجلهاد يف ومواجهة العدو ومدافعته، إىل التفكري يف الدنيا وما عم
  سبيل هللا غري هياب وال مرتدد وال متقاعس. 

لقد وردت هذه اآلية الكرمية لتؤكد يف مشهد حي متحرك حالة من حاالت اهلزمية النفسية مقرونة بعالجها، وتوضح 
بدونه ال يقوم لألمة أمر وال ترفع لشعارها راية، فكانت  اإلسالمية، جبالء مبدأ هو الركن الركني يف العقيدة القتالية

مبضموÄا وإشاراlا أعظم آية يف احلث على اجلهاد وأقوى قاعدة وأثبت منطلق وأوضح توطئة ملا جاء بعدها من أمر 
وأن وت أو القتل ال ينجيه، اإلنسان إذا علم أن فراره من املذلك ألن  .}َوقَاتُِلوْا ِيف َسِبيِل اLِّ  { 5لقتال يف قوله تعاىل:

املعركة،  والتقدم يف ميدان قراع احلروب،هان عليه أجله ال يزيد وال ينقص، وأنه بيد هللا عز وجل ال سبيل ملخلوق عليه، 
ِعْنِد َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن  { املوت موقنا أن اقتحامها طريق إىل النصر، وأن النصر كله بيده عز وجل وهو القائل: مبارزةو 

 ، يهب نصره ملن يستحقه، هو العزيز الغالب يف ملكه، احلكيم يف عطائه ومنعه.10األنفال }اLَِّ ِإنَّ اLََّ َعزِيٌز َحِكيٌم 
يٌع َعِليمٌ { يسمع ما تكتمون من قول ويعلم ما تسرون من نواF وأعمال، وما تضمرون من إقبال على  } َواْعَلُمواْ َأنَّ اLَّ مسَِ

  د صادقني أو خوف من املوت فـُرَّارًا جزعني.اجلها
 ،} من َذا الَِّذي يـُْقِرُض اLَّ { مث أتبع عز وجل أمره 5لقتال أمره الثاين ëنفاق األموال لنفس الغاية واهلدف فقال:

 تعاىل ، وهللاأثىن كل واحد منهما على صاحبهومنه تقارض الرجالن الثناء إذا  القرض اسم لكل ما يلتمس عليه اجلزاء،و 
، عرب عنه 5لقرض تلطفا يف استدعاء املؤمن َمَثٌل لتقدمي العمل العاجل طلبًا للثواب اآلجلغين عن العامليني، وما هو إال 

أي ماال  } قـَْرضاً َحَسناً { إىل اإلنفاق، واملراد به حسب سياق هذه اآلFت الكرمية بذل املال جهادا يف سبيل هللا تعاىل،
فيضاعف أجره وجزاءه أضعافا كثرية ال يعلم عددها إال  } فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافاً َكِثريَةً { ص ورضا نفس،حالال طيبا ëخال

بُـلَ { هللا تعاىل، قال عز وجل: ٍة ِمَئُة َحبٍَّة َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اLَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنـْ
من  أي يقرت الرزق على من يشاء } َواLُّ يـَْقِبُض َويـَْبُسطُ { .261البقرة } َواLَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواLَُّ َواِسٌع َعِليمٌ 

  فتحاسبون وجتزون مبا كنتم تعملون.  } َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ { ،يوسع على من يشاءو  عباده،
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وإن هللا عز وجل لرييد منا  ،قال أبو الدحداح األنصاري: F رسول هللاهذه اآلية ملا نزلت ( وقد روي صحيحا أن 
قال: فإين قد أقرضت ريب عز وجل  ،فناوله يده ،أرين يدك F رسول هللا :قال ،قال: نعم F أ5 الدحداح ؟القرض
قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: F أم  ،اهلاوأم الدحداح فيه وعي ،وحائط له فيه ستمائة خنلة: بن مسعوداقال ، حائطي

يـَْنزُِل اLَُّ ِيف السََّماِء ). وقال صلى هللا عليه وسلم: (  قال: أخرجي فقد أقرضته ريب عز وجل ،لبيك :قالت ،الدحداح
نـَْيا ِلَشْطِر اللَّْيِل أَْو لِثـُُلِث اللَّْيِل اْآلِخِر فـَيَـُقوُل َمْن يَْدُعوِين فََأْستَ  َر الدُّ ِجيَب َلُه أَْو َيْسأَُلِين فَُأْعِطَيُه ُمثَّ يـَُقوُل َمْن يـُْقِرُض َغيـْ

  ). َعِدٍمي َوَال ظَُلومٍ 
إن للجهاد يف سبيل هللا شقني متكاملني انتظمتهما هذه اآلFت الكرمية، بذل النفس وبذل املال، لذلك وردا معا 

َوأَْنِفُقوا ِيف َسِبيِل { لبخُل 5إلنفاق على اجلهاد هالكا لألمة، قال تعاىل:متالزمني يف كثري من آFت القرآن الكرمي، واْعُتِربَ ا
 :،وقال41التوبة  } َوَجاِهُدوا ¹َِْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِيف َسِبيِل اLَِّ { ، وقال:195البقرة  }اLَِّ َوَال تـُْلُقوا ¹َِْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكة

ْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحق÷ا ِيف ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواَهلُْم ¹َِنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اLَِّ فـَيَـْقتـُُلوَن َويُـ  ِإنَّ اLََّ اْشتَـَرى{
يِل َواْلُقْرَآن جنِْ ا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِجتَارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم تـُْؤِمُنوَن Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنو { ، وقال:111التوبة } التـَّْورَاِة َواْإلِ

ُتْم  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ   .10/11الصف  } تـَْعَلُمونَ L5َِِّ َوَرُسولِِه َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اLَِّ ¹َِْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ
ة الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن اتبعه إىل االعتبار بتجربة الذين خرجوا من دFرهم حذر وبعد أن استدعى الوحي ذاكر 

املوت على َوَجاَزlِا، وبىن عليها األمر 5جلهاد واإلنفاق يف سبيل هللا، التفت إىل التذكري بتجربة أخرى أكثر تفصيال، هي 
عد عز ورفعة، واحنرفوا عن تعاليم التوراة، فغلبهم أعداؤهم جتربة بين إسرائيل من بعد موسى إذ ضعفوا بعد قوة، وذلوا ب

وÄبوا مقدساlم، واستباحوا أعراضهم، فانتفضوا يف صحوة ضمري وإميان السرتجاع الكرامة املداسة والعرض املهان 
إشارات ومبادئ واملقدسات املنتهبة واحلرية املفتقدة، يذكر الوحي ±ذه التجربة ملا انبث يف تفاصيلها من عرب وعظات و 

فيخاطب الرسول صلى هللا عليه وسلم  متعلقة 5لرتبية اجلهادية والعقيدة القتالية الالزمة لبناء ا¼تمع اإلسالمي اجلديد،
ُُم ابـَْعْث لََنا َمِلكاً أَملَْ تـََر ِإَىل اْلَمِإل ِمن َبِين ِإْسرَائِيَل ِمن بـَْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلواْ لَِنِيبٍّ { وكل مؤمن إىل قيام الساعة بقوله تعاىل:  هلَّ

 ِّLنـَُّقاِتْل ِيف َسِبيِل ا {.  
ألتباعه رضي  ر هؤالء القوم، وتشويقيٍّ اخبألرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا علََّمه ربه من  يبدأ اخلطاب بسؤال تذكرييٍّ 

واملأل هم خنبة القوم وسراlم،  } ْلَمِإل ِمن َبِين ِإْسرَائِيلَ أَملَْ تـََر ِإَىل ا{ هللا عنهم إىل معرفتها واالستفادة منها، فيقول تعاىل:
بعد زمن موسى عليه السالم بزمن طويل هو الزمن  } ن بـَْعِد ُموَسىمِ  { أي: أمل تعلم خرب النخبة املتنفذة من بين إسرائيل

رهم �مرهم 5ملعروف وينهاهم عن املنكر ويقيمهم أظهكان بني  }هلَُّْم  ِإْذ قَاُلواْ لَِنِيبٍّ  { الذي بعث فيه داوود عليه السالم،
، ومل تذكر اآلية اسم النيب ومل يرد به خرب صحيح عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، ألن اهلدف من على منهج التوراة

ِلكًا نـَُّقاِتْل ِيف ابـَْعْث لََنا مَ  { التجربة مضموÄا ال التأريخ هلا، واملقصود من اآلية الرتغيب يف اجلهاد والتحذير من تركه.
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 ِّLأمر بين يقود¦ لقتال أعدائنا الذين أذلو¦ وتغلبوا علينا. وكان نظام تنتظم به كلمتنا و أقم لنا أمريا أو ملكا  ،} َسِبيِل ا
Fَ قـَْوِم  َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمهِ  { :أن تسوس قادlم وعامتهم األنبياء، يرشدوÄم ويقيمون أمرهم كما قال تعاىلإسرائيل 

َكاَنْت بـَُنو (  :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،} اذُْكُروا نِْعَمَة اLَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا
  ).  بـَْعِدي َوَسَتُكوُن ُخَلَفاُء َتْكثُرِإْسرَائِيَل َتُسوُسُهْم اْألَنِْبَياءُ ُكلََّما َهَلَك َنِيبٌّ َخَلَفُه َنِيبٌّ َوإِنَُّه َال َنِيبَّ 

والظاهر من جلوئهم إىل نبيهم أن وعظه هلم قد أحىي يف قلو±م ما خفت من إميان وما وهن من قوة إرادة، فاسرتجعوا  
ود وعيهم الغائب و�قت أنفسهم إىل ما ضيعوه من عز وحرية وتراث نبوة، إال أن هذا النيب ِلَما علمه من تردد اليه

وانتكساlم العقدية عرب �رخيهم الطويل منذ عهد موسى عليه السالم، أراد أن يستوثق من صدق عزميتهم على النهوض 
من كبوlم ومقاتلة عدوهم، وأن مييز يف موقفهم بني محاسة طارئة ال تفتأ أن ختبو، وبني عزم راسخ mبت ال يزول، 

lزاميتهمفخاطبهم 5ستفهام حتذيري عما يتوقع من تصرفاÄُتْم ِإن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ تـَُقاتُِلواْ  { م وا  ،} قَاَل َهْل َعَسيـْ
فتحها، كل القرآن، وقرأ الباقون بيف  يتم بكسر السني قرأ ¦فع: عسِ  ،شفاقإو  ترقبمن أفعال املقاربة فيه  "عسىوفعل "

شروطه، وا بفُ أال تَـ عليكم القتال وبعث لكم أمريا يقودكم إليه  واملعىن: أال حيتمل إن استجاب هللا تعاىل لرغبتكم وفرض
فما كان جوا±م إال  وال تصربوا على ألوائه، وأن تفروا منه، ويكون التويل عنه أقرب إليكم من الزحف حنوه والصمود له.

م يراد به إنكار أن يردهم عن القتال راد، أو يعرتض وهو منهم استفها } قَاُلوْا َوَما لََنا َأالَّ نـَُقاِتَل ِيف َسِبيِل اLِّ { أن قالوا:
سبيلهم إليه معرتض من أنفسهم أو من غريهم، ألن الداعي إليه شدة ما أصا±م من ذلة وصغار وطرد من الدار واألهل 

اذلوا وعصوا األنبياء ودخلهم ذلك أن بين إسرائيل بعد موسى عليه السالم خت ،} َوَقْد أُْخرِْجَنا ِمن ِدFَرَِ¦ َوأَبـَْنآئَِنا { والولد
الفساد العقدي والسلوكي فسلط هللا عليهم الكنعانيني هزموهم واستخلصوا منهم البالد وسبوا الذرية وسلبوهم التابوت، 
وهو الصندوق الذي ترك فيه موسى تعاليمه وتعاليم هارون وآهلما العاملني مبنهجهما املتمسكني بسنتهما. وغري خفي 

داعيهم األول للقتال ذايت حمض، هو الثأر ألنفسهم ممن أخرجهم من دFرهم وسىب ذريتهم، وليس يف من جوا±م أن 
  سبيل هللا، من أجل أن يكون الدين كله له عز وجل، مما يكشف ما يعتور تصورهم اإلمياين من خلل وغبش. 

فـََلمَّا ُكِتَب { :اجهة العدو بقولهو5عرتاض صارم وموجز عقب عز وجل على دعواهم الثبات يف القتال واحلرص على مو 
فلما أمروا به فروا من ميدانه ونكصوا عنه   ما توقعه نبيهم منهم،طلبوا اإلذن هلم 5لقتال واستنكروا  }َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تـََولَّْوْا 

الشجاعة والقتالية،  كما هو شأن اجلبناء يف كل عصر، يطلبون الطعن والنزال خارج ميداÄما ويزايدون رFء ومسعة بدعوى
ِإالَّ قَِليالً  { ومل يثبت للقتال ممن طلبه إال قليل فإذا جد اجلد وقيل F خيل هللا اركيب رأيتهم محرا مستنفرة فرت من قسورة،

ُهمْ  نـْ هم الذين نصرهم هللا تعاىل على العدو، ويف هذه اآلية مكمن العظة واالعتبار والتحذير للمسلمني من حال بين  } مِّ
سرائيل يف خور نفوسهم وجمادلتهم 5لباطل وتركهم اجلهاد يف سبيل هللا، كما أن فيها تقريرا حلقيقة الكثرة اجلوفاء إ
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املتخاذلة، والقلة املليئة 5إلميان واإلخالص والثقة 5#، ولذلك ختمها عز وجل ëثبات علمه 5لنفوس والتصرفات، 
  .} َواLُّ َعِليٌم 5ِلظَّاِلِمنيَ { د بقوله تعاىل:وتوعد من يظلمون أنفسهم وأمتهم برتك اجلها

َوقَاَل َهلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ اLَّ َقْد { مث يعود الوحي إىل متابعة تفصيل ما حتتاجه الرتبية اجلهادية من هذه احلادثة بقوله تعاىل:
ى منهم طالوت ملكا يقودهم للقتال، وكان أخربهم النيب أن هللا استجاب طلبهم واصطف } بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكاً 

طالوت فيهم رجال فقريا ليس من بيت يتوارث السيادة والقيادة، لذلك سرعان ما جتلى اخللل يف تصورهم العقدي مرة 
َنا َوَحنُْن َأَحقُّ 5ِْلُمْلكِ  { أخرى بفساد مقاييس أحكامهم فقالوا: ِمْنُه َوملَْ يـُْؤَت َسَعًة مَِّن  قَالَُوْا َأىنَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَليـْ

  .} اْلَمالِ 
إن قيادة األمة يف ميزان اإلسالم ال تكون 5لتوارث، وال 5جلاه أو املال، وال 5لتكالب على السلطة والتنافس والتحاسد  

تكاليفها، ولذلك من أجلها، ولكن 5لتقوى والطاعة واالمتثال ألمر هللا، والكفاية والقدرة على القيام ±ا والصرب على 
قَاَل ِإنَّ اLَّ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة ِيف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم  { ردهم نبيهم إىل ما غاب عنهم من حقائق اإلميان والتوحيد

عليهم واصطفاه هلم قائدا، وأْمُر هللا ال يرد،  بني هلم أوال أن هللا أمر له 5مللك } َواLُّ يـُْؤِيت ُمْلَكُه َمن َيَشاُء َواLُّ َواِسٌع َعِليمٌ 
 ، وقال:68القصص  } َورَبَُّك َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتاُر َما َكاَن َهلُُم اْخلِيَـرَُة ُسْبَحاَن اLَِّ َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكونَ  { قال تعاىل:

} َُّLوزاد فبني فضل  ،36األحزاب  } َوَرُسولُُه أَْمرًا أَْن َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـرَُة ِمْن أَْمرِِهمْ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى ا
طالوت عليهم مبا ميزه عز وجل بسطة قوة ووافر علم وحكمة وقدرة على قيادة القتال، وعاتب من جيادل يف شأٍن من 

  .} ْلَكُه َمن َيَشاُء َواLُّ َواِسٌع َعِليمٌ َواLُّ يـُْؤِيت مُ  { أْمِر هللا هو أعلم به ومبن يصلح له
وكأمنا بقي يف نفوسهم شيء من الريبة والشك فيما أمرهم به نبيهم، كما هي عادlم مع مجيع األنبياء من عهد موسى 

ذ جاءlم عليه السالم، فأمدهم هللا تعاىل 5حلجة القاطعة امللموسة على صدقه، ورد إليهم ما سلبوه من تراثهم الديين، إ
َوقَاَل َهلُْم نِِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه أَن َ�ْتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه { املالئكة 5لتابوت املفتقد يطمئن قلو±م وميألها سكينة من ر±م

َّا تـََرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن َحتِْمُلُه اْلَمآلِئَكةُ  ويف ذلك ما يكفي من دالئل الصدق وبواعث  } َسِكيَنٌة مِّن رَّبُِّكْم َوبَِقيٌَّة ممِّ
  .} ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  { الثقة ملن كان مؤمنا حقا

مل يتحرر بنو إسرائيل مما ألفوه من سيئ عادات وعقيم جدال 5لباطل، وسوء ظن وغبش إميان، وعصيان رسل يف أي 
ل يف هذه احلادثة على وجازlا عددا من انتكاساlم العقدية، أوالها عندما ربطوا عهد من عهودهم، وقد عرض عز وج

جهادهم 5ألسباب الذاتية ومل جيعلوه يف سبيل هللا، وmنيتها 5ختالل مقاييس اختيارهم لقيادة اجلهاد وتسيري شأÄم العام، 
، وmلثتها بنكوص كثري منهم عن القتال بعد أن وغفلتهم عن مقياس االصطفاء اإلهلي والتقوى والعلم والكفاية والقدرة

فرض، واجلهاد بعد أن أمر به. فلم يبق مع طالوت إال قلة منهم، رضيته قائدا، فَجيََّشهم ثقة منه يف هللا وخرج ±م إىل 
   مالقاة العدو.
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ق من صالبتهم وقدرlم فلما فصل ±م عن مساكنهم، ومعه نبيهم �متر ¹مره ويسرتشد ±ديه، أراد مرة أخرى أن يستوث
على التحمل واالنضباط والطاعة، وصمودهم يف مواجهة خصاص احلاجات وصربهم على افتقاد الضرورات، ال سيما 

فـََلمَّا َفَصَل طَالُوُت 5ِْجلُُنوِد { وهم جيش أمة ُمغلَّبة مقهورة ألفت اخلنوع والذلة للكنعانيني األقوFء الغالبني، قال تعاىل:
َتِليُكم بِنَـَهرٍ { ا عما تلقاه من النيب الذي يرافقهم:خمرب  }قَالَ  ممتحن إرادتكم وخمترب عزمكم على القتال بنهر  } ِإنَّ اLَّ ُمبـْ

وليعد من  ووالييت، وطاعيتأي: ليس من جيشي وال أهل رفقيت  } َفَمن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمينِّ  { يف طريقكم وأنتم عطاش
ومن مل يشرب منه قط أو اكتفى ¹خذ غرفة واحدة  } ْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمينِّ ِإالَّ َمِن اْغتَـَرَف ُغْرَفًة بَِيِدهِ َوَمن ملَّْ يَ  { حيث أتى،

منه بيده فإنه من جيشي، يواصل معى مسرية اجلهاد يف سبيل هللا، إال أن أكثرهم شربوا وارتووا، فكانت االنتكاسة الرابعة 
ُهمْ َفَشرِبُوْا مِ  { يف هذه املسرية نـْ ومل يبق مع طالوت إال عدد قليل ورد ذكره يف حديث صحيح أخرجه  } ْنُه ِإالَّ قَِليًال مِّ

كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت ثالث مائة :"عن الرباء قال البخاري وأمحد والرتمذي
  " وثالثة عشر رجال

 م رأي العني جفل بعضهم وذعروا من قوة جالوت وجنوده،فلما جاوز طالوت النهر مع من بقي معه ورأوا جيش عدوه
يغلب على طبعه  ممنأي قالت طائفة منهم  } فـََلمَّا َجاَوزَُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه قَاُلواْ َال طَاَقَة لََنا اْليَـْوَم ِجبَاُلوَت َوُجنوِدهِ  {

وا أقوFء القلوب ن كانت وقوته، وقالت طائفة أخرى مماجلزع واخلوف من املوت: ال قدرة لنا على مواجهة جيش جالو 
الذين يظنون أي:  } قَاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهم مُّالَُقو اLِّ { العدو: تصميم على لقاءالعلى صدق القتال و  واإلرادة والعزم

الظن على اليقني على لفظ ، أطلق عاىل5ملوت يف طاعة هللا ت ونال يبالÄ¹م مالقو هللا تعاىل يوم الدين و  يوقنونالذين 
َواLُّ َمَع  َكم مِّن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ëِِْذِن اLِّ  { تقارب املعىنملا بني الظن واليقني من  لتأكيد االعتقاد، سبيل ا¼از

ن األرض والطني كثرًة عددية وشاكَي سالح، لقد اتضحت الرؤية اإلميانية لدى هذه الفئة فتخلت عن ميزا .} الصَّاِبرِينَ 
وتبلورت يف قلوب أهلها مقاييس إميانية ترتفع ±م إىل مراقي املدد اإلهلي الذي هو مصدر النصر والغلبة والتمكني 
واالصطفاء الر5ين ألهل الرFدة والقيادة واخلالفة يف األرض، فمثلهم يف موقفهم من جيش طالوت كمثل أهل بدر إذ قال 

ِئَكِة ُمَسوِِّمَني َوَما بـََلى ِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا َوَ�ْتُوُكْم ِمْن فـَْورِِهْم َهَذا ُميِْددُْكْم رَبُُّكْم ِخبَْمَسِة َآَالٍف ِمَن اْلَمَال  { م ر±م عزوجل:هل
ُ ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قـُُلوُبُكْم بِِه َوَما النَّْصُر  َّLاْلَعزِيِز احلَِْكيمِ َجَعَلُه ا َِّL125/126آل عمران  } ِإالَّ ِمْن ِعْنِد ا.  

وعندما التقى اجليشان جتلت املفاصلة العقدية يف أشد صورها وضوحا، معسكر إميان ال كفر فيه، ومعسكر كفر ال إميان 
بات، وأخرى كافرة مستعلية فيه، إميان يقاتل كفرا، وصالح يدفع فسادا، طائفة تستنصر ر±ا وتستمد منه العون والث

استفتحوا جهادهم 5للجوء إىل  }َوَلمَّا بـََرُزوْا ِجلَالُوَت َوُجُنوِدهِ { بقوlا املادية مغرورة بكثرlا مزهوة مبا سلف من انتصاراlا،
 { هللا ضارعني إليه بثالث دعوات هن أسباب النصر: أن يفرغ عليهم صربا من عنده يتحملون به سعري احلرب وشدlا
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َنا َصْرباً  وأن ينصرهم  ،} َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا { وأن يثبت أقدامهم يف مواجهة العدو فال lَُِن وال تويل ،} قَاُلوْا رَبـََّنا أَْفرِْغ َعَليـْ
 .} َوانُصْرَ¦ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ  { على أعداء هللا وأعدائهم، جالوت والكنعانيني الكفرة

منة القوية اليت استصفاها طالوت من بني ضعف عزمية وخوف موت وحب دنيا، وبيقينها الراسخ أن ±ذه النخبة املؤ 
النصر بيده تعاىل وحده، وبدعواlا الطيبة اليت مجعت بني التوسل بربوبيته تعاىل واإلقرار 5الضطرار إليه واحلاجة إىل نصره 

  و¾ييده، خاض طالوت معركته.
يف اإلسالم إميا¦ وتوكال واحتسا5 واقتحاما للموت الذي اليقهره إال اجلراءة عليه، ومتحول وبثوابت العقيدة القتالية  

الوسيلة إعدادا للرجال واملال واألدوات، وخطط احلرب وحسن اختيار وقتها وميداÄا، اÄزم قوم جالوت شر هزمية على  
  .} فـََهَزُموُهم ëِِْذِن اLِّ  { كثرlم ووفرة سالحهم

هزمية املشركني بقوة املسلمني وال بكثرة عددهم، وإمنا كانت ëذن هللا وأمره ليـُْعَلم أن النصر منه تعاىل وحده، وأن مل تكن  
املؤمن جمرد غطاء ملا يريده عز وجل ويقدره، ليس له من األمر إال أن يقوم مبا فرض عليه، وهللا حيكم ما يشاء ويفعل ما 

بني أنَّ قاِتَل جالوت مل يكن طالوت وال أحَد جنوده األشاوس، بل صبيا يرعى يريد. وكان من عجائب هذا النصر امل
الغنم هو داوود عليه السالم، أرسله أبوه إىل جيش طالوت ليأتيه ¹خبار أبناء له ثالثة يف اجليش املؤمن، كما تقول معظم 

وم وأضعف السالح، عربة للجبناء رواFت التاريخ، قتله حبجر من مقالعه، فكان قتل الطاغية املتجرب ¹صغر الق
مث آل إليه امللك بعد طالوت واصطفاه عز وجل للنبوة،  .} َوقـََتَل َداُووُد َجالُوتَ  { املتخاذلني وقدوة للشجعان املوقنني

اْألَْرِض فَاْحُكْم  Fَ َداُووُد ِإ¦َّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف { وعلمه احلكمة وأنزل عليه الزبور وجعله خليفة يف األرض، قال تعاىل:
 َّLِجَباُل أَوِِّيب { ، وقال:26ص  } بـَْنيَ النَّاِس 5ِحلَْقِّ َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل ا Fَ َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضًال َوَلَقْد َآتـَيـْ

َر َوأَلَنَّا َلُه احلَِْديدَ    .10سبأ } َمَعُه َوالطَّيـْ
كرمية كثريا من تفاصيل هذه الواقعة كما هو األسلوب القرآين يف التعليم والتأهيل، ومل تتطرق السنة مل تذكر اآلFت ال

فتتحول آFت الذكر  ،النبوية الصحيحة إليها، كيال تنشغل القلوب والعقول 5لرواFت واألخبار عن العظة واالعتبار
فوس وا¼تمعات، وإخراج األمة الشاهدة وإقامة أمر هللا احلكيم عن مسارها الرتبوي وهدفها العقدي يف إعادة بناء الن

  تعاىل. 
فروا من املوت فأماlم هللا مث وتالفيا ألن تذهل العقول عن احلكمة من سوق ما تطرق إليه الوحي من خرب الذين 

ر قاعدة االجتماع حياهم، وخرب بين إسرائيل وقد َصَحْت أفئدlُم للتحرر ودفع أهل البغي والشرك، يعقب عز وجل بتقريأ
 ،} َوَلْوَال َدْفُع اLِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لََّفَسَدِت اَألْرضُ  { البشري يف صراع احلق مع الباطل، واإلميان مع الكفر، بقوله:

هللا يدفع احنراف والدفع والدفاع سواء، كالمها مصدر َدَفع، قرأ اجلمهور: "َدْفع هللا"، وقرأ ¦فع "ِدفَاع هللا"، أي لوال أن 
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َوَلْوَال َدْفُع اLَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت  { البعض 5ستقامة بعٍض آخر صاٍحل لفسدت األرض، وهو نظري قوله تعاىل:
  .40احلج } َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اLَِّ َكِثريًا

ال منه على الناس ورعاية هلم افع، صراع اخلري والشر، الصالح والفساد، احلق والباطل، وضعه هللا تعاىل فضإنه قانون التد 
قانون التطهر الذايت للمجتمع البشري، تتحصن به املبادئ واألخالق،  ،} َوَلِكنَّ اLَّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  { يةوترب

احلق أهل الباطل، ال يلتقيان على حلول مداهنة يتنازل فيها احلق عن بعض حقه  وحتفظ به األعراض والذمم، يقاوم أهل
والباطل عن بعض 5طله لتنشأ أوضاع وقيم هجينة ملفقة، وإمنا جتمعهما فقط ساحة التدافع لقهر الفساد بكل ضروبه 

َبْل نـَْقِذُف 5ِحلَْقِّ  { عام، قال تعاىل:وأصنافه، يف مجيع جماالت االجتماع والسياسة واالقتصاد والثقافة والعلم والتدبري ال
   .49سبأ } ُقْل َجاَء احلَْقُّ َوَما يـُْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما يُِعيدُ  { األنبياء، وقال: } َعَلى اْلَباِطِل فـََيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهق

ن تسري به احلياة طيبة نظيفة آمنة، ألن إن قانون تدافع اخلري والشر والفضيلة والرذيلة والصالح والفساد، هو أخطر ضما
ولطاملا اكتفى قوم بصالح أنفسهم وأسرهم وهادنوا  مهادنة املفسدين ال تكف شرهم، بل تزيده طغيا¦ وجتربا واستفحاال،

 الفساد وابتعدوا عنه، فهامجهم يف عقر دFرهم وأبنائهم وذرlFم، وكما أن املؤمن يرى مكافحة الشر فرضا واجبا، كذلك
 { الكافر والفاجر والفاسق يرون نشر الفساد حتما الز5، والصراع بني الطرفني هو ميدان املناجزة وجمال املبارزة واملفاصلة

ُ َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ  َّL21يوسف } َوا.  

قتالية مستقرأة من حال الذين خرجوا من دFرهم حذر املوت، وتنتهي هذه اآلFت الكرمية وقد قررت مبادئ العقيدة ال
وحال بين إسرائيل إذ أرهقتهم الذلة واهلزمية وحتكم العدو يف أهلهم وبالدهم، وما أمر هللا تعاىل به عباده املؤمنني يف كل 

جتماع، مما ميكن إجيازه يف عصر ومصر من قتال يف سبيله، وما وضعه هلم من قانون لدفع الشر 5خلري ُبِينَ عليه نظام اال
  سبعة مبادئ هي قوام العقيدة القتالية يف اإلسالم:

  .النصر بيد هللا يهبه ملن يويف بشروطه •
  القتال لتكون كلمة هللا هي العليا ال يداخل نيته شرك خفي أوظاهر. •
  .املوت نقلة طبيعية الزمة أجلها mبت، ال أثر لإلقدام أو اإلحجام يف تقدميه أو ¾جيله •
  اخلوف من املوت أهم عوائق النصر، وال يكون نصٌر إال 5قتحام املوت وهزمية اخلوف منه. •
ال يُهَزم اخلوف من املوت إال 5إلميان وطلب ما عند هللا تعاىل وإيثاره، واليقني الراسخ ¹ن ما عنده عز وجل خري  •

  وأبقى.
ن إن تصافيا أو lاد¦ أو داهن أحدمها الثاين إال احلق حق والباطل 5طل، ال يتهاد¦ن وال يتصاحبان، وال ينجبا •

ُذوُه َعُدو÷ا { مسخا فاسدا أو حاال أشوه هجينا    .6فاطر  } ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَِّ
  الثابت يف العقيدة القتالية اإلسالمية أن النصر من هللا وحده، واملتحول فيها ضروب اإلعداد املادي سوقا وتعبئة.  •
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  أعظم آي القرآن آية الكرسي 
  ورسالة اخلالق إىل اخللق

  
ُلوَها َعَلْيَك 5ِحلَْقِّ َوإِنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلَني  { قال هللا تعاىل: تِْلَك آFَُت اLِّ نـَتـْ

نـُْهم مَّن َكلََّم اLُّ َوَرَفَع بَـ 252( ْعَضُهْم ) تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض مِّ
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيَِّناِت َوأَيَّْدَ¦ُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاء اLُّ َما اقْـتَـَتَل  َدَرَجاٍت َوآتـَيـْ
الَِّذيَن ِمن بـَْعِدِهم مِّن بـَْعِد َما َجاءتْـُهُم اْلبَـيَِّناُت َولَـِكِن اْختَـَلُفوْا َفِمنـُْهم مَّْن آَمَن 

ُهم مَّن ) Fَ أَيـَُّها 253َكَفَر َوَلْو َشاء اLُّ َما اقْـتَـتَـُلوْا َوَلِكنَّ اLَّ يـَْفَعُل َما يُرِيُد (  َوِمنـْ
َعٌة الَِّذيَن آَمُنوْا أَنِفُقوْا ِممَّا َرَزقْـَناُكم مِّن قـَْبِل َأن َ�ِْيتَ يـَْوٌم الَّ بـَْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفا

اLُّ َال إِلَـَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم َال َ¾ُْخُذُه ِسَنٌة َوالَ  )254اِلُموَن (َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّ 
نـَْوٌم لَُّه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اَألْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ëِِْذنِِه يـَْعَلُم َما 

حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّه  بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوالَ 
) َال ِإْكرَاَه ِيف 255السََّماَواِت َواَألْرَض َوَال يـَُؤوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم (

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر 5ِلطَّاُغوتِ  َويـُْؤِمن L5ِِّ فـََقِد اْسَتْمَسَك  الدِّيِن َقد تـَّبَـنيَّ
يٌع َعِليٌم (  سورة البقرة }) 5ِ256ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقَى َال انِفَصاَم َهلَا َواLُّ مسَِ

 

عندما أراد هللا تعاىل خلق آدم وذريته لالختبار 5لعبادة يف األرض، هيأ هلم كل أسباب احلياة اهلنيئة نعما ظاهرة و5طنة، 
وزودهم 5لقوة العاقلة، آلة االستخالف املادي يف عامل الشهادة  ،األرض والسماء والشمس والقمر والنجوم وسخر هلم

يًعا { والكون املنظور، ونبههم إىل هذه النعم وطرق معرفتها واالستفادة منها فقال:  ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََتُكوَن َهلُْم  { ، وقال:20لقمان  } َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة َو5َِطَنةً  َوَأْسَبغَ  { ، وقال:29البقرة  }

  .46احلج } قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ±َا أَْو َآَذاٌن َيْسَمُعوَن ِ±َا
معرفته، أو التجاوز إليه ومعاجلته، إته عامل  إال أن للحياة الدنيا جانبا آخر غري عامل الشهادة، ال يسع العقل البشري ا¼رد

الغيب الذي خرج منه آدم إىل األرض للعبادة واالبتالء، مث يعود إليه يوم الدين للمحاسبة واجلزاء، هذا اجلانب الغييب من 
قَاَل  { :احلياة يف األرض تكفل هللا عز وجل به منذ أمر خبروج آدم وحواء من اجلنة وهبوطهما إىل األرض، وقال هلما

يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا َ�ْتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي َفَال َيضِ  َها مجَِ قـُْلَنا  { ،123طه } لُّ َوَال َيْشَقىاْهِبطَا ِمنـْ
يًعا فَِإمَّا َ�ْتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهدَ  َها مجَِ   .38 البقرة } اَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُونَ اْهِبطُوا ِمنـْ
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من َمثَّ ُعِلم أنه البد من رسالة تكليف ¾يت بين آدم من ر±م، وال بد من مبلغ هلذه الرسالة، وأصبحت العبادة يف احلياة 
كرام حيملون الوحي إىل األنبياء   الدنيا بذلك مبنية على ثالثة أركان: وحي هو رسالة اإلسالم عقيدة وشريعة، ومالئكة

  املصطفني من البشر يتلقونه ويبلغونه، ومرسل إليهم من اجلن واإلنس. 
لذلك نلحظ أن الوحي احلكيم بعد أن بني فيما سبق من آFت سورة البقرة شرائع اإلسالم وقواعد الدين ومناهج بناء 

ام سلفت وبقيت عربة وعظة، التفت مجعا للعقول واألفئدة حول ا¼تمع واحملافظة عليه ومحايته والدفاع عنه، وجتارب أقو 
زبدة كل ذلك ëجيازه يف أقانيمه الثالثة، رسل ورسالة ومرسل إليهم، فال تتيه العقول وال تلتبس املفاهيم، وال يضل إال من 

 الرتبية والتعليم، يبدأ اختار الضالل، وال يشقى إال من آثر الشقاء، وهو لعمري عني احلكمة من رب احلكمة وخالقها يف
بكليات احلقيقة املرسلة، مث بتطبيقات جزئياlا وتفاصيلها، مث يتبع ذلك مبوجز هلا حيفظ أركاÄا ويقيم بنياÄا، ويبني طبيعة 

  من يبلغها وعاقبة من كلف ±ا. 
ُلوَها َعَلْيَك 5ِحلَْقِّ تِ  { يبدأ الوحي يف التفاتته هذه مبخاطبة نبيه الكرمي صلى هللا عليه وسلم بقوله تعاىل: ْلَك آFَُت اLِّ نـَتـْ

{.  ِّLُت اFعلى خلقه، وأدلته على قدرته وحاكميته وواسع علمه وبديع صنعه، يبلغها األمني جربيل عليه حججه هي آ
ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل بِِه  َال ُحتَّرِْك بِهِ  { السالم قرآ¦ طرF ندF إليك F حممد، يتلوها عليك ويبينها لك حقا وصدقا ¹مر ربك

َنا بـََيانَُه  َنا َمجَْعُه َوقـُْرَآنَُه فَِإَذا قـَرَْأَ¦ُه فَاتَِّبْع قـُْرَآنَُه ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ ، فال تبتئس بكيد أهل الكتاب 16/19القيامة  }ِإنَّ َعَليـْ
نتهم، فإنك من مجلة رسل هللا الذين واملشركني أو مبحاوالlم التشكيك يف رسالتك وإنكار نبوتك، وختذيل أتباعك وفت

وهو رد حاسم على تكذيب الكفار للرسول صلى هللا  ،} َوإِنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنيَ  { اصطفاهم لكرامته وطاعته ومرضاته
  .43الرعد  } َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًال  { عليه وسلم يف قوله تعاىل

الكون املنظور مع آFت الكتاب املسطور، جعله تعاىل دليال إىل التوحيد واإلميان ودعا إىل وآFت هللا تعاىل أيضا هي 
رؤيته 5لبصرية والبصر و¾مله 5لقلب والفكر، فقال عز وجل بعد أن ذكَّر بنعمه على ااملسلمني وهدايته هلم إىل اإلميان 

ُلوَها َعَلْيَك 5ِحلَْقِّ َوَما اLَُّ يُرِيُد ظُْلًما لِْلَعاَلِمنيَ تِْلَك َآFَُت  { بعد التسيب واالحنالل: بعد الضالل والتقوى آل  } اLَِّ نـَتـْ
تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اLَِّ اْلَعزِيِز احلَِْكيِم  حم { ، وقال بعد أن ذكَّر 5لكتاب املسطور وكتاب الكون املنشور معا:108عمران

َهاِر َوَما Fٍَت لِْلُمْؤِمِنَني َوِيف َخْلِقُكْم َوَما يـَُبثُّ ِمْن َدابٍَّة َآFٌَت لَِقْوٍم يُوِقُنوَن َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـَّ ِإنَّ ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َآلَ 
ُلوَها  أَنـَْزَل اLَُّ ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزٍق فََأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوlَِا َوَتْصرِيِف الّرFَِِح َآFَتٌ  لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن تِْلَك َآFَُت اLَِّ نـَتـْ

   .1/6اجلاثية  } َعَلْيَك 5ِحلَْقِّ فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَد اLَِّ َوَآFَتِِه يـُْؤِمُنونَ 
د ¾كيده بع } تِْلَك الرُُّسلُ  { وآFت هللا تعاىل أيضا هم رسله عليهم الصالة والسالم، الذين أشار إليهم عز وجل بقوله:

رسل هداة إىل صراطه املستقيم، وحجج على اخللق،  ،} َوإِنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنيَ  { رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم بقوله:
ُمَعذِِّبَني  َوَما ُكنَّا { ، وقال:15املزمل  } ِإ¦َّ أَْرَسْلَنا إِلَْيُكْم َرُسوًال َشاِهًدا َعَلْيُكمْ  { وشهود عليهم يوم الدين، قال تعاىل:
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َعَث َرُسوًال  رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اLَِّ ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل { ، وقال:15اإلسراء } َحىتَّ نـَبـْ  165 }ُرُسًال ُمَبشِّ
  النساء

، ذكر القرآن الكرمي بعضهم أول هؤالء الرسل آدم وآخرهم وخامتهم حممد عليه وعليهم مجيعا أفضل الصالة وأزكى التسليم
ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك  { ومل تقتض احلكمة اإلهلية ذكر بعضهم اآلخر كما قال تعاىل: َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن قـَْبِلَك ِمنـْ

ُهْم َمْن ملَْ نـَْقُصْص َعَلْيكَ  نسهم، يعيشون حياة الناس ، كلهم كوكبة التبليغ عن هللا تعاىل، بشر مثل بين ج78غافر  } َوِمنـْ
مشاعر وعالقات، يسعون يف األرض كدحا وإنتاجا لتوفري حاجاlم مثل بقية اخللق، ال يدَّعون متيزا عنهم بغري ما ميزهم 

َ  قَاَلْت َهلُْم ُرُسُلُهْم ِإْن َحنُْن ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكمْ  { ر±م به من االصطفاء الرسايل، مجيع الرسل قالوا ألقوامهم ذلك َّLَوَلِكنَّ ا
 ، وأُِمَر حممٌد صلى هللا عليه وسلم أن يؤكد للناس طبيعته البشرية بقوله تعاىل:11إبراهيم  } َميُنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِده

َا ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحدٌ  { َا أََ¦ َبَشٌر ِمثـُْلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ هون عليك فإين لست ل لرجل خافه: ( ، فقا110الكهف  } ُقْل ِإمنَّ
َوَما َمَنَع  { )، وبنيَّ رب العزة علة اختيار الرسل من البشر بقوله:إمنا أ¦ ابن امرأة من قريش كانت ¾كل القديد  ،مبلك

ُ َبَشرًا َرُسوًال ُقلْ  َّLَلْو َكاَن ِيف اْألَْرِض َمَالِئَكٌة َميُْشوَن ُمْطَمِئنَِّني لَنَـزَّْلَنا  النَّاَس أَْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْهلَُدى ِإالَّ َأْن قَاُلوا أَبـََعَث ا
  .94/95اإلسراء  } َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء َمَلًكا َرُسوًال 

إال ان هؤالء املصطفني األخيار، كوكبة التبليغ عن هللا، لديهم من صفات الفطانة واألمانة وصدق اخلطاب والتبليغ 
ما يتلقون به وحي ر±م فال خيطئون فهمه وال يضلون عن مقاصده، وال يكتمونه أو حيرفونه، بل يسارعون  وصفاء الفطرة

إىل العمل به يف أنفسهم وأهلهم مث يدعون إليه غريهم، هم يف ميزان هللا تعاىل إخوة كما قال صلى هللا عليه وسلم: ( 
ا أفسد الناس من رسالة سلفه ويبشر مبن �يت بعده، ال )، يصحح كل منهم م األنبياء إخوة من عالت وأمهاlم شىت

تناقض رسالة أحد منهم رسالة اآلخر، ألن دينهم واحد هو اإلسالم، يكمل التايل رسالة السابق ويوضحها، كما قال 
ًتاصلى هللا عليه وسلم: (  فََأْحَسَنُه َوَأْمجََلُه ِإالَّ َمْوِضَع لَِبَنٍة ِمْن زَاوِيٍَة  ِإنَّ َمثَِلي َوَمَثَل اْألَنِْبَياِء ِمْن قـَْبِلي َكَمَثِل َرُجٍل بـََىن بـَيـْ

  ).فََأَ¦ اللَِّبَنُة َوأََ¦ َخاِمتُ النَِّبيِّنيَ  :قَالَ  ،َفَجَعَل النَّاُس َيطُوفُوَن بِِه َويـَْعَجُبوَن َلُه َويـَُقوُلوَن َهالَّ ُوِضَعْت َهِذِه اللَِّبَنةُ 
ليه وسلم على ¾كيد هذه املعاين بني الناس تواضعا وسالمة قلب وكراهية للتطاول على وقد دأب رسول هللا صلى هللا ع

ال ينبغي لعبد أن ) وقال أخرى: (  ال تفضلوين على موسىاألنبياء، كلما سنحت الفرصة وواتت املناسبة، فقال مرة: ( 
  ( ذاك إبراهيم ). )، ورد على من قال له: F خري الربية بقوله: يقول أ¦ خري من يونس بن ميت

تِْلَك  { :إال أن الوحي حلكمة منه تعاىل نزل مصرحا بتفاضل الرسل فيما بينهم بقوله عز وجل عقب إشارته إليهم 
َني َوَلَقْد َفضَّْلَنا بـَْعَض النَِّبيِّ  { وقال يف اآلية اخلامسة واخلمسني من سورة اإلسراء: ،} الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعضٍ 

َنا َداُوَد زَبُورًا  تتفاضل، وكان األنبياء إخوة أبناء عالت، خصلة واحدة ال ولئن كانت النبوة يف نفسها  .}َعَلى بـَْعٍض َوآتـَيـْ
فإن التفاضل بينهم البد أن يكون خبصائص زائدة على النبوة، صفات أو كثرة أتباع، كما قال الرسول صلى هللا عليه 
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ا َكاَن الَِّذي أُوتِيُت َوْحيا أَْوَحى هللا ِإالَّ َقْد أُْعِطَي ِمَن اآلFَِت َما ِمثْـُلُه آَمَن َعَلْيِه اْلَبَشُر، َوِإمنََّ  ِبَياِء ِمْن َنِيبٍّ َما ِمَن األَنْ وسلم: ( 
معه الرجل والنيب ومعه الرجالن والنيب جييء النيب يوم القيامة و  )، وقال:(◌ِ  ، فََأْرُجو أَْن َأُكوَن َأْكثـََرُهْم َ�ِبعا يـَْوَم اْلِقَياَمةِإَيلَّ 

 ُعِرَضْت َعَليَّ اْألَُمُم َفَجَعَل النَِّيبُّ َوالنَِّبيَّاِن َميُرُّوَن َمَعُهْم الرَّْهُط َوالنَِّيبُّ لَْيَس َمَعُه َأَحدٌ )، وقال: (  ومعه الثالثة وأكثر من ذلك
فَِإَذا َسَواٌد َميَْألُ  ،اْنظُْر ِإَىل اْألُُفقِ  :ِقيلَ  ،ِقيَل َبْل َهَذا ُموَسى َوقـَْوُمهُ ؟ مَِّيت َهِذهِ أُ  ؟َما َهَذا: َحىتَّ رُِفَع ِيل َسَواٌد َعِظيٌم قـُْلتُ 

الوحي  لك أخذ). لذَهِذِه أُمَُّتكَ  :ِقيلَ  ،فَِإَذا َسَواٌد َقْد َمَألَ اْألُُفقَ  ،اْنظُْر َها ُهَنا َوَها ُهَنا ِيف آفَاِق السََّماءِ  :ُمثَّ ِقيَل ِيل  ،اْألُُفقَ 
[مثل آدم } نـُْهم مَّن َكلََّم اLُّ مِ  { يف تفصيل بعض خصائص األنبياء عقب تقريره التفاضل بينهم فقال:

88
وإبراهيم  ]

مثل حممد وإبراهيم وأويل العزم من الرسل، قال صلى هللا عليه وسلم  } َوَرَفَع بـَْعَضُهْم َدَرَجاتٍ  { وموسى عليهم السالم،
فضلت على األنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت 5لرعب  ه تعاىل ¹نه أفضل األنبياء: (بعد أن أعلمه رب

طيت مخسا أع ) وقال: ( وأحلت يل الغنائم وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا وأرسلت إىل اخللق كافة وختم يب النبيون
مسجدا وطهورا وأميا رجل من أميت مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي: نصرت 5لرعب مسرية شهر وجعلت يل األرض 

)،  وأحلت يل الغنائم وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس كافة وأعطيت الشفاعة ،فليصل أدركته الصالة
  ). أََ¦ َسيُِّد َوَلِد آَدَم َوأَوَُّل َمْن تـَْنَشقُّ َعْنُه اْألَْرُض َوأَوَُّل َشاِفٍع َوأَوَُّل ُمَشفَّعٍ وقال: ( 

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيَِّناتِ  {  أي: دالئل نبوته ومعجزاته، ومنها اإلجنيل وإحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص  } َوآتـَيـْ
  جبربيل عليه السالم يشد أزره ويسدده. } َوأَيَّْدَ¦ُه ِبُروِح اْلُقُدسِ  { واملائدة من السماء وغري ذلك،

يتلقى الناس بينات العقيدة والشريعة من الرسل عليهم  حكمته يف نظام االجتماع البشريوكما هي مشيئة هللا تعاىل و 
الصالة والسالم، فيؤمن ±ا البعض ويكفر ±ا آخرون، وتبغي الفئة الكافرة على املؤمنة حتاول استئصاهلا أو ردها عن 

 وقمع الشر 5خلري، ودفع الفساد 5لصالح، وهودينها، فيكون االقتتال مبقتضى سنة هللا تعاىل يف صراع احلق مع الباطل، 
َوَلْو َشاء اLُّ َما اقْـتَـَتَل الَِّذيَن  { وجل عند ذكر الرسل وتفاضلهم فيما بينهم 5خلصائص واألتباع فقال: ما عقب به عز

 { اختلفت مواقفهم من الرسالة، } تَـَلُفواْ َوَلِكِن اخْ  { وهي العقيدة والشريعة، } ِمن بـَْعِدِهم مِّن بـَْعِد َما َجاءتـُْهُم اْلبَـيَِّناتُ 
ولو شاء هللا تعاىل خللقهم على  ،}َفِمنـُْهم مَّْن آَمَن َوِمنـُْهم مَّن َكَفَر َوَلْو َشاء اLُّ َما اقْـتَـتَـُلوْا َوَلِكنَّ اLَّ يـَْفَعُل َما يُرِيدُ 

يًعا { ىل:اإلسالم ابتداء كما خلق املالئكة، فلم خيتلفوا ومل يقتتلوا، قال تعا  } َوَلْو َشاَء رَبَُّك َآلََمَن َمْن ِيف اْألَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
. ولكن شاء أن خيتربهم 5لرسالة والرسل، فآمن منهم من آمن وكفر منهم من كفر، وما يريده تعاىل يف هذه 99يونس

 ه عز وجل ألهل األرض، وقد قال:احلاالت أن تقوم الفئة املؤمنة برد عدوان الكفرة، وقمع املفسدين الفجرة، تلك سنت

                                      
" نعم نيب  :قال ؟: F رسول هللا ونيب كان، قلتقال: " آدم " ؟يب ذر قال: قلت: F رسول هللا أي األنبياء كان أولأعن  - 88

  / قال األلباين صحيح. مكلم "
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Fَ أَيـَُّها النَِّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَني  { ، وقال:251البقرة  } َوَلْوَال َدْفُع اLَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرضُ  {
ثُِقُفوا أُِخُذوا َوقـُتُِّلوا تـَْقِتيًال ُسنََّة اLَِّ ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد َمْلُعوِنَني أَيـَْنَما  { ، وقال:73التوبة  } َواْغُلْظ َعَلْيِهمْ 

  . 61/62األحزاب  } ِلُسنَِّة اLَِّ تـَْبِديًال 
 إن من طبيعة الرساالت السماوية يف كل عصر أن يتعرض مؤمنوها إىل العدوان والظلم وأن يشتط الكفار يف حماربتهم،
فيضطرون للدفاع عن عقيدlم وأنفسهم، ومقاتلة عدوهم، واملسلمون املخاطبون بتجارب األمم قبلهم يف هذه اآلية 
وغريها من آي القرآن الكرمي ليسوا مبنأى عن عدوان أعدائهم، فعليهم أن يلزموا جانب احلذر وأن يواصلوا االستعداد 

ات القتال، وسد ثغرات الضعف يف ا¼تمع املسلم، تكافال وتعاو¦ للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وعقيدlم، ëعداد أدو 
وقياما حباجات الفقراء واحملتاجني، لذلك ختم الوحي حديثه عن الصراع احلتمي املرتقب بني أهل احلق وأهل الباطل، 

Fَ أَيـَُّها  { تعاىل:¹مر حاسم 5إلنفاق يف سبيل هللا، مقرون بتهديد واضح ملن يبخلون أو �مرون الناس 5لبخل قال 
دفاعا عن اإلسالم وأهله، واعلموا أنكم ستحاسبون ¹ي تقصري أو خبل يوم القيامة  } الَِّذيَن آَمُنوْا أَنِفُقوْا ِممَّا َرَزقْـَناُكم

  حيث لن تنفعكم أموال كنـزمتوها أو جتارة اقرتفتموها.
م القيامة ليس فيه مفاداة ألنفسكم من العذاب مبال ولو جئتم مبلء األرض يو  }ن قـَْبِل َأن َ�ِْيتَ يـَْوٌم الَّ بـَْيٌع ِفيِه مِ  { 

يًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه َالفْـَتَدْوا بِِه أُولَِئكَ  { ذهبا، قال تعاىل:  َهلُْم ُسوُء احلَِْساِب َوالَِّذيَن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلُه َلْو أَنَّ َهلُْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
  .18 الرعد } نَُّم َوبِْئَس اْلِمَهادُ َوَمْأَواُهْم َجهَ 

ُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض  { ال صداقة تنفعكم كما كان عهدكم يف الدنيا مع بعضكم، قال تعاىل: } َوَال ُخلَّةٌ  {  اْألَِخالَّ
   .67الزخرف } َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيَ 

َوَال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن  { أما املسلمون فال شفاعة هلم إال ëذنه، تعاىل ال شفاعة للكافر مطلقا يومئذ، } َوَال َشَفاَعةٌ  { 
  واخلاسر يف ذلك اليوم من أتى هللا كافرا ظاملا عاصيا. ،28األنبياء } اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقونَ 

، والكفر تغطية احلق وسرته، وقد ُكْفُر ُجحود النعمة ِضدُّ الشكروال، الُكْفُر نقيض اِإلميان } َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ  { 
مطلقا غري مقيد فدل على أن كل هذه الضروب من الكفر ظلم، كما يعين أيضا  }َواْلَكاِفُروَن  { ورد يف هذه اآلية لفظ

   ، لوروده عقب األمر 5إلنفاق مباشرة.ظلم البخل 5ملال واالمتناع عن إنفاقهأن 
Fت الكرمية أوجز احلق تعاىل بوضوح �م حديثه عن الرسل عليهم الصالة والسالم، واملرسل إليهم مطيعني ±ذه اآل

وعصاة، مؤمنني وكفارا، وما يريده تعاىل من سنن التدافع وصراع اخلري والشر، فلم يبق إال بيان جوهر الرسالة املنـزلة 
  واألمانة املؤداة.

نبياء والرسل، مبين على عقيدة تنبثق منها شريعة، والعقيدة إميان بكل ما ورد عن وحيث إن اإلسالم الذي هو رسالة األ
الرسول صلى هللا عليه وسلم قرآ¦ وسنة، وكل ذلك قوامه ومدار حموره على اإلميان 5# تعاىل وحده ال شريك له، فقد 
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 تعاىل، يف آية هي سيدة آي القرآن توج عز وجل حديثه عن الرسل واملرسل إليهم جبوهر العقيدة كله وهو توحيد هللا
لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها  : (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قالالكرمي، ملا رواه أبو هريرة 
( قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  )، وهي كذلك أعظم آية فيه ملا رواه أيب بن كعب قال: آية هي سيدة آي القرآن

F أ5 املنذر أتدري أي ( قال:  ،هللا ورسوله أعلم :قال: قلت )، F أ5 املنذر أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟
وهللا ( فضرب يف صدري وقال:  :قال ،} اLُّ الَ إَِلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ  { :قال: قلت )، آية من كتاب هللا معك أعظم؟

قال:( البَـَقرَُة َسَناُم الُقْرآِن َوُذْرَوتُُه، نـََزَل َمَع ُكلِّ آيٍَة  صلى هللا عليه وسلم وروى أمحد والطرباين أنه)،  أ5 املنذر ك العلمنِ هْ يَـ لِ 
َها َمثانُوَن َمَلكاً، واْسُتْخرَِجتْ  ِبُسورَِة البَـَقرَِة، َو" يس" ِمْن َحتِْت الَعْرِش، فـَُوِصَلْت  } ومُ يُّ◌ّ القَ  هللا ال إِلَه ِإالَّ ُهَو اَحليُّ  { ِمنـْ

رضي . وقال عنها اإلمام علي "، قـَْلُب الُقْرآِن ال يـَْقَرُؤها َأَحٌد يُرِيُد هللا َوالداَر اآلِخرََة ِإالَّ ُغِفَر َلُه فاقْـَرُؤوَها َعلى َمْوَ�ُكْم)
اLُّ  { بيت أبدا حىت يقرأ هذه اآليةما أرى رجال ولد يف اإلسالم ونبت يف اإلسالم وأدرك عقله يف اإلسالم ي"هللا عنه: 

ز حتت ـها نبيكم عليه السالم من كنيَ طِ عْ إمنا أُ  ؟حىت يفرغ من آية الكرسي، تعلمون ما هي } َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ 
   ".ها أحد قبل نبيكم صلى هللا عليه وسلمطَ عْ العرش مل يُـ 

  وÄا أعظم مضمو¦ وأعظم ثوا5 وحفظا وأعظم مدلوال ومعىن:إن عظمة هذه اآلية الكرمية تكمن يف ك
أمامة يرفعه قال: اسم هللا األعظم الذي إذا دعي به أعظم مضمو¦ ألÄا تضمنت اسم هللا األعظم، وقد روي عن أيب 

 { لكرسيأجاب يف ثالث سور: سورة البقرة، وآل عمران، وطه، قال أبو أمامة: فالتمستها فوجدت يف البقرة يف آية ا
ُ َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ  { ويف آل عمران }اLُّ َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم  َّLَوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوم { ويف طه } ا 

{.  
ل صالة مل يكن بينه وبني أن يدخل من قرأ آية الكرسي يف دبر كوأعظم ثوا5 وحفظا، لقوله صلى هللا عليه وسلم: ( 

)، وقوله أليب هريرة: ( إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك اجلنة إال أن ميوت، فإن مات دخل اجلنة
  من هللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح).

فرها بركة، وداللتها على العلم 5# وأعظم مدلوال ومعىن، الحتوائها على أشرف العلوم وأعالها قدرا وأرفعها منارا وأو 
تعاىل وصفاته، وعلى أصل التوحيد ونقطة االرتكاز فيه، ومنطلق السعي يف طريقه، ومبدأ األمر يف كل أمر جليل، قال 

رسول هللا صلى هللا ل سفيان بن عبد هللا الثقفي، وعندما قال 91األنعام } ُقِل اLَُّ ُمثَّ َذْرُهْم ِيف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبونَ  { تعاىل:
آمنت  قل ( :صلى هللا عليه وسلم له قال ،قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا بعدك ،: F رسول هللاعليه وسلم

  ). 5# مث استقم
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عت ëجياز للتصور اإلمياين يف سياقات كثرية من القرآن الكرمي َمكِّيِِّه وَمَدنِيِِّه، ولكنها اجتم لقد انتثرت القواعد الكلية
واضح معجز يف آية الكرسي، تضمنته عشر مجل فيها، كل واحدة منها قاعدة كلية ال غىن للتصور اإلمياين السليم عنها، 

  أمر بدوÄا. وال يقوم ملنهج اإلسالم
وخوفا  وطاعة حباً وتعظيماً املعبود  يعين مبعىن مألوه }إَِلَه  { ولفظ ،} اLَُّ ال إَِلَه ِإالَّ ُهوَ  { أول هذه القواعد قوله تعاىل:

ورجاء، وهي صفة أسبغها الكفار من أهل الكتاب واملشركني على غري مستحقيها، أصناما وأوm¦ وأشجارا وأحجارا وجنا 
 } اLَُّ ال إَِلَه ِإالَّ ُهوَ  { ومالئكة وأنبياء وحكاما. أما آية الكرسي فتنفيها عن غري هللا تعاىل، وتثبتها له وحده عز وجل،

وحدانيته سبحانه هي الركن الركني يف منهج اإلسالم كله، منهجه يف االعتقاد واالجتماع والسياسة واالقتصاد وهي قاعدة 
ضروب معيشته يف األرض ومآله يف اآلخرة، ±ا قامت األرض والسماوات،  التوحيد لدى املؤمن يف حياته كلها، يف كل

األعمال والطاعات، و±ا تؤسس القيم وتوضع املوازين، وعلى أساسها  ومنها تستمد النظم والتشريعات، وإليها تتجه
تتميز النواF واملشاعر والضمائر، كل ما سواه عز وجل من املعبودات واملرجوات 5طل، وكل ادعاء لغريه ±ا زائف زائل، 

َا أََ¦ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم  { ، وقال:62احلج  } ِه ُهَو اْلَباِطلَذِلَك ¹َِنَّ اLََّ ُهَو احلَْقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِ  { قال تعاىل: ُقْل ِإمنَّ
َا ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجو لَِقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِحلًا َوَال يُ  ، 110الكهف } ْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدايُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ

  .25األنبياء } َما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه َال إَِلَه ِإالَّ أََ¦ فَاْعُبُدونِ وَ  { وقال:
وحدانية هللا تعاىل تنتظم مجيع أمسائه احلسىن وصفاته العلى، إثبا� وتنـزيها، إثبا� بال متثيل وتنـزيها بال تعطيل، إثبا� لكل  

لق، وتنـزيها عن كل نقص أو عيب أو عاهة، ونفيا لكل ند أو كفء أو مسي أو شريك أو شبيه، أو ولد أو كمال مط
ليس قبله شيء، واآلِخُر الذي ليس بعده  الذيوالد أو ويل من ذل وحاجة. هو الواحد عز وجل ال mين له، األول 
ُهَو اْألَوَُّل َواْآلَِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ  { شيء، والظاهُر الذي ليس فوقه شيء، والباطُن الذي ليس دونه شيء

  .3احلديد }َشْيٍء َعِليٌم 
أمجع ما يف القرآن الكرمي من األمساء احلسىن والصفات العلى، به تعلقت كل  } اLُّ َال إِلَـَه ِإالَّ ُهوَ  { إن قوله تعاىل:

ميان السليم، وعلى أساسه تقبل العبادة، وبه يسأل املرء يف قربه، وجيازى دالئل التوحيد احلق، وبه اتضحت تصورات اإل
يوم العرض واحلساب، لذلك كلما ذكرت هذه اآلية يف القرآن ذيلت بصفة من صفاته تعاىل أو بتوجيه عقدي يناسبها،  

َال إِلََه  { ،6آل عمران } يُز احلَِْكيمُ َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِ { كما يف هذه اآلFت الكرمية وهي غيض من فيض: يقول تعاىل:
 } ْألَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل َال تُْدرُِكُه اْألَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك ا

 } َال إِلََه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا يُْشرُِكونَ  { ،158األعراف  } ي َوُميِيتُ َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو ُحيْيِ  { ،102/103األنعام
، ويف سورة احلشر ترادفت 88القصص } َال إِلََه ِإالَّ ُهَو ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه لَُه احلُْْكُم َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ  { ،31التوبة

والعظمة واجلالل صفات مجعت من أركان اإلميان ما مل جتمعه آية بعد آية الكرسي، قال  بعدها ¹سلوب يف غاية الرهبة
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ُ الَِّذي { تعاىل: َّLالَِّذي َال إِلََه ِإالَّ ُهَو َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيُم ُهَو ا َُّLوُس َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ  ُهَو ا
 َُّLَعمَّا يُْشرُِكوَن ُهَو ا َِّLُسْبَحاَن ا ُ اْخلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصّوُِر لَُه اْألَْمسَاُء احلُْْسَىن السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْجلَبَّاُر اْلُمَتَكربِّ

   .22/24 احلشر } يُز احلَِْكيمُ ُيَسبُِّح َلُه َما ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعزِ 
لقد ترادف يف آية الكرسي بعد كلمة التوحيد، ِمْن صفات اجلمال والكمال والتنـزيه ما جعلها حقا سيدة آي القرآن 
وأعظمها، وكانت صفتا احلياة والقيومية أوىل وأنسب للوحدانية املطلقة أوال، تلتها الصفات األخرى الواردة بعدمها، قال 

   .}احلَْيُّ الَقيُّوُم  اLُّ َال إِلَـَه ِإالَّ ُهوَ  { تعاىل:
األزلية األبدية من حيث الوجود، والصفات الكاملة من حيث اإلثبات والتنـزيه، صفاته  ذو احلياة الكاملة }احلَْيُّ  { 

اته عز وجل مطلقة، ، حيال أول له حبد، وال آخر له ¹مد ؤه تعاىلبقاتعاىل كلها كاملة، وتنـزيهه عن كل نقص واجب، 
  .11الشورى } لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ  { وذاته ال سبيل للفناء إليها،

على وزن فيعول، أصلها قيووم، أبدلت الواو األوىل اليت هي عني الكلمة Fء مث أدغمت يف الياء اليت قبلها،  } الَقيُّومُ  { 
القيام صفات املقيم لغريه على الدوام على أعلى لغة من فعل "قام"، أي القائم بنفسه، فأصبحت "قـَيُّوم"، صيغة مبا

، معطيهم ما به قوام حياlم يف الدنيا وحياطتهم ورعايتهم وإحيائهم وإماتتهم، دائم القيام بتدبري اخللق وحفظهم واإلقامة
أََفَمْن ُهَو قَائٌِم َعَلى ُكلِّ  { ، وقال:50طه } َشْيٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدى رَبـَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ  { وجناlم يف اآلخرة، قال تعاىل:

   .33الرعد  } نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبتْ 
َنُة: اسرتخاء مقارب للسهو يتقدم النوم املستغرق، من  } َال َ¾ُْخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْومٌ  {  ، الغفلة والغفوة وهو الوسنالسِّ

تؤكد قيامه عز وجل على تدبري شؤون خلقه قياما كامال مطلقا، وتنـزهه تعاىل عن السنة والنوم، ألن واجلملة كلها سلبية، 
  النوم يغلب النائم ويشغله عن التدبري، وهللا عز وجل تعاىل عنه علوا كبريا. 

مللكية املطلقة الشاملة، دون قيد أو عز وجل على سبيل القصر 5 تقرير النفراده } لَُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرضِ  { 
شرط، ليس لغريه فيها شيء معه، ومن كانت له هذه امللكية فحقيق أن تكون له األلوهية، وحقيق أن تكون له القيومية 
على الوجود. وعندما يقرر هللا تعاىل حقيقة ملكيته للسماوات واألرض وما فيهن، فإنه يقرر ضمنا حقه يف أن يستخلف 

 األرض، وواجب من يستخلفهم يف أن يقوموا ±ذه اخلالفة طبقا ملا يريده ويقرره، ألنه هو املالك األصلي، من يريد يف
  . 129األعراف } قَاَل َعَسى رَبُُّكْم َأْن يـُْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِيف اْألَْرِض فـَيَـْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلون { قال تعاىل:

"، الشني والفاء والعني أصٌل صحيٌح يدلُّ على مقارنة الشيئني":قال ابن فارس } َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ëِِْذنِهِ َمن َذا الَِّذي  { 
، ومنه شَفَع فالن لفالن، إذا : التوسط للغري جللب منفعة، أو دفع مضرةيقال كان فردا فَشَفْعُته، والشفاعة يف االصطالح

 ومنه قوله عليه السالم: (، واْسَتْشَفَع بفالن على فالن وَتَشفَّع له إِليه فَشفََّعهطلبه، تدخل منضما إليه ¦صرا له ملتمسا م
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و وعل لهجالو لكمال سلطانه ولذلك مل جيز أن يقتحم أحد 5ب الشفاعة لدى هللا إال ëذنه، ] 89[) عفَّ شَ القرآن شافع مُ 
على درجة واحدة من العبودية له عز وجل، واقتحام  - هللا ولو تفاضلوا مبا فضلهم به - ، ألن اخللق كلهمهيبتهمتام و  شأنه

َال َميِْلُكوَن الشََّفاَعَة ِإالَّ َمِن اختَََّذ  { :هذا الباب من غري وجهه الذي هو اإلذن، سوُء أدب َمسٌْج وجراءٌة حمرمة. قال تعاىل
َفُع الشََّفاَعُة  { ، وقال:28األنبياء  } َمِن اْرَتَضىَوَال َيْشَفُعوَن ِإالَّ لِ  { ، وقال:87مرمي } ِعْنَد الرَّْمحَِن َعْهًدا يـَْوَمِئٍذ َال تـَنـْ

، والرسول صلى هللا عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وقد وعد 5لشفاعة 109طه } ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوَرِضَي َلُه قـَْوًال 
جاء من حديث طويل للبخاري عن أنس أن الناس يوم القيامة  يف أمته، ليس له أن يقوم ±ا يوم القيامة ما مل يؤذن له،

أََ¦ َهلَا فََأْسَتْأِذُن َعَلى َريبِّ فـَيـُْؤَذُن ميوج بعضهم يف بعض، فيأتون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسألونه الشفاعة، فيقول:( 
Fَ ُحمَمَُّد اْرَفْع رَْأَسَك َوُقْل  :ْمحَُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمِد َوَأِخرُّ َلُه َساِجًدا فـَيَـُقولُ ِيل َويـُْلِهُمِين َحمَاِمَد َأْمحَُدُه ِ±َا َال َحتُْضُرِين اْآلَن فَأَ 

َها َمْن َكاَن ِيف قـَْلِبهِ  :فـَيَـُقولُ  ،Fَ َربِّ أُمَِّيت أُمَِّيت  :فَأَُقولُ  ،ُيْسَمْع َلَك َوَسْل تـُْعَط َواْشَفْع ُتَشفَّعْ  ِمثْـَقاُل َشِعريٍَة  اْنطَِلْق فََأْخرِْج ِمنـْ
Fَ ُحمَمَُّد اْرَفْع رَْأَسَك َوُقْل ُيْسَمْع َلَك  :ُمثَّ أَُعوُد فََأْمحَُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمِد ُمثَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا فـَيُـَقالُ  ،فَأَْنطَِلُق فَأَفْـَعلُ  ،ِمْن ِإميَانٍ 

َها َمْن َكاَن ِيف قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة أَْو َخْرَدَلٍة ِمْن  :فـَيَـُقولُ  ،أُمَِّيت أُمَِّيت  Fَ َربِّ  :فَأَقُولُ  ،َوَسْل تـُْعَط َواْشَفْع ُتَشفَّعْ  اْنطَِلْق فََأْخرِْج ِمنـْ
Fَ ُحمَمَُّد اْرَفْع رَْأَسَك َوُقْل ُيْسَمْع  :لُ ُمثَّ أَُعوُد فََأْمحَُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمِد ُمثَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا فـَيَـُقو  ،فَأَْنطَِلُق فَأَفْـَعلُ  ،ِإميَاٍن فََأْخرِْجهُ 

اْنطَِلْق فََأْخرِْج َمْن َكاَن ِيف قـَْلِبِه أَْدَىن أَْدَىن أَْدَىن ِمثْـَقاِل َحبَِّة  :فـَيَـُقولُ  ،فَأَُقوُل Fَ َربِّ أُمَِّيت أُمَِّيت  ،َلَك َوَسْل تـُْعَط َواْشَفْع ُتَشفَّعْ 
) وزاد احلسن يف نفس رواية البخاري أن الرسول صلى هللا عليه وسلم  فَأَْنطَِلُق فَأَفْـَعلُ  ،رِْجُه ِمْن النَّارِ َخْرَدٍل ِمْن ِإميَاٍن فََأخْ 

ُيْسَمْع َوَسْل تـُْعطَْه Fَ ُحمَمَُّد اْرَفْع رَْأَسَك َوُقْل  :ُمثَّ أَُعوُد الرَّاِبَعَة فََأْمحَُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمِد ُمثَّ َأِخرُّ لَُه َساِجًدا فـَيُـَقالُ  قال: (
َها  :فـَيَـُقولُ  ،Fَ َربِّ اْئَذْن ِيل ِفيَمْن قَاَل َال إَِلَه ِإالَّ اLَُّ  :فَأَقُولُ  ،َواْشَفْع ُتَشفَّعْ  َوِعزَِّيت َوَجَالِيل وَِكْربFَِِئي َوَعَظَمِيت َألُْخرَِجنَّ ِمنـْ

 َُّLَمْن قَاَل َال إَِلَه ِإالَّ ا.(   
ْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا َشاء يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ  { :أما قوله تعاىل فتقرير لصنفني من العلم،  } َوَال حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء مِّ

مطلق علم هللا تعاىل، وحمدود علم غريه، علمه عز وجل يشمل حاضر اخللق وماضيهم ومستقبلهم، دنياهم وآخرlم، ما  
 َأْكبَـُر ِإالَّ ِيف  َعاملِِ اْلَغْيِب َال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف اْألَْرِض َوَال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوَال  { كان وما يكون

 أما علم مجيع املخلوقات جنا وإنسا ومالئكة وغريهم فمحدود مقيد مبشيئته تعاىل، يكشفه هلم ،3سبأ } ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 
بقدر حاجتهم إليه يف كل زمان ومكان، إن كان من أمر الدين فقد بلغه الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم، وإن من 

                                      
/ صحيح: إىل اجلنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إىل النارمامه قاده إالقرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله  -  89

  السلسلة الصحيحة لأللباين.
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َسُنرِيِهْم َآFَتَِنا ِيف اْآلَفَاِق  { أمر الدنيا فبما أودعه تعاىل يف العقول واإلرادات من حب استكشاف واستقصاء، قال تعاىل:
َ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ َوِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ     53فصلت  } يـَتَـبَـنيَّ

أما حقيقة الكرسي فقد احتفظ هللا تعاىل ±ا يف ضمري الغيب، فلم يبني لنا من  } َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواَألْرضَ  { 
أن تتضح معامل التصور ذلك إال ما حنن يف حاجة إليه وهو قدرته على خلق ما هو أكرب من السماوات واألرض، والغاية 

Fَ أَيـَُّها  { العقدي لدى املؤمن. لقد خاطبه أوال فبني له قدرته على خلق اإلنسان يف أحسن تقومي بقوله عز وجل:
ْنَساُن َما َغرََّك ِبرَبَِّك اْلَكرِِمي الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك ِيف َأيِّ ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبكَ  ، مث بعد أن تدبر 6/8نفطاراال } اْإلِ

من تدبر وعجب من قدرة هللا من عجب، انتقل بنا الوحي إىل قدرته تعاىل على خلق ما هو أكثر تعقيدا وغموضا من 
ِس َال َخلَْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّا { خلق األنفس، وهو خلق السماوات واألرض:

، أما يف آية الكرسي فتظهر قدرته تعاىل على خلق ما هو أعظم من ذلك بكثري، على خلق الكرسي 57غافر } يـَْعَلُمونَ 
الذي يسع األرضني السبع وما فيهن، والسماوات السبع مهما اتسعت وامتدت وعظمت على مر العصور والدهور لقوله 

َناَها ¹َِْيدٍ  { تعاىل: َوLَِِّ ُمْلُك  { ، إن قدرته تعاىل مطلقة ال يعجزها شيء47الذارFت } َوِإ¦َّ َلُموِسُعونَ  َوالسََّماَء بـَنَـيـْ
نَـُهَما َخيُْلُق َما َيَشاُء َواLَُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت  { ،17املائدة }السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ

ُق اْلَعِليمُ َواْألَرْ  ًئا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن َفُسْبَحاَن الَِّذي  َض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َخيُْلَق ِمثْـَلُهْم بـََلى َوُهَو اخلَْالَّ َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشيـْ ِإمنَّ
   81/83يس } بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

الفعل يؤوده معناه يثقله ويشق عليه، من آَدُه األمُر أي أجهده، واهلاء تعود على هللا تعاىل،  }ا ُه ِحْفظُُهمَ َوَال يـَُؤودُ  { 
أََوملَْ يـََرْوا َأنَّ اLََّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت  { أي أن تدبري السماوات واألرض ال يتعبه عز وجل وال يشغله وهو القائل:

   .33األحقاف }َي ِخبَْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى أَْن ُحيِْيَي اْلَمْوَتى بـََلى إِنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َواْألَْرَض َوملَْ يـَعْ 
متفرد به،  علوه تعاىل ال يف مكان، ألنه منـزه عن التحيز، مطلق ليس كمثله شيء، خاص به } َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ  { 

وسلطانه، مطلقة يف ألوهيته وربوبيته وأمسائه وصفاته، ال يقدر قدرها أحد مهما أجهد فكره وعظمته تعاىل شاملة يف ذاته 
ٌت بَِيِمي { وشحذ عقله َّFيًعا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِو ِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َوَما َقَدُروا اLََّ َحقَّ َقْدرِِه َواْألَْرُض مجَِ

   .67الزمر } ُيْشرُِكونَ َعمَّا 
وبعد أن بينت آية الكرسي دالئل وحدانية هللا تعاىل وعظمته وتنـزيهه، وطبيعة الدين القيم الذي تقبل عليه القلوب 

لتنـزيل العقيدة إىل أرض الناس على اختالف  إكراه، توجت ذلك كله بقاعدة فذة والعقول راضية طائعة، دون جرب أو
  .} الَ ِإْكرَاَه ِيف الدِّينِ  { بقوله تعاىل:مواقفهم سلبا وإجيا5 

املشقة اليت  ، من الكره وهوالتعذيبالتهديد أو على قول أو فعل ال يريده عن طريق التخويف أو  محل الغريواإلكراه هو 
، عهبسائر أنواقسرا، وهذه اآلية حجة قاطعة على إبطال اإلكراه على الدين  فيما حيمل عليهغريه تنال اإلنسان من 
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هلا ولد  عاشفتجعل عليها إن  ،ال يعيش هلا ولد ةسعيد بن جبري، قال: كانت املرأة تكون ِمْقالمناسبة نزوهلا ما رواه 
: كيف فأرادوا إكراه أبنائهم املتهودين على اإلسالم وقالوا ،أبناء لألنصار بنو النضري كان فيهم تْ يَ لِ جْ فلما أُ  ،هنَّ دَ وِّ هَ لتُـ 

   .}الَ ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن  { ت هذه اآليةنصنع ¹بنائنا؟ فنزل
إن أمر اإلميان كما يف هذه اآلية متعلق 5لفهم واالستيعاب واالقتناع واالختيار احلر، وهذا يقتضي عددا من األحكام 

  الشرعية:
قبل إال ما كان خالصا له ال ي هللا تعاىلألن  ،إلنسان يف الدنيا من الطاعة كرهاا هاعتداد يف اآلخرة مبا يفعلمنها أنه ال 

  ). وحده وابتغي به وجهه، قال صلى هللا عليه وسلم: ( إمنا األعمال 5لنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى
وأن مبىن الدين الذي هو التصديق 5لقلب والقول 5للسان والعمل 5ألركان على االختيار احلر الذي هو أساس العمل 

  يف الدنيا ومناط الثواب والعقاب.
أن بطالن اإلكراه على الدين خاص 5لدخول فيه ابتداء، أما اخلروج منه بعد الدخول فيه، فله أحكام أخرى، متعلقة و 

بضرورة التمييز بني من خرج منه لغبش اعرتى تصوره اإلمياين، ومن خرج منه لدنيا يصيبها أو فقر جيد عند الكفار من 
ملسلمني ومكرا ±م. ولكل حالة من هذه احلاالت بعد متييزها أحكامها يف يدفعه عنه، ومن خرج منه øمرا وكيدا ونكاية 5

   فقه الفروع.
َمْن َكَفَر  { وأن ال اعتبار ملن أكره ¹شد أنواع اإلكراه على اخلروج من الدين بلسانه وقلبه مطمئن 5إلميان، قال تعاىل:

ميَاِن َوَلِكْن َمْن َشرََح 5ِْلُكْفِر َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اLَِّ َوَهلُْم َعَذاٌب L5َِِّ ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن أُْكرَِه َوقـَلْ  ُبُه ُمْطَمِئنٌّ 5ِْإلِ
  .106النحل } َعِظيمٌ 

َ حقائُق اإلميان ومناهُج الدين ملن يعرض عليه اإلسالم، لقوله تعاىل عقب ذلك:  َقد { واملبىن يف هذا كله على أن تـُبَـنيَّ
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  مصدر من غوى  ،ضد الرشدفالغي الرشاد، أما احلق و إىل  مصدر رشد يرشد أي اهتدىوالرشد  } تـَّبَـنيَّ

أي قد استبانت Þية الكرسي ورسالة  ي أو عمل،يف معتقد أو رأبفتح عني الكلمة وكسرها، غيا وغواية، أي ضل 
الواجب على املسلمني مبقتضى اآلية أن يبينوا للناس احلق من الباطل ويرتكوا و  اإلسالم طريق اهلداية من طريق الضاللة،

هلم حرية االختيار. فإن فعلوا برئت ذمتهم بني يدي هللا تعاىل. وإن اهتدى من عرض عليه اإلسالم فآمن 5# وكفر 
ُفْر 5ِلطَّاُغوِت َويـُْؤِمن L5ِِّ فـََقِد َفَمْن َيكْ  { بعبادة ما سواه، فقد أمسك 5حلبل املتني الذي يصله 5لصراط املستقيم

وأصل الطاغوت من فعل "طغى الشيء يطغى" إذا جتاوز قدره، يقصد به كل خملوق جتاوز  ،}اْسَتْمَسَك 5ِْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقَى 
، عتصم به املؤمنيذي ثل لالميان المَ هذا السياق والعروة يف قدر املخلوقية فيه إىل ادعاء األلوهية أو االدعاء له ±ا، 

أي  } َال انِفَصاَم َهلَا { واحلبل الذي ميسك به من يشرف على الغرق لينجو، والوعاء الذي له عروة ميسكه منها صاحبه
ال انكسار هلا، واملعىن أن من كفر بعبادة غري هللا مطلقا، وآمن به عز وجل فقد اهتدى إىل سبيل النجاة واستمسك ±ا 
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يٌع َعِليمٌ َوا { وثبت عليها، َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ  { يسمع أقوالكم سرها وجهرها، ويعلم أعمالكم خفيها وعلنيها } Lُّ مسَِ
  .10الرعد } َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف 5ِللَّْيِل َوَساِرٌب 5ِلنـََّهارِ  اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر بِه

وبينت أصل الدين وحموره الذي يدور عليه، توحيدا للخالق عز وجل وختتم أعظم آية يف القرآن الكرمي، وقد أقامت احلجة 
يف أمسائه وصفاته وقدرته وتدبريه وحكمته وإحاطة علمه وملكه وواليته، بعد ما تقرر من شأن الرسل عليهم الصالة 

الة اخلامتة للناس  والسالم، وتفاضلهم ومتيز كل منهم بفضل من ربه، ومتيز نبينا صلى هللا عليه وسلم عنهم مجيعا 5لرس
كافة إىل يوم القيامة وما جبل عليه من خلق عظيم، وما أويت من آFت وبينات، صلى هللا عليه وعلى سائر األنبياء 

   واملرسلني صالة �مة زكية وسلم تسليما كثريا.
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 الوالء وسر املوت واحلياة

  

َن الظُُّلَماِت ِإَىل النـُُّوِر َوالَِّذيَن  Lُّ َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنوْا خيُْ ا { قال هللا تعاىل: رُِجُهم مِّ
َن النُّوِر ِإَىل الظُُّلَماِت أُْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر  َكَفُروْا أَْولَِيآُؤُهُم الطَّاُغوُت ُخيْرُِجونـَُهم مِّ

ِه أَْن آَ�ُه اLُّ أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذي َحآجَّ إِبـْرَاِهيَم ِيف رِبِّ  )257( ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
َ الَِّذي ُحيْيِـي َوُميِيُت قَاَل أََ¦ أُْحيِـي َوأُِميُت قَاَل إِبـْرَاِهيُم  اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم َريبِّ
 ُّLَ�ِْيت 5ِلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت ِ±َا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر َوا َLّفَِإنَّ ا 

) أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاوِيٌَة َعَلى 258َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني (
ُعُروِشَها قَاَل َأىنََّ ُحيْيِـي َهِذِه اLُّ بـَْعَد َمْوlَِا فََأَماتَُه اLُّ ِمَئَة َعاٍم ُمثَّ بـََعثَُه قَاَل َكْم 

أَْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل َبل لَِّبْثَت ِمَئَة َعاٍم فَانظُْر ِإَىل َطَعاِمَك  لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْوماً 
َوَشرَاِبَك ملَْ يـََتَسنَّْه َوانظُْر ِإَىل ِمحَارَِك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِّلنَّاِس َوانظُْر ِإَىل الِعظَاِم َكْيَف 

َ َلهُ  قَاَل أَْعَلُم َأنَّ اLَّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  نُنِشزَُها ُمثَّ َنْكُسوَها حلَْمًا فـََلمَّا تـَبَـنيَّ
) َوِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتْيِـي اْلَمْوَتى قَاَل أََوملَْ تـُْؤِمن قَاَل بـََلى 259(

َن الطَّْريِ َفُصْرُهنَّ إِلَْيكَ  ُمثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ  َولَـِكن لَِّيْطَمِئنَّ قـَْلِيب قَاَل َفُخْذ أَْربـََعًة مِّ
ُهنَّ ُجْزءًا ُمثَّ اْدُعُهنَّ َ�ْتِيَنَك َسْعيًا َواْعَلْم َأنَّ اLَّ َعزِيٌز َحِكيٌم ( نـْ  } )260َجَبٍل مِّ

 سورة البقرة

 

عندما تشرق مشس الربيع الدافئة فتنبعث الكائنات اللطيفة فراشات هائمة وحنالت سارحة وعصافري مغردة بني زهور 
روج واألودية واآلكام والرىب، ترشف الرحيق وتتفيأ الظالل، ومترح يف جنات البساتني، ما الذي هاج الشوق فيها وأزاح امل

  الغشاوة عنها فرأت ما رأت واسرتاحت ملا وجدت؟
لبث وعندما يغادر اجلنني ظلمة الرحم فيصرخ من هول ما خرج إليه، مث يلتقط ثدي األم يرشف منه رحيق احلياة، فما ي

َيه السكينة والطمانينة فيستسلم لنوم الراحة واألمن، ما الذي هداه إىل ما يطمئنه يف حضن األم ولبنها؟   أن تـَُغشِّ
وعندما يـُْقَرص ا¼اهد قرصَة الشهادة ينتقل ±ا إىل حياة أرقى وأبقى، فريى ما يرى من وعد هللا، َوَوْعُده احلق، وترتسم 

وابتسامة السعداء، ماذا رأى وكيف رأى؟ وما مصري من مل ير، ومن مل جيد هادF أو مرشدا كي على ُحمَيَّاه مهابة الشهداء 
  يرى؟



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

وعندما يَِلجُّ املرء يف محأة األرض والطني، مث يف حملة بصر يناله قبس يف ظلمات ليله البهيم، يشرق به قلبه وتنقدح به يف  
  ؟لقريب والقصي، ماذا رأى وكيف رأىملنكوب، ويعاديه اكيانه مصابيح اهلدى، فينكره احلبيب احملجوب والعدو ا

ق، مهما ابتعدت عنه، للنور إليهم شوق وهلم إليه اشتيا جذب للنور وتنبعث به وتنجذب إليهإن # عبادا هلم فطرة تن
وشوق أقوى وأثبت، إنه استالب الفراشة يف نور الشمس حنو الزهرة،  ¹ي متاس بني الطرفني مهما ضعف كان االجنذاب

النحلة إىل الرحيق يف ضوء النهار، وارتفاع احلجب عن عني الشهيد وهو يرى وعد ربه، وزوال الغشاوة عن ¦ظر من 
  أدركته رمحة هللا املهداة فتاب وأ¦ب وأحسن املثوبة واإلFب.

ُقْل   { قال تعاىل:دُّ ما قدر، إنه نور هللا تعاىل خيص به من اصطفاهم لواليته، واختارهم جلنته، ال ُيسأل عما يفعل، وال يـُرَ 
، وقال صلى هللا عليه وسلم فيما روي عنه 78 النساء } ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اLَِّ َفَماِل َهُؤَالِء اْلَقْوِم َال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن َحِديثًا

 ،ؤالء إىل النار وال أ5يلإن هللا عز وجل خلق آدم مث أخذ اخللق من ظهره وقال: هؤالء إىل اجلنة وال أ5يل وه( :صحيحا
  )  ؟ قال: على مواقع القدرئل: F رسول هللا فعلى ماذا نعملفقال قا

على مواقع القدر يعمل املؤمن، ولِعفو الكرمي رجاًء وثقة يسعى، فإن رضي هللا سعَيه و5رك جهده، أسكن الطمأنينة قلبه، 
َن الظُُّلَماِت ِإَىل النـُُّورِ ا { تهوسكب اليقني يف فؤاده، وأ¦ر دربه و اختاره لواليته وحمب   .}Lُّ َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ُخيْرُِجُهم مِّ

إن للوالية لشأ¦ خطريا يف حياة املرء، خطورlا من معناها الذي هو احملبة والنصرة والرعاية، جمرد خطوات من املرء وقد 
يف القلب، واالختيار للوالية واهلداية من الرب، قال تعاىل  مسع آFت ربه وتدبر آالءه، واجنذب إليه، يتلوها سكب النور

أََ¦ ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِيب َوأََ¦ َمَعُه ِإَذا ذََكَرِين فَِإْن ذََكَرِين ِيف نـَْفِسِه ذََكْرتُُه ِيف فيما رواه عنه رسوله صلى هللا عليه وسلم: (
ُهْم َوِإْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِبِشْربٍ تـََقرَّْبُت إِلَْيِه ِذرَاًعا َوِإْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِذرَاًعا تـَقَ نـَْفِسي َوِإْن ذََكَرِين ِيف َمَإلٍ ذََكْرتُُه ِيف  رَّْبُت إِلَْيِه َمَإلٍ َخْريٍ ِمنـْ

ُتُه َهْرَوَلةً    ).5ًَعا َوِإْن أََ�ِين َميِْشي أَتـَيـْ
م، أو بلص يسرق ماهلم، أو خبائن يغدر ±م، أو أرأيت إن استنصر القوم بضعيف يزيدهم ضعفا، أو جبائع �كل خبزه

بصاحب سلطان ميزق دينهم لريقع به سلطانه؟ فأطبق عليهم ظالم اجلهل وحجب عنهم نور املعرفة، ماذا تكون النتيجة 
ُر اLَِّ َ�ْتِيُكْم بِ { وما املآل، وَمْن غُري هللا يستنقذهم من وهدlم، ويوقظهم من غفلتهم؟،    71القصص }ِضَياٍء َمْن إَِلٌه َغيـْ

 أرأيت إن استنصر امرؤ بصاحب األمر والشأن بديع السموات واألرض، مالك الدنيا واآلخرة وملكها، العليم اخلبري
، من يستطيع أن يؤذيه وهللا حيميه؟ ومن يستطيع إضالله وهللا يهديه، ومن 120املائدة }َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ {

احفظ هللا جتده  ،احفظ هللا حيفظك ،إين أعلمك كلمات ،F غالم يغنيه؟ قال صلى هللا عليه وسلم:( يستطيع إفقاره وهللا
اعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك و  ،إذا استعنت فاستعن 5#و  ،إذا سألت فاسأل هللا ،جتاهك

جفت األقالم  ،مل يضروك بشيء إال قد كتبه هللا عليكولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء  ،إال بشيء قد كتبه هللا لك
   .) ورفعت الصحف
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فمن هم هؤالء السعداء  } Lُّ َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ا { إÄا والية هللا تعاىل لعباده املؤمنني، حصنهم احلصني وركنهم الركني،
  الذين فازوا من هللا 5لوالء؟

َأَال ِإنَّ أَْولَِياَء اLَِّ َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال  { مساوات بقدرهم وما أعد هلم ويقول:يعرف رب العزة ±م، وينوه من فوق سبع 
نـَْيا َوِيف اْآلَِخرَةِ  . ويعرف ±م الرسول صلى 62/64يونس } ُهْم َحيْزَنُوَن الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن َهلُُم اْلُبْشَرى ِيف اْحلََياِة الدُّ

إن # عبادا ليسوا ¹نبياء وال شهداء يغبطهم الشهداء والنبيون يوم القيامة لقر±م من هللا تعاىل ه وسلم بقوله: ( هللا علي
قوم من أفناء الناس من  ( :قال ؟لنا مْ هِ لِّ فجثا أعرايب على ركبتيه فقال: F رسول هللا صفهم لنا وجَ  )، وجملسهم منه

[اعزَّ نُـ 
90

 ،خياف الناس وال خيافون ،يضع هللا عز وجل هلم يوم القيامة منابر من نور ،وحتابوا فيهالقبائل تصادقوا يف هللا  ]
إن هلم صفتني، تشمالن دخيلة أنفسهم ونواFهم  .) }ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيْزَنُوَن  { هم أولياء هللا عز وجل الذين

صنوان �ىب هللا تعاىل أن يقبل أحدمها بدون  ،اد وصواب العملوظاهر أعماهلم وتصرفاlم، اإلميان والتقوى، صفاء االعتق
  .} الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ  { صنوه

أما اإلميان فأن يؤمن املرء بكل ما جاء به نيب هللا حممد صلى هللا عليه وسلم، قرآ¦ وسنة، به خيرج من ظلمات اجلهل 
ِْم { داية، قال تعاىل:والعماية إىل نور املعرفة والدراية واهل ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر ëِِْذِن َر±ِّ

ُلو َعَلْيُكْم َآFَِت اLَِّ ُمبَـيَِّناٍت لُِيْخرَِج الَِّذيَن َآمَ { ، وقال:1إبراهيم }ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِيِز احلَِْميدِ  ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َرُسوًال يـَتـْ
َأْن تـُْؤِمَن L5َِِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه . وقال صلى هللا عليه وسلم عندما سئل ما اإلميان: (11الطالق  }ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّور

  ). َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوتـُْؤِمَن 5ِْلَقَدِر َخْريِِه َوَشرِّهِ 
قياما مبا أمر  اعتقادا وإقرارا ونية وتسليما وإخالصا وحبا واختيارا وطاعة، و5جلوارح لقلِب واللسانِ وعمل، 5ان قوٌل اِإلمي

اِإلمياُن ِبْضع وَسْبعوَن هللا تعاىل واجتنا5 ملا Äى عنه وبعدا عن كل ما ال يرضاه، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:( 
قال اِإلمام الشافعي )،  َال إِلََه ِإال هللاُ، َوأَْد¦َها إَماطَُة اَألَذى َعِن الطَّرِيِق، َواحلََياُء شعبة ِمَن اِإلميان ْولُ فَأَْفَضُلَها قَـ  ،ُشْعَبة

 }ا¦ً َويـَْزَداَد الَِّذيَن َآَمُنوا ِإميَ { ، مث تال:) رمحه هللا تعاىل: (اِإلمياُن قوٌل وعمل، يزيُد وينقص، يزيُد 5لطاعة وينقص 5ملعصية
  .31املدثر 

أما التقوى فأن خيشى املرء هللا تعاىل، وخياف عاقبة عصيانه، وحياذر كل ما ال يرضاه من قول أو عمل أو سوء قصد، 
يتقي املعاصي فيبتعد عنها وجيتنبها، وجيعل بينها وبينه بوالئه # حاجزا حيميه من الوقوع فيها. ومن استجمع شرطي 

                                      
الصحيح: قال صلى هللا الغريب الذي نزع عن أهله أي بعد وغاب، ويف احلديث  ، وهواع من القبائل مجع ¦زعزَّـ النُّ  - 90

  ) النزاع من القبائل :قال ؟لغر5ءومن ا :إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوىب للغر5ء قيل (عليه وسلم:
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َوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا رَبـَُّهْم ِإَىل اْجلَنَِّة  { ولياء هللا الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون، قال تعاىل:اإلميان والتقوى كان من أ
ُتْم فَاْدُخُلوَها خَ    .73الزمر }اِلِدينَ ُزَمرًا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوقَاَل َهلُْم َخزَنـَتُـَها َسَالٌم َعَلْيُكْم ِطبـْ

±ذين الشرطني وحدمها تكون والية هللا للمؤمنني، وتشمل من استجمعهما من مجيع فئات األمة، نساء ورجاال، عماال 
وصناعا وجتارا وحرفيني وعلماء وحكاما، خيرجهم ر±م تعاىل يف كل أمر من الضاللة إىل اهلدى، ويف كل حال من ظلمة 

َن ا { اجلهل إىل نور املعرفة َويُْدِخُلُهُم اْجلَنََّة َعرَّفـََها  { ورجعواإليه ويؤويهم يف اجلنة إْن آبوا  ،}لظُُّلَماِت ِإَىل النـُُّورِ ُخيْرُِجُهم مِّ
  .6حممد }َهلُمْ 

أما غريهم ممن جحد اإلميان واقتحم الكفر بقلبه أو لسانه أو عمله فله شأن آخر غري شأن أولياء هللا املؤمنني األتقياء، 
والطاغوت يف سياق هذه اآلية هو الشيطان وأولياؤه من اجلن  ،}يَن َكَفُروْا أَْولَِيآُؤُهُم الطَّاُغوتُ َوالَّذِ  { قال عز وجل:

واإلنس واألصنام واألوmن واألوهام والطواطم واحلكام، وكل من ُجِعل ندا # أو شريكا. فهل ملن واىل املهزومني من 
احناز ألعداء هللا من نصيب يف رضاه؟، إنه ليس هلم من هذا  نصر؟، وهل ملن استعان 5لعاجزين من قوة؟، وهل ملن

الوالء الذي اختاروه وارتضوه إال اخلسران، وأول اخلسران وأخطره أن خيرجوا عن نور الفطرة اليت خلقوا عليها، وأن 
ضاللة وعتمات تنصرف أفئدlم وعقوهلم وأبصارهم عن نور آFت هللا يف كتابه املسطور، وكونه املنظور، إىل ظلمات ال

َن النُّوِر ِإَىل الظُُّلَماتِ  { الغواية، ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم أُْولَ  { قال تعاىل: خلود يف النار يوم الدين ممآهلو  } ُخيْرُِجونـَُهم مِّ
ِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوقَاَل َهلُْم َخزَنـَتُـَها أَملَْ َ�ِْتُكْم َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَىل َجَهنََّم ُزَمرًا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها فُ  { :وقال }ِفيَها َخاِلُدونَ 

ُلوَن َعَلْيُكْم َآFَِت رَبُِّكْم َويـُْنِذُروَنُكْم لَِقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا قَاُلوا بـََلى َوَلِكْن َحقَّ   }ْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِينَ ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَتـْ
  .71الزمر

املرء مبلغ اليقني، استشعر عظمة هللا تعاىل وقوته، وارتفع مبا لديه من ثقة بربه، عن قلب والتقوى إذا بلغا يف إن اإلميان 
، واستصغر ما يدعيه الظاملون ى على مجيع طواغيت العصر واملصرسفساف احلياة، واهتمامات الوهاد والقيعان، واستعل

سيادlم معلقة 5لوهم والفناء، أما قوته مهما وصولة 5لوهن واهلزمية و مألنفسهم من القوة والعظمة والسيادة، ألن قوlم 
  ضعفت فموصولة بقوة ربه املطلقة اليت ال تقهر، وسيادته منبثقة من عزة اإلميان ورؤية اإلحسان وقربه من الرمحن. 

طاغوت ال، وهو يواجه السالم هذه القوة الر5نية والسيادة اإلميانية هي طاقة املواجهة والتحدي يف موقف إبراهيم عليه
يف الدفاع عن 5طله وادعائه األلوهية، قال تعاىل هزم املنجما±ته 5لرأي واحلجة واملنطق،  يف الفاشلعن إحراقه، العاجز 

أََملْ  { اح لصورة حية متحركة تكاد تتشخص ملء السمع والبصر:مَّ ض لَ رْ خماطبا رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم، يف عَ 
  .}ِإَىل الَِّذي َحآجَّ إِبـْرَاِهيَم ِيف رِبِِّه َأْن آَ�ُه اLُّ اْلُمْلكَ  تـَرَ 

لقد أويت إبراهيم قوة فكر وتدبر اهتدى ±ا إىل ربه تعاىل، فزاده ربه هداية وفضال، واختاره ملرتبة اخللة والوالية، وأويت 
ى ±ا الطواغيت وكسر ±ا حتد مواجهة الباطل يف استعالء إميان خالف به أ5ه وقومه وواجههم حبقيقة ضالهلم، وشجاعة
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 عزمية الدين وصربا على البالء يف سبيله إذ أمر به إىل النار فكانت بردا وسالما، وأويت صالبة األصنام، كما أويت ثبا� يف
لك فتجربوا وقوة حجة يف دعوته إىل جوهر اإلسالم، ألوهية وربوبية أفحم ±ما أعىت ملوك عصره، من الذين أطغاهم امل

  وتكربوا وظنوا أÄم قادرون.
أنه  ونزعميح شيء عن امسه أو بلده، وإن كان األخباريون يمل يذكر القرآن الكرمي اسم هذا امللك، ومل يرد يف اخلرب الصح

ك ، وإمنا عرض علينا ما ينفعنا من احلادثة وما به نتعظ ونستفيد ونتأسى، وهو جمادلة امللوطاغيتها منرود ملك 5بل
وسلم واخلطاب االستفهامي للرسول صلى هللا عليه  }أَملَْ تـَرَ  { إلبراهيم عليه السالم يف العقيدة والوحدانية، قال تعاىل:

أي: إىل الذي  }ِإَىل الَِّذي َحآجَّ إِبـْرَاِهيَم ِيف رِبِِّه  { ، يلفت نظرهم إىل موقف متجرب طاغية،واملسلمني على توايل العصور
نكرا أن يكون مثة إله غريه، وجادل إبراهيم 5لباطل يف وجود هللا تعاىل، واحملاجة معناها املخاصمة واملغالبة، ادعى الربوبية م

  .80األنعام  }َوَحاجَُّه قـَْوُمُه قَاَل َأُحتَاجُّوّينِ ِيف اLَِّ َوَقْد َهَدانِ  { تستعمل كثريا يف ا¼ادلة 5لباطل، من ذلك قوله تعاىل:
طغى وجترب عطي ملكا بطر به فوما جرأه على ادعاء الربوبية وإنكار وجود هللا تعاىل إال أن أ }اLُّ اْلُمْلكَ  أَْن آَ�هُ  { 

وظن أن لن يقدر عليه أحد، وكأنه رام أن يعجز إبراهيم فسأله عن حجة تثبت وجود هللا تعاىل، فأورد له إبراهيم دليل 
َ الَِّذي ُحيِْيي َوُميِيتُ  { وحده ال شريك له لعبادةعز وجل للموت واحلياة واستحقاقه اخلقه  وهو  ،} ِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم َريبِّ

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال  { نفس معىن قوله تعاىل يف سورة أخرى: ، إال أن امللك 2امللك } الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْحلََياَة لِيَـبـْ
يل الذي أورده إبراهيم، إىل مادية وقوع املوت يف ظل طغيان التجرب وغرور القدرة الدلاملوت يف انصرف عن حقيقة معىن 

أي: أ¦ أستطيع أن أعفو عن من  }قَاَل أََ¦ أُْحِيي َوأُِميتُ  { الومهية، ليشاغب 5لباطل على ما قصده إبراهيم من حجته:
دعاءه القدرة على القتل ليس 5جلواب املنطقي حكمت بقتله فأحييه وال أقتله، وأستطيع أن أقتله فأميته، ومعلوم أن ا

على حجة إبراهيم الواضحة البينة، ألن هللا تعاىل خلق املوت واحلياة وجعل هلما أسبا±ما، واملقتول ميت ¹جله املقدر له، 
قة بسبب يف حكمة هللا سره، هذا ميوت 5ملرض وآخر 5لقتل وmلث بسقوط من شاهق، وإمنا انصرف الطاغية عن حقي

 ما قال،عإبراهيم أعرض املوت واحلياة يف تقرير إبراهيم إىل ا¼ادلة ¹سباب املوت الظاهرة، وشتان بني األمرين، لذلك 
انتحاله، أسلوُب التالعب 5أللفاظ فيه متعذر، وا¼ادلُة فيه  ال يستطيعأجلأه إىل جمال و  ته ومرائه،ِلَما علم من مكابر 
أي لقد ادعيت التصرف يف  }بـْرَاِهيُم فَِإنَّ اLَّ َ�ِْيت 5ِلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت ِ±َا ِمَن اْلَمْغِربِ قَاَل إِ  { 5لباطل ال تتسع،

املوت واحلياة 5لباطل واملماراة اجلاهلة، واختذت مثال لذلك مستضعفني ممن استعبدlم يف ملكك، فهل تستطيع التصرف 
فـَُبِهَت  { لشمس اليت �يت ±ا هللا من املشرق، هل تستطيع أن ¾يت ±ا من املغرب؟،فيما يراه الناس كلهم وهو حركة ا

أي ُغِلب امللك الكافر وقهر واضطرب وحتري وانقطعت جمادلته ومل يستطع ردا، ملا فوجئ به من قوة حجة  }الَِّذي َكَفرَ 
 يهديهم للحق وال يلهمهم حجة، وال يستنقذهم من الضالل، ال }َواLُّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  { إبراهيم الدامغة،

  بسبب إصرارهم على الظلم وإيثارهم العدوان على خلق هللا، ومتسكهم 5لشرك، وهو ظلم عظيم ال يغتفر.
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هكذا انتصر اإلميان بقوة احلجة على 5طل الكفر املدجج 5مللك والسطوة وا¼ادلة التافهة اجلاهلة، واتضحت جوانب 
رى للتصور العقدي متعلقة بسنن هللا يف تسيري الكون وخلق احلياة، تضاف إىل سابقاlا يف آية الكرسي، صفاٍت أخ

لأللوهية والربوبية، واستحقاقا للوالء احلق. وذلك أخطر موضوع يف احلياة، يدور حول توضيح التصور اإلمياين يف قلب 
  يف ضمريه، و يؤهله ملا ينتظره يف اآلخرة.املؤمن وعقله، ليبث طمأنينة اليقني ونور املعرفة 

يف السياق ذاته يورد رب العزة تبارك وتعاىل حادثة أخرى تضيف لسر احلياة واملوت مسحة جديدة أكثر وضوحا ورهبة 
وجالال، قصة الذي مر على قرية خربت مبانيها واندثرت معاملها، ومات أهلها، فوقف متأمال مفكرا متعجبا من قدرة هللا 

العروش  }أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها { إحياء أهلها، مىت حييون وكيف يبعثون، قال تعاىل: على
مجع عرش وهو البناء، أي وجد القرية خالية من أهلها قد عمها اخلراب وسقطت منها اجلدران والسقوف، ومل يذكر 

كعادته يف االقتصار على ما يـُتـََّعظ به ويفيد، على أن املفسرين أفاضوا يف ذكر ما روته  مر ±االوحي امسا للقرية وال للذي 
اإلسرائيليات من قصص متناقضة ال تثبت، من أن القرية بيت املقدس بعد أن خر±ا خبت نصر، وأن الذي مر ±ا هو 

، تعاىل هللا 30التوبة  }قَاَلِت اْليَـُهوُد ُعزَيـٌْر اْبُن اLَِّ وَ  { عزير الذي فنت به بنو إسرائيل وادعوا بنوته #، بقوله عز وجل:
  عن ذلك علوا كبريا.

إن العربة اليت اقتصر الوحي عليها هي حقيقة املوت واحلياة يف التصور اإلمياين، ال حقيقة القرية والرجل، ونقطة االرتكاز 
مىت وكيف تعود احلياة إىل  }قَاَل َأىنََّ ُحيِْيي َهِذِه اLُّ بـَْعَد َمْوlَِا { فيها هي التساؤل عن كيفية العودة إىل احلياة بعثا ونشورا

  هذا املوات من أهل القرية ومل يبق منهم أحد؟.
، استعظامًا لقدرة احملييمن سياق اآلية مل يكن الرجل ينكر ربه أو ينكر العودة إىل احلياة بعد املوت، وما تساؤله إال  

معرفة سر احلياة واملوت والبعث والنشور، فتعجب من ذلك وتساءل عن كيفية حصوله وزمن  واعرتافا 5لقصور عن
أراه هللا تعاىل من نفسه ومن القرية اخلربة، َمَثَل املوت واحلياة وسر الزمان F¹مه  ،} فََأَماتَُه اLُّ ِمَئَة َعاٍم ُمثَّ بـََعثَهُ  { حتققه،

، لريتفع عن عامل احلس واألسباب والوسائط ويغادر طوارق الشك وخواطر ، مث أحياهوألبثه ميتا مائة عام وأعوامه، أماته
  أستار الغيب، وما احتفظ به تعاىل من سر املوت واحلياة. الظنون واألوهام إىل ثوابت اليقني والتسليم ملا حجب عنه من

بعد إحيائه سئل من قبل ربه شفاها، مباشرة أو  } َبل لَِّبْثَت ِمَئَة َعامٍ قَاَل  قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْوماً أَْو بـَْعَض يـَْومٍ  { 
، فقال إنه ¦م يوما أو أقل من يوم، فبني له خطأ تقدير حاله لبوثه فيما ظنه نومابواسطة ملك من املالئكة، عن مدة 

ية بعدين آخرين يكمالن نوما وهو موت، وتقدير زمن ذلك يوما أو بعض يوم وهو مائة سنة. وبذلك تضيف هذه اآل
  التصور اإلمياين للمسلم:

أحدمها تشبيه املوت 5لنوم، وتشبيه البعث 5ليقظة، ألن بينهما قدرا مشرتكا هو عدم التمييز يف حاليت النوم واملوت،  
ملَْ يـَْلبَـثُوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو َكأَنـَُّهْم يـَْوَم يـََرْونـََها  { وضمور املسافات الزمنية يف الذهن حال اليقظة وحني البعث قال تعاىل:
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اLَُّ يـَتَـَوىفَّ اْألَنـُْفَس ِحَني َمْوlَِا َوالَِّيت ملَْ َمتُْت ِيف َمَناِمَها  { ، وهللا تعاىل قادر على ذلك كله46النازعات } ُضَحاَها
َها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل اْألُْخَرى ِإَىل َأَجٍل  َما  { ،42الزمر } ُمَسم÷ى ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلFٍََت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ فـَُيْمِسُك الَِّيت َقَضى َعَليـْ

  .28لقمان  } َخْلُقُكْم َوَال بـَْعُثُكْم ِإالَّ َكنَـْفٍس َواِحَدةٍ 
والبعد الثاين إشارته تعاىل إىل نسبية الزمان وسر مقاييسه، وأنه نظام وضعه هللا عز وجل للكون، يتكيف مع ظروف  

يَُدبُِّر اْألَْمَر ِمَن السََّماِء  { ت والكواكب واألفالك، وحركتها ومواقعها، يقدره خالقه تعاىل ويتحكم فيه، قال تعاىل:الكائنا
َكُة َوالرُّوُح إِلَْيِه ِيف تـَْعرُُج اْلَمَالئِ  { ، وقال:5السجدة } ِإَىل اْألَْرِض ُمثَّ يـَْعرُُج إِلَْيِه ِيف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ِممَّا تـَُعدُّونَ 

  .4املعارج } يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َمخِْسَني أَْلَف َسَنةٍ 
فَانظُْر ِإَىل َطَعاِمَك  { مدة لبثه ميتا، لفت نظره إىل أدلة وقرائن مادية تثبت ذلك فقال: مث بعد أن بني هللا تعاىل له

 } َوانظُْر ِإَىل ِمحَارِكَ  { غري وقد مرت عليه مائة عام، مل يتعفن أو �سن أو يتحجر،مل يتسنه أي: مل يت } َوَشرَاِبَك ملَْ يـََتَسنَّهْ 
لنجعل  } َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِّلنَّاسِ  { كأمامهللا حيييه فلم تبق إّال عظامه الذي مات جبوارك منذ مائة عام كذلك، وقد بلي 

  على املوت واحلياة والبعث والنشور.موتك وبعثك يف الدنيا ملن يراك أو يسمع بك آية ودليال 
5لرّاء مضارع أْنَشر الر5عي مبعىن  }نـُْنِشرها  { قرأ مجهور العشرة } َوانظُْر ِإَىل الِعظَاِم َكْيَف نُنِشزَُها ُمثَّ َنْكُسوَها حلَْماً  { 

 ،إذا رفعه، والنشز االرتفاع5لزاي مضارع أنشزه  }نُنِشزها  { اإلحياء. وقرأه ابن عامر ومحزة وعاصم والكسائي وخلف:
وكال القراءتني مبعىن واحد، هو إعادlا إىل  ،ارتفاعها حني تغلظ ëحاطة العصب واللحم والدم ±ايراد بنشوزها منوها و 

شكلها األول الذي كانت عليه أثناء احلياة، واملقصود 5لعظام هو عظام احلمار، وليس عظام الذي مر على القرية فمات 
الدماء، وتعود إليه  د رأى رأي العني مثاال إلحياء األموات يف محاره، تتجمع عظامه وتكسى حلما جتري فيهمث بعث. لق

الروح كأنه مل ميت من قبل، يف واقعة خرقت سنن الطبيعة املرئية، وأهدرت ما عرفته علوم احلياة (البيولوجيا) قدميا وحديثا 
ة اليت نعرفها جمرد سنن وضعها ر±ا القادر على إبطاهلا أو تغيريها حسب من معارف وقيم مادية، وأثبتت أن قوانني احليا

 { ،23األنبياء  } َال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعلُ  { مشيئته وحكمته، وأن األصل يف كل شيء هو املشيئة اإلهلية، وهو عز وجل
َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَإِ  { ،107هود } ِإنَّ رَبََّك فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيدُ    . 117البقرة } منَّ

ا أقر مَ والظاهر من سياق احلادثة أن الذي مر على القرية وعاش هذ التجربة، كان مؤمنا ومن أصفياء هللا تعاىل، وإال لَ 
أسرار املوت واحلياة،  ا جعله هللا قطب هذه املعجزة وخاطبه وترفق به وأراه بعضمَ بوجود هللا حاملا رأى القرية اخلاوية، ولَ 

ا قال ما قال بعد أن اطمأن 5لتجربة وتبينت مَ ا اطمأن قلبه 5إلميان بعد أن رأى ما سأل عنه يف نفسه و¹م عينه، ولَ مَ ولَ 
َ لَُه قَاَل أَْعَلُم أَنَّ اLَّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  { له قدرة ربه: بة إبراهيم متجاورتني، وقد وملا سيقت جتربته مع جتر  } فـََلمَّا تـَبَـنيَّ

   .} َوِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى { ضمتا موضوعا واحدا حول حقيقة املوت واحلياة فقال تعاىل:
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لبه، وال مل يكن إبراهيم شاكا يف أمر هللا ومشيئته وقدرته على ذلك، وال عالقة لسؤاله ¹مر اإلميان الثابت الراسخ يف ق
5لبحث عن دليل يقويه ولكنه الشوق إىل املعرفة والتطلع لرؤية بعض أسرار الغيب، أذكاه وثوق اخلليل مبحبة خليله 

  وإدالله مبا له من رفيع املنـزلة عنده.
 :ت شكا فيه، معناهفهو تقرير إلميان إبراهيم وشهادة ضمنية به من هللا تعاىل، وليس } قَاَل أََوملَْ تـُْؤِمن { :أما قوله تعاىل
F إبراهيم فما حاجتك للرؤية املادية؟ قد آمنت  

لريقى 5لرؤية إىل  }بـََلى َوَلِكن لَِّيْطَمِئنَّ قـَْلِيب  { وجييب إبراهيم ربه يف طموح منه وتشوف إىل أعلى درجات اليقني قائال:
يَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اLَِّ َأَال ِبذِْكِر اLَِّ الَّذِ  { أعلى مراقي اإلميان فيكون أهال خللته مع ربه عز وجل، قال تعاىل:

  .28الرعد } َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 
َن الطَّْريِ  { ويف إجياز واف 5ملطلوب يستجيب هللا تعاىل ويقحمه يف جتربة عملية تعطيه ما سأل، قَاَل َفُخْذ أَْربـََعًة مِّ

نـُْهنَّ ُجْزءاً ُمثَّ اْدُعُهنَّ َ�ْتِيَنَك َسْعياً  َفُصْرُهنَّ إِلَْيَك ُمثَّ     .} اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّ
مل يذكر الوحي كعادته من هذه اخلارقة إال ما يهم اجلانب العقدي والرتبية اإلميانية، وأمهل ما ال حاجة للناس به، أمره أمرا 

َن الطَّْريِ  َفُخْذ أَْربـََعةً  { جممال ¹ن �خذ أربعة من الطري وجههن إليك  } َفُصْرُهنَّ إِلَْيكَ  { أي طائر، وأن يقطعهن } مِّ
نـُْهنَّ ُجْزءاً  { وقطعهن، من صرت الشيء وجهته، وصرته قطعته لغتان مبعىن واحد. مث وزع  } ُمثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّ

السعي لغة هو الَعْدو اخلفيف، أي مث  }نَّ َ�ْتِيَنَك َسْعياً ُمثَّ اْدُعهُ  { ور على اجلبال، على كل جبل جزء،أجزاء هذه الطي
واعلم F إبراهيم وكل من بلغته دعوة اإلسالم أن الذي  }َواْعَلْم َأنَّ اLَّ َعزِيٌز َحِكيمٌ  { مرهن 5إلتيان إليك �تينك بسرعة.

زيز يف قدرته وأخذه من عصاه، أو خالف ع ،قاهر فوق عبادهأحيا هذه الطيور بعد ذحبها وتفريق أجزائها بني اجلبال 
للوالء احلق والطاعة املطلقة والعبادة  وهو بذلك املستحق وحده، وإحيائه وإماتته، ونه وأفعالهؤ حكيم يف كل شأمره، 

   الشاملة.
الكرسي، ملا سبق يف سورة البقرة وأمجلته آية  مكملةً  وختتم هذه اآلFت األربع وقد أضاءت من التصور اإلمياين جوانبَ 

تتضح بذلك غاية خلق اإلنسان ومقصد إنزاله إىل األرض موعودا 5لرسالة يف شرحها قرآن املرحلة املكية، ل وأخرى أفاض
مسؤوال عنها يوم البعث والنشور، يف طريق واضح املعامل واملسعى واملقصد واملنتهى، والء # أو للطواغيت، مأوى يف جنة 

   اخللد، أو ارتكاسا يف اجلحيم.
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   ملنفقاأخالق 
  تصدقاملو  أدب الصدقةو 

  
َئُة َحبٍَّة َواLُّ  مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اLِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنبُـَلةٍ  { قال هللا تعاىل: مِّ

) الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اLِّ ُمثَّ َال يـُْتِبُعوَن َما أَنَفُقواُ َمّنًا َوَال أًَذى هلَُّْم 261( ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء َواLُّ َواِسٌع َعِليمٌ 
ٌر مِّن َصَدقَةٍ 262َأْجرُُهْم ِعنَد َر±ِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُوَن ( بَـُعَها أًَذى َواLُّ َغِينٌّ  ) قـَْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفرٌَة َخيـْ يـَتـْ

َوَال يـُْؤِمُن L5ِِّ َواْليَـْوِم ) Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال تـُْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم 5ِْلَمنِّ َواألَذى َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُه رüَِء النَّاِس 263َحِليٌم (
َّا َكَسُبوْا َواLُّ َال يـَْهِدي اْلَقْومَ  اآلِخِر َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيهِ   تـُرَاٌب فََأَصابَُه َواِبٌل فـَتَـرََكُه َصْلدًا الَّ يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ممِّ

ْن أَنُفِسِهْم َكَمَثلِ 264اْلَكاِفرِيَن ( َجنٍَّة ِبرَبـَْوٍة َأَصابـََها َواِبٌل َفآَتْت  ) َوَمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُُم ابِْتَغاء َمْرَضاِت اLِّ َوتـَْثِبيتًا مِّ
َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواLُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري ( يٍل َوأَْعَناٍب 265ُأُكَلَها ِضْعَفْنيِ فَِإن ملَّْ ُيِصبـْ ) أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّن خنَِّ

َقْت َكَذِلَك ُه ِفيَها ِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت َوَأَصابَُه اْلِكبَـُر َوَلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاء فََأَصابـََها ِإْعَصاٌر ِفيِه َ¦ٌر فَاْحتَـرَ َجتْرِي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهاُر لَ 
ُ اLُّ َلُكُم اآلFَِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن (   سورة البقرة } )266يـُبَـنيِّ

  
بتالء، جعل يف فطرlم حبا للبقاء وحبا للمال، وجعل الدنيا دار عبور واآلخرة دار إن هللا تعاىل إذ خلق آدم وذريته لال

استقرار، والسعيد من ادخر ماله آلخرته، واختار بقاء دائما يف اجلنة على متعة دنيا زائلة، وما مكر الشيطان يف اجلنة 
َلىَهْل أَُدلَُّك عَ  { Þدم عليه السالم إال من هاتني الثغرتني إذ قال له:   طه، من َمثَّ 120 } َلى َشَجرَِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك َال يـَبـْ

َوَوْيٌل لِْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب  { بني املرء وبني العمل لآلخرة، قال تعاىل:ما حيول  واملال أشدكان احلرص على احلياة 
نـَْيا   .20الفجر  } َوحتُِبُّوَن اْلَماَل ُحب÷ا َمج÷ا { :، وقال2/3إبراهيم  } َشِديٍد الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْحلََياَة الدُّ
جهاد النفس وجهاد املال وحيرض عليهما، يف أغلب سياقات احلديث عن البذل  لذلك حيض الوحي احلكيم على

والتضحية، وعقب كل ذكر لآلخرة وما يدخر هلا وفيها كما ورد يف اآلFت السابقة، إذ بعد تقرير قاعدة صراع احلق مع 
ُهْم َمْن  { اطل، واقتتال أتباع الرسل عليهم السالم مع الكفار املعاندين يف قوله تعاىل:الب ُهْم َمْن َآَمَن َوِمنـْ َوَلِكِن اْختَـَلُفوا َفِمنـْ

هللا تعاىل، إشارة إىل أن ورد األمر 5إلنفاق يف سبيل  253البقرة } َكَفَر َوَلْو َشاَء اLَُّ َما اقْـتَـتَـُلوا َوَلِكنَّ اLََّ يـَْفَعُل َما يُرِيدُ 
البقاء احلق يف اآلخرة هو ما كان يف سبيل هللا نفسا جماهدة وماال مبذوال، مث بعد اإلشارة إىل املوت واحلياة والبعث 

، ويف 258 البقرة }أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذي َحاجَّ إِبـْرَاِهيَم ِيف رَبِّه { والنشور، يف حوار إبراهيم مع طاغية عصره يف قوله تعاىل:
الذي مر على قرية وهي خاوية، ويف سؤال إبراهيم ربه عن إحياء املوتى، �يت األمر 5إلنفاق يف سبيل هللا أيضا، بصفته 
لبنة أساسية يف بناء جانب من نظام االجتماع اإلنساين متعلق 5القتصاد يف وجهه التكافلي الرتامحي صدقة يف سبيل هللا 
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وجهه التعففي عن استغالل حاجات الناس وابتزازهم مرا5ة أو ديو¦ جمحفة أو رهنا يف ، و تعاىل على كل ذي كبد رطبة
مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم  { ، بقوله تعاىل:فس واملال وادخار مثارمها لآلخرةقاسيا ظاملا، ¾كيدا لنفس املسار يف بذل الن

َئُة َحبٍَّة َواLُّ ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء َواLُّ َواِسٌع َعِليمٌ ِيف َسِبيِل اLِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنبَـ     .}َتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنبُـَلٍة مِّ
ولئن ختلل األمَر 5إلنفاق يف سبيل هللا جممال تلك اآلFت اليت تبلور التصور اإلمياين وتزيده وضوحا ورسوخا، فإن هذه 

ن سورة البقرة متنهج بتفصيل أمر اإلنفاق وتدعو إليه وتبني أدبه وأخالقه، ومتيز حالله من اآلية وما بعدها مما بقي م
حرامه، و¦فعه من ضاره، وما يقبل منه يف ميزان هللا وما ال يقبل، كما تعاجل أمراضا نفسية واجتماعية واقتصادية تنخر 

شأن الذين يبخلون عن مساعدة الفقراء واحملتاجني  ا¼تمعات وجتعل التصرف يف األموال أداة فساد وإفساد، مثلما هو
وعن جهاد املال وإعداد قوة املدافعة عن الدين وأهله وكسر شوكة عدوان الكفر ومكره، والذين جيعلون من اإلنفاق أداة 

   للتطاول والفخر والرFء وشراء الذمم واملواقف واستغالل أزمات الفقر واخلصاص.
يض على اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل والرتغيب فيه وبيان فضله على املنفق وعلى ا¼تمع، فتشبه تبدأ اآلية الكرمية 5لتحر 

مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اLِّ   { أجره ببذرة مما يزرعه اإلنسان ليقتات به قمحا أو شعريا أو غريمها بقوله تعاىل:
َئُة َحبَّةٍ  { احلبة سبعمائة حبة فتثمر هذه }َكَمَثِل َحبَّةٍ  هللا تعاىل هذا يضاعف مث  } أَنبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنبُـَلٍة مِّ

 { العدد من األجر ملن يشاء من عباده حبسب إخالصهم وصفاء نيتهم وحسن تصرفهم وأخالقهم عند اإلنفاق والبذل
النفقة املقبولة ينمي هللا أجرها ألصحا±ا إشارة إىل أن  غاية الروعة والدقة، فيه وهو تشبيه يف .}َواLُّ ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاءُ 

ويدخره هلم كما ينمي الزرع الطيب ملن بذره يف األرض الطيبة، وإىل أن الدرهم الذي ينفقه املرء جمرد رزق ساقه  ويكثره
لق من خلق هللا، ال فضل لزارعها يف إجيادها، وما خكذلك هللا إليه ولوشاء لساقه إىل غريه، واحلبة اليت حيرثها الفالح  

خلقه وفضله واسع  } َواLُّ َواِسٌع َعِليمٌ  { دوره يف تنميتها إال أن حرثها، أما الزرع واإلنبات فمن خالق البذرة ومنميها،
  يستحق. وعطاؤه كثري ال ينقطع، وعلمه مطلق حبقيقة نية املنفق وطيب النفقة، ومبن يستحق ومن ال

بن  عثمان ، وصدقةغزوة تبوك يف ¹ربعة آالف درهم جاءإذ  صدقة عبد الرمحن بن عوف قد ذكر أن اآلية نزلت يفو 
. إال أن سبب نزوهلا ال مينع عموم حكمها ومشوله كل منفق يف سبيل هللا ¹لف دينار يف جيش العسرة عفان إذ جاء

عن ربه عز وجل  ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفيما يرويله، ة النبوية شارحة ومبينة ومفصتعاىل، وهو ما وردت به السن
َ َذِلَك َفَمْن َهمَّ ِحبََسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكتَـبَـَها ا:(قَال Lَُّ َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة فَِإْن ُهَو ِإنَّ اLََّ َكَتَب احلََْسَناِت َوالسَّيَِّئاِت ُمثَّ بـَنيَّ

َسيَِّئٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها  ِمَلَها َكتَـبَـَها اLَُّ لَُه ِعْنَدُه َعْشَر َحَسَناٍت ِإَىل َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف ِإَىل َأْضَعاٍف َكِثريٍَة َوَمْن َهمَّ بِ َهمَّ ِ±َا فـَعَ 
 َُّLلَُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة فَِإْن ُهَو َهمَّ ِ±َا فـََعِمَلَها َكتَـبَـَها ا ُ َّLَلُه َسيَِّئًة َواِحَدةً َكتَـبَـَها ا .(  

وكما أنه ليست كل بذرة تنبت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة كذلك اإلنفاق املقبول عند هللا تعاىل الذي يضاعف 
أجره ما بني عشر حسنات إىل سبعمائة إىل أضعاف ذلك له شروطه وضوابطه وسلوكياته اإلنسانية الشرعية املتحضرة، 



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

بظروف اإلنفاق  وأ، ق 5ملنفق، وما هو متعلق 5ملال ومصدره ووسيلة كسبه وفيما أنفقهو متعل من هذه الشروط ما
  أثناءه وبعده.

أما ما يتعلق 5ملنفق، فأوهلا أن ينوي بذلك وجه هللا تعاىل، سواء كان لألرحام أو الفقراء واملساكني أو ذوي احلاجات أو 
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح أن رجال أتى للجهاد أو لغري ذلك من األهداف املشروعة، و 

فأعادها  ،) ال شيء له( فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ،فقال: أرأيت رجال غزا يلتمس األجر والذكر ما له؟
ال يقبل من العمل إال إن هللا عز وجل ( مث قال:  ،) ال شيء له( ثالث مرات يقول له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  ). ما كان له خالصا وابتغي به وجهه
ومن ذلك أن الصدقة خيرجها الفقري املعاىف يف بدنه أعظم أجرا، لقوله صلى هللا عليه وسلم عندما سئل: F رسول هللا أي 

ْلِغَىن َوَال ُمتِْهُل َحىتَّ ِإَذا بـََلَغْت اْحلُْلُقوَم قـُْلَت َأْن َتَصدََّق َوأَْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح َختَْشى اْلَفْقَر َوَ¾ُْمُل االصدقة أعظم أجرا؟:( 
  .) لُِفَالٍن َكَذا َولُِفَالٍن َكَذا َوَقْد َكاَن لُِفَالنٍ 

ُر الصََّدَقِة َما َكاَن  ومنها أن حاجة أهل املرء وأداء ديونه مقدمة على الصدقة وأوىل منها، قال صلى هللا عليه وسلم: ( َخيـْ
ٌر ِمْن اْلَيِد السُّْفَلى ،أَْفَضُل الصََّدَقِة َما تـََرَك ِغًىن وقال أيضا: (  )، ِغًىن َواْبَدْأ ِمبَْن تـَُعول َعْن َظْهرِ  َواْبَدْأ ِمبَْن  ،َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخيـْ

ُ قـُْلُت Fَ َرُسوَل اLَِّ ِإنَّ ِمْن تـَْوَبِيت َأْن َأْخنَِلَع ِمْن  )، وقال كعب بن مالك: ( تـَُعولُ  َّLَوِإَىل َرُسولِه َصلَّى ا َِّLَماِيل َصَدَقًة ِإَىل ا
بَـ  ٌر َلَك قـُْلُت فَِإّينِ أُْمِسُك َسْهِمي الَِّذي ِخبَيـْ   .) رَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أَْمِسْك َعَلْيَك بـَْعَض َماِلَك فـَُهَو َخيـْ

ديها أم يعجل به قبل ذلك، فعن عقبة بن احلارث أنه ومنها أن يعجل ±ا املرء إذا نواها، ألنه ال يدري هل ميهل حىت يؤ 
  :فـََقالَ  ،فـَُقْلُت أَْو ِقيَل َلهُ  ،ُمثَّ َدَخَل اْلبَـْيَت فـََلْم يـَْلَبْث َأْن َخرَجَ  ،َصلَّى بَِنا النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَعْصَر فََأْسرَعَ  قال:(

  ). رًا ِمْن الصََّدَقِة َفَكرِْهُت َأْن أُبـَيَِّتُه فـََقَسْمُتهُ ُكْنُت َخلَّْفُت ِيف اْلبَـْيِت تِبْـ 
ْن النَِّيبِّ أَ  ( ملا رواه مسلم: اومنها أن مييز يف صدقته بني من يستحقها ومن ال يستحقها، وإن كان اخلطأ يف ذلك مغتفر 

َلَة ِبَصَدَقٍة َفَخرََج ِبَصَدقَِتِه فـََوَضَعَها ِيف َيِد زَانَِيةٍ َألََتَصدََّقنَّ اللَّ  :قَاَل َرُجلٌ  :َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ثُوَن  ،يـْ فََأْصَبُحوا يـََتَحدَّ
َلَة َعَلى زَانَِيةٍ   ،َيِد َغِينٍّ َألََتَصدََّقنَّ ِبَصَدَقٍة َفَخرََج ِبَصَدقَِتِه فـََوَضَعَها ِيف  ،اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد َعَلى زَانَِيةٍ  :قَالَ  ،ُتُصدَِّق اللَّيـْ

ثُوَن ُتُصدَِّق َعَلى َغِينٍّ  َألََتَصدََّقنَّ ِبَصَدقٍَة َفَخرََج ِبَصَدقَِتِه فـََوَضَعَها ِيف يَِد  ،اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد َعَلى َغِينٍّ  :قَالَ  ،فََأْصَبُحوا يـََتَحدَّ
ثُوَن ُتُصدَِّق َعَلى َسارِقٍ  ،َسارِقٍ   :فَُأِيتَ َفِقيَل َلهُ  ،اللَُّهمَّ َلَك اْحلَْمُد َعَلى زَانَِيٍة َوَعَلى َغِينٍّ َوَعَلى َسارِقٍ  :فـََقالَ  ،فََأْصَبُحوا يـََتَحدَّ

َوَلَعلَّ السَّارَِق  ،اُه اLَُّ َوَلَعلَّ اْلَغِينَّ يـَْعَتِربُ فـَيُـْنِفُق ِممَّا أَْعطَ  ،أَمَّا الزَّانَِيُة فـََلَعلََّها َتْسَتِعفُّ ِ±َا َعْن زَِ¦َها ،أَمَّا َصَدقـَُتَك فـََقْد قُِبَلتْ 
  ).  َيْسَتِعفُّ ِ±َا َعْن َسرِقَِتهِ 
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كما ينبغي أن مييز بني من جيوز له أكل الصدقة ومن ال جيوز يف حقه إال اهلبة واهلدية كما هو حال ذرية رسول هللا صلى 
ُهَما َمتْرًَة ِمْن َمتِْر َأَخَذ احلَْ  هللا عليه وسلم، وهو ما رواه البخاري من حديث أيب هريرة قال: ( َسُن ْبُن َعِليٍّ َرِضَي اLَُّ َعنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِكْخ ِكْخ لَِيْطَرَحَها ،الصََّدَقِة َفَجَعَلَها ِيف ِفيهِ  َّLُْكُل الصََّدَقةَ  ،فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اÅَ ؟ُمثَّ قَاَل أََما َشَعْرَت أَ¦َّ َال .(  
ال الصدقة أن تكون من طيب املال وحالله، ألن هللا طيب وال يقبل إال طيبا، قال صلى هللا عليه وأول شرط متعلق مب

ُ ِإالَّ الطَّيِّبَ  ،َمْن َتَصدََّق ِبَعْدِل َمتْرٍَة ِمْن َكْسٍب طَيِّبٍ وسلم: (  َّLيـَتَـَقبـَُّلَها بَِيِميِنِه ُمثَّ يـُرَبِّيَها لِ  ،َوَال يـَْقَبُل ا ََّLَصاِحِبِه َكَما َوِإنَّ ا
  ).يـَُريبِّ َأَحدُُكْم فـَُلوَُّه َحىتَّ َتُكوَن ِمْثَل اْجلََبلِ 

)،  صدقة السر تطفىء غضب الربوأما الشرط عند اإلنفاق فقد ورد به قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ( 
سبعة يظلهم (  :يه وسلم يقولمسعت رسول هللا صلى هللا عل :عن أيب هريرة رضي هللا عنه قالوحديث البخاري ومسلم 

ورجالن  ،ورجل قلبه معلق 5ملساجد ،وشاب نشأ يف عبادة هللا عز وجل ،اإلمام العادل :هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله
ورجل تصدق  ،ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف هللا ،حتا5 يف هللا اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه

  )، ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه  ،ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه بصدقة فأخفاها حىت
الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف  { :أما شروط الصدقة عند أدائها وبعده فأن ال يتبعها َمّن أو أذى، وهو قوله تعاىل عقب ذلك

َنُّ املقصود يف هذه اآلية هو أن يعظم املعطي عطاءه أو يفخر به أو  } أًَذىَسِبيِل اLِّ ُمثَّ َال يـُْتِبُعوَن َما أَنَفُقواُ َمّنًا َوَال 
وامل

به، أو ميحو أجر صدقته يفخر عليه  وأ ëحسانهول عليه يتطاحسانه، أو ينتظر من اآلخذ جزاء دنيوF على إيشيعه أو 
فإن توفرت هذه  كان، فردا أو جمتمعا.  ëساءة استعماهلا أو توظيفها أو استغالهلا لشراء الذمم، أو إحلاق األذى ¹يٍّ 

الشروط كلها وسلمت الصدقة مما يوبقها ويبطلها، ثبت أجرها عند هللا تعاىل وأمن صاحبها يوم القيامة من اخلوف 
  .} ْم َأْجرُُهْم ِعنَد َر±ِِّْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُونَ هلَُ  { واحلزن كما قال تعاىل عقب ذلك:

إن تبع الصدقة ما يبطلها من املن واألذى كانت وزرا على صاحبها ëساءته إىل اآلخذ َكَتَم َمساءتَه أو جأر ±ا، ألن و 
اإلحسان إىل قلوب اخللق واحملافظة على كرامتهم مهما بلغ ±م الفقر مقدم على كل إحسان مادي، وقدرة الغين على 

تالء من هللا تعاىل لكليهما، ولذلك أهاب رب العزة 5لذين من طباعهم العطاء واضطرار الفقري إىل األخذ ليس إال اب
الرFء والفخر 5لصدقة أو املباهاة والتطاول ±ا، أن يكفوا أذاهم ويهذبوا طباعهم، ويُعوِّدوا ألسنتهم الكلمة الطيبة اليت 

ك عند هللا خري من بذل مال يتبعه تشرح النفس وتضمد اجلرح، واالستغفار الذي يطهر القلب من البغضاء والضغينة، ذل
بَـُعَها أًَذى { املن واألذى، قال تعاىل: ٌر مِّن َصَدَقٍة يـَتـْ   وقال صلى هللا عليه وسلم: ،} قـَْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفرٌَة َخيـْ

  .َكِلَمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقةلا •
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الرجل يف أرض الضالل لك تبسمك يف وجه أخيك صدقة وأمرك 5ملعروف وÄيك عن املنكر صدقة وإرشادك  •
صدقة وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك احلجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من 

  .دلوك يف دلو أخيك لك صدقة
كل خطوة خيطوها إىل و صدقة  الكلمة الطيبةو  ،عليها أو يرفع عليها متاعه صدقةيعني الرجل على دابته فيحمله و  •

  .ة و مييط األذى عن الطريق صدقةالصالة صدق
 .كل معروف صدقة وإن من املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك يف إ¦ء أخيك •

أي: غين عن صدقة املتصدقني وإنفاق املنفقني، وما أْمرُه  } َواLُّ َغِينٌّ  { مث ختم تعاىل هذا التوجيه التحذيري بقوله:
رُُهْم َوتـُزَكِّيِهْم ِ±َا { يف اآلخرة إن امتثلوا وأطاعوا قال تعاىل: ألصحابه ه5إلنفاق إال ليدخر   } ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

  .103التوبة 
َوَلْو  { يعطي اإلنسان مؤمنا وكافرا، شكر أو مل يشكر، ال يعجل 5لعقوبة، ميهل وال يهمل، قال عز وجل: } َحِليمٌ  { 

ُ النَّ  َّLرُُهْم ِإَىل َأَجٍل ُمَسم÷ىيـَُؤاِخُذ ا َها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن يـَُؤخِّ    .61النحل } اَس ِبظُْلِمِهْم َما تـََرَك َعَليـْ
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال تـُْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم  { :مث أعاد عز وجل حتذيره املؤمنني من إبطال أجر صدقاlم 5ملن واألذى فقال

وزاد توضيح ذلك مبثل ضربه هلم، مثل الكافر أو املنافق الذي ال يؤمن 5# وال 5ليوم اآلخر وينفق ماله  } َواألَذى5ِْلَمنِّ 
وشبه إنفاقه وتصدقه، وطمعه يف أن  } َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُه رüَِء النَّاِس َوَال يـُْؤِمُن L5ِِّ َواْليَـْوِم اآلِخرِ  { رFء ومسعة وتفاخرا

د من ذلك، حبجر أملس صلد ال يصلح لإلنبات، عليه طبقة قليلة من الرتاب، توهم أنه صاحل للزراعة، فإذا نزل يستفي
َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـُرَاٌب فََأَصابَُه  { مطر شديد عراه من ترابه وتبني للناظر أنه غري صاحل للبذار أو احلرث، قال تعاىل:

ُ ا،الصفوان هو احلجر األملس } َواِبٌل فـَتَـرََكُه َصْلداً  إذا أصاب  لصالبة، والوابل هو املطر الشديدوالصلد أي الصلب بـَنيِّ
الصفوان املغطى 5لرتاب عراه وكشف عدم صالحيته لإلنبات، كذلك الكفار واملنافقون واملسلمون الذين يبطلون 

ا مثار ما قدموا من الصدقة وما ارتقبوا من  على أن جينو  صدقتهم 5ملن واألذى يكتشفون يوم القيامة أÄم ال يقدرون
َّا َكَسُبواْ  { كسبهم فيها َجتْرِي ِمْن  { ولئن كان هللا تعاىل يهدي املؤمنني يوم القيامة إىل اجلنة .} الَّ يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ممِّ

، فإن هؤالء الذين يراؤون بصدقاlم وال يؤمنون 5# واليوم 43ألعرافا } ِهلََذا َحتِْتِهُم اْألَنـَْهاُر َوقَاُلوا احلَْْمُد Lَِِّ الَِّذي َهَدا¦َ 
إىل اجلنة، ألÄم ليسوا أهال هلا إميا¦ وعمال صاحلا،  } َواLُّ الَ يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ  { اآلخر ليس هلم يف اآلخرة إال النار

َفَما  :قَالَ  ،فَُأِيتَ بِِه فـََعرََّفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها ،أَْعطَاُه ِمْن َأْصَناِف اْلَماِل ُكلِّهِ َوسََّع اLَُّ َعَلْيِه وَ ويف احلديث الصحيح أن رجال ( 
َفَق ِفيَها ِإالَّ أَنـَْفْقُت ِفيَها َلكَ  :قَالَ  ؟َعِمْلَت ِفيَها اَل ُهَو َكَذْبَت َوَلِكنََّك فـََعْلَت لِيـُقَ   :قَالَ  ،َما تـَرَْكُت ِمْن َسِبيٍل حتُِبُّ َأْن يـُنـْ

  ).  ُمثَّ أُِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه ُمثَّ أُْلِقَي ِيف النَّارِ  ،فـََقْد ِقيلَ  ،َجَوادٌ 
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، فتنكشف إÄا صورة كاحلة جافة لقلوب قاسية صفوانية صلدة يسرتها الرFء والتسميع، ينقشع عنها تراب املراءات
ْدهُ  ملَْ  َجاَءهُ  ِإَذا َحىتَّ  َماءً  الظَّْمَآنُ  َحيَْسُبهُ  ِبِقيَعةٍ  َكَسرَابٍ  أَْعَماُهلُمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  { حقيقتها ويبدو خسراÄا، ًئا جيَِ  َوَوَجدَ  َشيـْ

 ََّLِحَسابَهُ  فـََوفَّاهُ  ِعْنَدهُ  ا  َُّLتقابلها صورة أخرى لقلوب ندية 5إلميان رضية مبا عند الرمحن،  ،39النور } احلَِْسابِ  َسرِيعُ  َوا
ة بر±ا mبثة على در±ا، مل يستعبدها درهم وال دينار، ومل ¾سرها خضرة الدنيا وحالوlا، وال بريق األهواء وفتنتها. واثق

ين السائل عن يعرضها القرآن الكرمي تشويقا حلارث الدنيا إىل زرع اآلخرة ونعيمها، يف مشهد حسي يربط املبدأ 5ملآل ويغ
ْن أَنُفِسِهمْ  { طلبا لرضا هللا عنهم } لَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُُم ابِْتَغاء َمْرَضاِت اLِّ َوَمَثُل ا { السؤال، يقول تعاىل:  } َوتـَْثِبيتًا مِّ

يقينا وتصديقا ¹ن ما ينفقونه خري وأبقى مما احتفظوا به أو كنـزوه، وأن هللا يربيه هلم وينميه فيجدونه يوم ال ينفع مال وال 
الربوة بفتح الراء وضمها هي األرض املستوية  } ِبرَبـَْوةٍ  { بستان } َكَمَثِل َجنَّةٍ  {  بقلب سليم،بنون إال من أتى هللا

املرتفعة عن سطح املاء تسقى 5ملطر جتمع بني مجال املوقع وخصب الرتبة، إن أصا±ا مطر غزير تضاعف إنتاجها وإن 
املطر مثرها ضعفني حني أصا±ا  تأضعف } ٌل فَآَتْت أُُكَلَها ِضْعَفْنيِ َأَصابـََها َوابِ  { أصا±ا رذاذ من املطر أغنت مبا أمثرت

َها َواِبٌل َفَطلٌّ  { الغزير، ، والرذاذ منه، إن اصا±ا ضوعف إنتاجها ëذن ر±ا  هو النََّدى واللنيِّ من املطرالطل  } فَِإن ملَّْ ُيِصبـْ
أي  ،} َواLُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ  { :كلها حمصية بقوله عز وجل  كذلك. وخيتم تعاىل هذه اآلية تذكريا للمؤمنني ¹ن أعماهلم

 .129األعراف  } تـَْعَمُلون فـَيَـْنظَُر َكْيف { وهللا تعاىل يراقب تصرفهم فيما رزقهم

خري له، إن املؤمن بعيد النظر، يعمل يف قوَّته ليوم ضعفه، ويف غناه ليوم فقره، وأن يتعب يف مبدأ أمره وينعم يف منتهاه 
لذلك جند الوحي الكرمي يوسع دائرة بعد النظر لديه تبصرة وتذكريا وحتذيرا، وتقريبا للفهم 5ألمثلة احلسية من حياته 
اليومية، بنفسه الغالية وأبنائه األغلى، و¹حب ظروف الرفاه والراحة والغىن لديه، هل يطيق أن ينقلب حاله إىل الفقر 

أَيـََودُّ  { يف شيخوخته وعجزه؟ هل يرضى هذا املصري أو يصرب عليه؟ يقول تعاىل: واخلصاص وضعف الذرية عن الكسب
يٍل َوأَْعَناٍب َجتْرِي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َلُه ِفيَها ِمن ُكلِّ الثَّمَ  أحيب عاقل أن يكون  } رَاتِ َأَحدُُكْم َأن َتُكوَن لَُه َجنٌَّة مِّن خنَِّ

أدركته  } َوَأَصابَُه اْلِكبَـُر َوَلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاء { ،من كل الثمرات ينعم به كيف يشاءن فيه مصريه مصري الغين الذي له بستا
فََأَصابـََها ِإْعَصاٌر ِفيِه َ¦ٌر  { زه ذرية ضعفاء عن الكسب والعمل،الشيخوخة والعجز عن العمل والكسب، وله على عج

على هذه احلالة  ية حترق ما أتت عليه، أي وبينما هولكهر5ئة العالواإلعصار هو الصاعقة ذات الشحن ا } فَاْحتَـَرَقتْ 
أصابت الصاعقة مصدر معيشتهم الوحيد وهو البستان، فأحرقته، وتركتهم يف الفقر واخلصاص والبؤس واحلزن، وهو مصري 

وسع رزقك علي عند  اللهم اجعل أمبتئس ينبغي لكل امرئ أن يتعظ به ويستعيذ 5# منه، قال صلى هللا عليه وسلم: (
). مبثل هذه األمثال والعظات يبني هللا تعاىل للمؤمنني آFته وأحكامه ويهديهم إىل العمل كرب سين و انقطاع عمري

ُ اLُّ َلُكُم اآلFَِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ   { الصاحل ليتفكروا ويتدبروا وخيتاروا األهدى واألبقى واألرضى    .} َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
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ذلك حال الذي �يت هللا تعاىل يوم القيامة وله أعمال صاحلة هو يف أشد احلاجة إليها فيلفي الرFء أحرقها، واملعاصي ك
 عن ابن عباسحمقتها والذنوب دمرlا وجيد ما قدم لآلخرة سرا5 خادعا وومها مضلال، ووجد هللا عنده فوفاه اجلزاء، 

يٍل  { سٌن تبارك وتعاىل. قال:ضرب هللا مثال حسًنا، وكل أمثاله ح (:قال إىل  }أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأن َتُكوَن لَُه َجنٌَّة مِّن خنَِّ
يقول: صنعه يف شبيبته، فأصابه الكرب وله ذرية ضعفاء عند آخر عمره، فجاءه  } ِفيَها ِمن ُكلِّ الثََّمرَاتِ  { تعاىل: قوله

يغرس مثله، ومل يكن عند نسله خري يعودون عليه. وكذلك الكافر إعصار فيه ¦ر فاحرتق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن 
وال جيد خريًا قدم لنفسه  يوم القيامة، إذا رُّد إىل هللا تعاىل ليس له خٌري فيستعتب، كما ليس له قوة فيغرس مثل بستانه،

نته عند أفقر ما كان إليها عند  يعود عليه، كما مل يغن عن هذا ولده، وُحرِم أجره عند أفقِر ما كان إليه، كما حرم هذا ج
كربه وضعف ذريته. وهو مثل ضربه هللا للمؤمن والكافر فيما أوتيا يف الدنيا: كيف جنَّى املؤمَن يف اآلخرة، وذخر له من 
الكرامة والنعيم، وخَزن عنه املال يف الدنيا، وبسط للكافر يف الدنيا من املال ما هو منقطٌع، وخَزن له من الشر ما ليس 

  .) ووثق مبا عنده، ومل يستيقن أنه مالق ربه، فارقه أبًدا، وخيلد فيها مهاً¦، من أجل أنه فخر على صاحبهمب
إن وفرة الرزق وقلته جمرد اختبار يف الدنيا ملدى شكر الناس وصربهم أو جحودهم وجزعهم، وحكمة هللا تعاىل ختتار 

 على إكرام من هللا أو إهانة، واإلكرام واإلهانة موعدمها يوم لالبتالء ¹ي منهما من تشاء، الفقر والغىن ليسا دليال
 }َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر  { القيامة، ولئن كان الفقر فتنة لبعض الناس فإن الغىن أشد فتنة ألكثرهم، قال تعاىل:

َوِإَذا أََرْدَ¦ َأْن نـُْهِلَك قـَْريًَة أََمْرَ¦  { :، وقال27الشورى } ْرضِ َوَلْو َبَسَط اLَُّ الّرِْزَق لِِعَباِدِه لَبَـَغْوا ِيف اْألَ  { :، وقال13سبأ
َها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَ¦َها َتْدِمريًا َرِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ فيما رواه البخاري  . وقال صلى هللا عليه وسلم16اإلسراء } ُمتـْ

َلُكْم فـََواLَِّ َال اْلَفْقَر َأخْ ومسلم:(  نـَْيا َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَن قـَبـْ َشى َعَلْيُكْم َوَلِكْن َأَخَشى َعَلْيُكْم أَْن تـُْبَسَط َعَلْيُكْم الدُّ
ُهمْ    ).فـَتَـَناَفُسوَها َكَما تـََناَفُسوَها َوتـُْهِلَكُكْم َكَما أَْهَلَكتـْ

دليل حمبة هللا للمؤمن يف كثري من احلاالت، قال  قد يكونأن الفقر  تبينت السنة النبوية من فتنة الغىن و حذر لذلك 
  صلى هللا وسلم فيما صح من أحاديثه: 

  .كم حيمي سقيمه املاءأحدُ  لُّ ظَ إذا أحب هللا عز وجل عبدا محاه الدنيا كما يَ  •
  .إن هللا عز وجل ليحمي عبده املؤمن الدنيا وهو حيبه كما حتمون مريضكم الطعام والشراب •
   .فاتقوها ةإن الدنيا خضرة حلو  •
  .فإÄا خضرة حلوة إحذروا الدنيا •
  .لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا ،إن الدنيا خضرة حلوة وإن هللا عز وجل مستخلفكم فيها •
ومن أخذه بغري حقه كان كالذي  ،وإن هذا املال خضرة حلوة فمن أخذه حبقه ووضعه يف حقه فنعم املعونة هو •

   .القيامة �كل وال يشبع ويكون شهيدا عليه يوم
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ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إال  ،الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها حبقها 5رك هللا له فيها •
 .النار

إال أن هذا ال يعين أن االتساع يف الكسب احلالل غري جائز، بل هو مباح حىت مع الكفاية، بشرط معرفة أحكام ذلك 
لدين واملروءة والعرض والذمة، وأداء مجيع احلقوق واختاذ الكسب قربة وعبادة، واحلذر والعمل ±ا، واحملافظة على سالمة ا

َوَدَخَل َجنـََّتُه  { من الطغيان أو االستعالء على عباد هللا، أو االغرتار 5لقدرة عليه كما هو شأن صاحب اجلنتني إذ اغرت
َقَلًبا ِذِه أََبًداَوُهَو ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه قَاَل َما َأُظنُّ َأْن تَِبيَد هَ  َها ُمنـْ رًا ِمنـْ  } َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمًة َولَِئْن ُرِدْدُت ِإَىل َريبِّ َألَِجَدنَّ َخيـْ

َا  { :ى الكسب وعلمه به فقال عنه تعاىل، أو الذي اعتز بقدرته عل35/36الكهف  ُمثَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه نِْعَمًة ِمنَّا قَاَل ِإمنَّ
َنةٌ  أُوتِيُتهُ  َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي { ، أو قارون قوم موسى وقد خسف به إذ:49الزمر  } َعَلى ِعْلٍم َبْل ِهَي ِفتـْ  } قَاَل ِإمنَّ

 . 87القصص 
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  طيب اإلنفاق  
   طيب األرزاقو  حالل الكسب من

  
َن اَألْرِض َوَال تـََيمَُّموْا اْخلَِبيَث ِمْنُه Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَنِفُقوْا ِمن طَيِّ  { قال هللا تعاىل: ُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مِّ َباِت َما َكَسبـْ

يٌد ( 5ِْلَفْحَشاء  ) الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َوَ�ُْمرُُكم267تُنِفُقوَن َوَلْسُتم Þِِخِذيِه ِإالَّ أَن تـُْغِمُضوْا ِفيِه َواْعَلُموْا َأنَّ اLَّ َغِينٌّ محَِ
ْنُه َوَفْضًال َواLُّ َواِسٌع َعِليٌم ( ) يُؤِيت احلِْْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً َوَما 268َواLُّ يَِعدُُكم مَّْغِفرًَة مِّ

) 270نـََّفَقٍة أَْو َنَذْرُمت مِّن نَّْذٍر فَِإنَّ اLَّ يـَْعَلُمُه َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَنَصاٍر ( ) َوَما أَنَفْقُتم مِّن269َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلوْا األَْلَباِب (
ٌر لُُّكْم َوُيَكفُِّر َعنُكم  ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري مِّن َسيَِّئاِتُكْم َواLُّ  ِإن تـُْبُدواْ الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي َوِإن ُختُْفوَها َوتـُْؤتُوَها اْلُفَقرَاء فـَُهَو َخيـْ

ِإالَّ ابِْتَغاء َوْجِه اLِّ َوَما لَّْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َولَـِكنَّ اLَّ يـَْهِدي َمن َيَشاُء َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخْريٍ َفألنُفِسُكْم َوَما تُنِفُقوَن )271(
) لِْلُفَقرَاء الَِّذيَن أُحِصُروْا ِيف َسِبيِل اLِّ َال َيْسَتِطيُعوَن َضْر5ً ِيف اَألْرِض 272ْظَلُموَن (تُنِفُقوْا ِمْن َخْريٍ يـَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنُتْم َال تُ 

) 273نَّ اLَّ بِِه َعِليٌم (ُقوْا ِمْن َخْريٍ فَإِ َحيَْسبُـُهُم اْجلَاِهُل أَْغِنَياء ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعرِفـُُهم ِبِسيَماُهْم َال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْحلَافاً َوَما تُنفِ 
سورة  } )274ٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُوَن (الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُم 5ِللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسرّاً َوَعالَنَِيًة فـََلُهْم َأْجرُُهْم ِعنَد َر±ِِّْم َوَال َخوْ 

  البقرة
 

وما بعدها صفات املنفقني يف سبيل هللا تعاىل، وصفات املنفقني رFء من سورة البقرة  261كما بني تعاىل يف اآلية 
َثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اLِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنبَـَتْت َسْبَع مَ  { وتعاليا وضرارا، ومصري كل منهم، بقوله عز وجل:

 ُّLَئُة َحبٍَّة َوا يواصل الوحي الكرمي بناء نظام االجتماع  }  ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء َواLُّ َواِسٌع َعِليمٌ َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنبـَُلٍة مِّ
االقتصادي يف اإلسالم بتوضيح جانب آخر من اإلنفاق، متعلق 5ملال الذي يبذل صدقة أو متويال جلهاد أو أعمال بر، 

املسلمني ممن كانوا مع الرسول صلى هللا عليه وسلم وممن �تون بعدهم خياطب  } Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ  { فيقول عز وجل:
إىل يوم القيامة، خياطبهم بصفة اإلميان، ألنه تعاىل ال يقبل عمال أو نفقة إال ممن هذه صفته، ليبني هلم طبيعة األموال اليت 

ُتْم َوِممَّ  { يبذلوÄا يف سبيله فيقول: َن اَألْرضِ أَنِفُقوْا ِمن طَيَِّباِت َما َكَسبـْ مشرتطا لقبوهلا أن تكون طيبة  ،}ا َأْخَرْجَنا َلُكم مِّ
ال يف نفسها مباحا تناوهلا واستعماهلا مشروعا كسبها. حتت طائلة احملاسبة عن كل ذلك كما قال صلى هللا عليه وسلم: ( 

اله من أين اكتسبه وفيم أنفقه تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن م
يوم  نَّ جاءَ يُ لَ قوله صلى هللا عليه وسلم:(  عن سامل موىل أىب حذيفة)، وأخرج أبو نعيم يف احللية  وعن جسمه فيم أباله

كانوا   ،ء ±م جعل هللا أعماهلم هباء مث قذفهم ىف الناريالقيامة بقوم معهم من احلسنات مثل جبال lامة حىت إذا ج
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 ولكن كانوا إذا عرض عليهم شىء من احلرام وثبوا عليه فأدحض هللا أعماهلم ،يصلون و�خذون هنة من الليليصومون و 
.(  

أما الكسب احلالل فمن مصادره التجارة والصناعة واإلجارة وخمتلف اخلدمات جهدا فكرF أو وظيفيا أو حرفيا أو عمال 
سب احلالل، وكذلك مثار األرض زروعا وفواكه وغريها مما عضليا أو غري ذلك مما يستحدث يف احلياة من أوجه الك

يصلح لالستخدام واالستعمال، كل ذلك إن كان مباحا وحصل من حالل وبوسيلة غري حمرمة كان صاحلا لإلنفاق يف 
  سبيل هللا تعاىل.

جليد والطيب، وقد روى إال أن يف هذا الكسب احلالل جيدا ورديئا، طيبا وخبيثا، وال ينبغي للمؤمن أن يقدم لربه غري ا
[نصار، كانت خترج إذا كان جذاذ النخل من حيطاÄا أقناءنزلت هذه اآلية يف األ "عن الرباء قال:الواحدي 
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من  ]

صلى هللا عليه وسلم، فيأكل منه فقراء املهاجرين،  التمر والبسر، فيعلقوÄا على حبل بني أسطوانتني يف مسجد رسول هللا
[قنو احلشف وكان الرجل يعمد فيخرج

92
 زل فيمن فعل ذلكـقناء، فنوهو يظن أنه جائز عنه يف كثرة ما يوضع من األ ]

  "  إليكم ما قبلتموه ييعين القنو الذي فيه حشف، ولو أهد } َوَال تـََيمَُّمواْ اْخلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقونَ  {
Fَ أَيـَُّها  { زل القرآنـفن ،يءاء رجل بتمر ردأمر النيب صلى هللا عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من متر، فج و قال جابر:

َن اَألْرضِ  ُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مِّ   .} َوالَ تـََيمَُّمواْ اْخلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقونَ  الَِّذيَن آَمُنواْ أَنِفُقواْ ِمن طَيَِّباِت َما َكَسبـْ
ُتْم َوِممَّا  { عن قول هللا: كرم هللا وجهه  عبيدة السلماين: سألت عليا وقال Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَنِفُقوْا ِمن طَيَِّباِت َما َكَسبـْ

َن اَألْرضِ  املفروضة، كان الرجل  كاةفقال علي: نزلت هذه اآلية يف الز  } َوَال تـََيمَُّموْا اْخلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقونَ  َأْخَرْجَنا َلُكم مِّ
َوالَ تـََيمَُّمواْ  { د ¦حية، فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء، فقال عّز وجّل:يعمد إىل التمر فيصرمه، فيعزل اجلي

  .}اْخلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن 
إن اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل جيب أن يكون أوال من الكسب احلالل، وmنيا من الطيب احلالل، وقد جبلت بعض 

وأن تتخلص من رديئه لغريها 5لبيع أو الصدقة، أو اهلبة أو اهلدية، لذلك النفوس على أن حتب طيب كسبها وتستأثر به، 
َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء  { هذا السلوك غري الرضي فقال:إىل جتنب عز وجل دعا هللا 

أن يدخر لذلك اليوم أحسن ماله  من وصدقته موفورة له يوم القيامةأحرى 5ملؤ . و 92آل عمران } فَِإنَّ اLََّ بِِه َعِليمٌ 
َوَهْل َلَك Fَ اْبَن آَدَم ِمْن َماِلَك ِإالَّ َما َأَكْلَت فَأَفْـنَـْيَت أَْو لَِبْسَت فَأَبـَْلْيَت أَْو َتَصدَّْقَت  وأبقاه، قال صلى هللا عليه وسلم:(

  ). ؟فََأْمَضْيتَ 
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ث ولو كان كسبا حالال كحشف التمر الذي أخرجه بعض املسلمني صدقة أو زكاة فطر، فليس من أما الرديء واخلبي
تيمموا: من ميم الشيء وتيممه  } َوَال تـََيمَُّمواْ اْخلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقونَ  { :، قال تعاىل5ه املرء لنفسه ويرضاه للفقراءاحلياء أن �

ه وخيتارونه لإلنفاق ويـَْقِصدون خبيثها َأي يـَتَـَعمَّدون ) ون ِشراَر ِمثارِهم يف الصَدقةكانوا يـََتَأممَُّ أي قصده، ومنه احلديث:(  
ِإالَّ َأن تـُْغِمُضواْ  َوَلْسُتم Þِِخِذيهِ  { على الفقراء واملساكني، ولو أعطي هلم هدية أو هبة أو تكرمة أو أداء لدين مل �خذوه

أن عن عبد هللا بن مسعود كرها أو حياء أو مساحمة.   ن رداءته وأخذمتوهال ¾خذونه إال إذا أغمضتم أبصاركم ع } ِفيهِ 
إن هللا قسم بينكم أخالقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن هللا يعطي الدنيا من ( قال:  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

، فمن أعطاه هللا الدين فقد أحبه،   ذي نفسي بيده، ال يسلم َعْبدوالحيب ومن ال حيب، وال يعطي الدين إال ملن أحبَّ
[مهَغشْ ( قالوا: وما بوائقه F نيب هللا؟. قال:  )، حىت ُيسِلَم قلُبه ولسانه، وال يؤمن حىت �من جارُه بوائقه
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وظلمه، وال  ]

يكسب عبد ماال من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، وال يتصدُق به فيقبل منه، وال يرتكه خلف ظهره إال كان زاده إىل 
عن  اإلمام أمحد)، وأخرج النار، إن هللا ال ميحو السيئ 5لسيئ، ولكن ميحو السيئ 5حلسن، إن اخلبيث ال ميحو اخلبيث

املساكني؟  نطعمه ومل ينه عنه. قلت: F رسول هللا عائشة قالت: ُأِيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضب فلم �كله
  ).  ال تطعموهم مما ال ¾كلون( قال: 

وسيلة الكسب مباحة، واستعمال املكتسب جائزا، وأال تشوب مصدره أو جوهره  كونت مشروعية الكسب فتعين أن أما
أو وسيلة كسبه شائبة من غش أو نصب أو خداع أو توسل مبحرم، ولو كان من جتارة مباحة كالذي يتاجر ويرايب أو 

املوظف الذي يتهاون ويغش عند أداء واجبه فيسرق حيلف إلنفاق جتارته، أو الذي يدس رديء بضاعته حتت طيبها، أو 
  الوقت ويضيع مستحقي اخلدمات...

، غين عن مجيع خلقه ومجيع خلقه فقراء إليه، عن صدقاتكمغين  }َواْعَلُموا َأنَّ اLََّ َغِينٌّ { مث ختم عز وجل اآلية بقوله:
ة بكم، يدخره لكم ويضاعف أجره يوم القيامة، وإمنا فرض عليكم اإلنفاق رمح ،ال ينفد ما لديهواسع الفضل والعطاء 

َ ُحلُوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمنُكْم  { قال تعاىل: َّL37احلج  }َلن يـََناَل ا،  
يٌد  {  م ظاهرة يف عطائه ومنعه، حيمده خلقه ملا أفاض عليهم من النعحممود  ، أيمن احلمد بزFدة Fء صيغة مبالغة }محَِ

  و5طنة، وملا جيزل على املطيعني من عباده يف اآلخرة من عظيم املثوبة وحسن اجلزاء.
مث ملا دعا عز وجل إىل اإلنفاق ورغب فيه وأمر به ووعد عليه 5لغىن والثواب، عقب على ذلك 5لتحذير من الركون إىل 

   وساوس الشيطان وجنواه وختويفه من الفقر فقال:
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أي الشيطان خيوف املؤمنني من الفقر إن تصدقوا ¹مواهلم وأنفقوها يف  } ِعدُُكُم اْلَفْقَر َوَ�ُْمرُُكم 5ِْلَفْحَشاءلشَّْيطَاُن يَ ا{ 
[أوجه الرب، و�مرهم 5لفحشاء، أي 5لبخل
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أما الوعد لغة فيستعمل يف الشر جمازا للتخويف أو التحذير كما يف  ،]

، 72احلج }أَفَأُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلُكُم النَّاُر َوَعَدَها اLَُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوبِْئَس اْلَمِصُري  ُقلْ  { هذه اآلية، وكما يف قوله تعاىل:
ُ { أي َمنـَّْيته، كما يف قوله تعاىل: يقال وعدته بنفع وعدا وموعدا وميعادا،على احلقيقة، فيف اخلري  ويستعمل َّLَوَعَد ا

  .9املائدة } َعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر َعِظيمٌ الَِّذيَن َآَمُنوا وَ 
ْنهُ  {  يعدهم إذا أنفقوا وتصدقوا يف سبيله مبغفرة ذنو±م وقبول توبتهم، وسرت خطاFهم،  } َوَفْضالً  َواLُّ يَِعدُُكم مَّْغِفرًَة مِّ
احلديد  } ْقِرُض اLََّ قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكرِميٌ َمْن َذا الَِّذي يُـ { ، قال تعاىل:ال ينفده الذي واسع فضلوب

رُُهْم َوتـُزَكِّيِهْم ِ±َا{ ، وقال:11 الصدقة تطفئ ، وقال صلى هللا عليه وسلم: (103التوبة  } ُخْذ ِمْن أَْمَواِهلِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
  ).اخلطيئة كما يطفئ املاء النار 

 }  ُّLيعلم من أنفق وما أنفق وكيف تصدق وعلى من تصدق، من َسعة ييُعطِ واسع الفضل والعطاء،  } َواِسٌع َعِليمٌ  َوا ،
اٍب ِيف ِكتَ َال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف اْألَْرِض َوَال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكبَـُر ِإالَّ  { يعلم الغيب والشهادة

  .3سبأ } ُمِبنيٍ 
هذه التوجيهات الر5نية ال يعقلها إال من تدبرها وفهم حكمتها بعقل بعيد النظر، يتجاوز الفاين إىل الباقي، ويربط 
احلاضر 5ملستقبل، والقريب 5لبعيد، واملبدأ 5ملآل، والدنيا 5آلخرة، لذلك خرج األسلوب القرآين 5لتفات واضح من 

 { خطاب تقريري رتبه على واسع فضل هللا وعلمه فقال تعاىل: 5إلنفاق والتحذير من البخل إىل خطاب األمر املباشر
واحلكمة هي مثرة االستعمال الرشيد للعقل، ±ا يعقل املرء ما يرى وما جيد وما يسمع، ويفقه  ،} يُؤِيت احلِْْكَمَة َمن َيَشاءُ 

تفضي إليه أو تنشئه. استوى الناس يف امتالك العقل، وتفاضلوا يف دوافع األعمال واألقوال ويعرف أسبا±ا ونتائجها وما 
االستفادة منه حبسن رعايته وشحذه وتنميته واستخدامه، وحتريره من شوائب اهلوى والنـزق والطيش، والبلوغ به إىل 

ب عز مصاف احلكمة والرشد وحسن التصرف، والعمل به فيما يقي مصارع السوء ويضمن خري الدارين، ولذلك عق
وال يعقل هذه التوجيهات مبراميها  ،} َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلوْا األَْلَبابِ  َوَمن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً  { وجل بقوله:

لئ إشاراlا  القريبة والبعيدة إال الذين أوتوا عقال نريا ولبا صافيا يستنبط احلكمة، ويلتقط دررها الظاهرة ويستكنه آل
  اخلفية. 

فبيان حتذيري ¹نه تعاىل يعلم ما  } َوَما أَنَفْقُتم مِّن نـََّفَقٍة أَْو نََذْرُمت مِّن نَّْذٍر فَِإنَّ اLَّ يـَْعَلُمهُ  { أما قوله تعاىل عقب ذلك:
فق من كسب حرام أو تبذلونه زكاة أو صدقة أو نذرا، ويعلم من ينفق يف سبيله ومن ينفق رFء وتسميعا وإضرارا أو ين

                                      
  والعرب تسمي البخيل فاحشا. ،الُفْحش والَفْحشاُء والفاِحشُة القبيُح من القول والفعل ومجعها الَفواِحشُ  - 94
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 هينقذمن نصري أو شفيع خالف أمره وحياسب به، وليس ملن ظلم نفسه و  حيصيهرديء مال، كل ذلك يعلمه هللا تعاىل، 
 .}َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصار  { أو يدفع عنه عقابهمن عذاب هللا 

بني أوال أنه قد يكون خالصا # تعاىل وقد لقد أحاط الوحي احلكيم يف هذه اآلFت الكرمية بكل جوانب اإلنفاق، ف
يكون رFء ومسعة، مث بني mنيا أن منه احلالل واحلرام ومنه الطيب واخلبيث مث بني mلثا أن منه الظاهر ومنه اخلفي، فقال 

  تعاىل:
وإن  }ُختُْفوَها َوتـُْؤتُوَها اْلُفَقرَاء َوِإن { أي إن تصدقتم عالنية فنعم ذلك وله أجره } ِإن تـُْبُدوْا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهيَ  { 

ٌر لُُّكمْ  { على الفقراء خفية تصدقتم صدقة السر  أي أكثر فضال وأجرا ومثوبة، قال صلى هللا عليه وسلم:( ،} فـَُهَو َخيـْ
لسلف ). لذلك كان بعض ا هللا تعاىل به يوم القيامة ومسع من قام مقام رFء ومسعة رَاءى )، وقال:( تطفئ غضب الرب

ما فقد¦ صدقة السر حىت الصاحل خيرجون صدقاlم 5لليل كيال يـُْعَرَف آخٌذ ِمن ُمْعٍط، وكان أهل املدينة املنورة يقولون:"
رضي هللا عنهما". ويف كلتا حاليت اإلنفاق سرا أو علنا تقبل الصدقات على تفاوت يف األجر، إن  مات علي بن احلسني

نية ومكسبا حالال طيبا وخلوا من الرFء واملن واألذى، يكفر هللا تعاىل ±ا السيئات  توفرت فيها شروط القبول، ِصْدقَ 
 { ال ختفى عليه أعمالكم وال نواFكم وال مقاصدكم ،} َوُيَكفُِّر َعنُكم مِّن َسيَِّئاِتُكمْ  { وميحو اخلطاF ويرفع الدرجات

  .} َواLُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 
  أوجه اإلنفاق هو الصدقة على غري املسلم، عاجله الوحي الكرمي بقوله تعاىل:ويبقى وجه آخر من 

أيب بكر أمٌّ كافرة بنت أنّه كان ألمساء وقد ورد يف سبب نزوهلا  ،} ْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اLَّ يـَْهِدي َمن َيَشاءُ لَ  { 
كانوا ال يتصدقون عليهم رغبة يف أن و  قريظة،بين  النضري و وأصهار يف بين ةقرابكان هلم وَجدٌّ كافر وأّن بعض األنصار  

  .} َوَلِكنَّ اLَّ يـَْهِدي َمن َيَشاءُ  ْيَس َعَلْيَك ُهَداُهمْ لَ  { فنزل قوله تعاىل: ،يسلموا إذا احتاجوا
تدل على واهلدى لغة هو الرشاد، من فعل هدى يهدي أي أرشد، يستعمل على احلقيقة وا¼از، ورد يف الكتاب مبعان 

أنه لفظ مشرتك، يظهر املقصود منه بسياقه يف التعبري. فهو أحيا¦ مبعىن الداللة والبيان لعامة الناس مسلمهم وكافرهم كما 
 } نِ َوَهَديـَْناُه النَّْجَديْ  { :، وقوله17فصلت  } َوأَمَّا َمثُوُد فـََهَديـَْناُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْهلَُدى { يف قوله تعاىل:

  .10البلد
َيٌة  { ، وقوله:76مرمي  } َويَزِيُد اLَُّ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى { و�رة مبعىن التوفيق والعون للمؤمن كما يف قوله تعاىل: إِنـَُّهْم ِفتـْ

  .13/14الكهف  } َآَمُنوا ِبَر±ِِّْم َوزِْدَ¦ُهْم ُهًدى َورََبْطَنا َعَلى قـُُلوِ±ِم
ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت يـَْهِديِهْم رَبـُُّهْم ëِِميَاÄِِْم َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهُم اْألَنـَْهاُر  { ب كما يف قوله تعاىل:و�رة مبعىن الثوا
  .5حممد } َسيَـْهِديِهْم َوُيْصِلُح 5ََهلُمْ  َوالَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اLَِّ فـََلْن ُيِضلَّ أَْعَماَهلُمْ { . وقوله:9يونس } ِيف َجنَّاِت النَِّعيمِ 
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َفَمْن يُرِِد اLَُّ َأْن يَهِديَُه َيْشرَْح  { و�رة مبعىن االصطفاء إرادة من هللا تعاىل، اليسأل عما يفعل، كما يف قوله عز وجل:
 ْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اLَّ يـَْهِدي َمن َيَشاءُ لَّْيَس َعلَ  { ، ومنه قوله تعاىل عقب آية الصدقات:125األنعام  } َصْدرَُه ِلْإلِْسَالم

أي ليس عليك من هدايتهم إال أن تدهلم على طريقها، أما إقحامهم فيها فراجع ملشيئة ر±م عز وجل وحكمته، وملا  }
َ الرُّشْ  { سبق من قاعدة عدم اإلكراه يف الدين بقوله تعاىل:   .256البقرة  } ُد ِمَن اْلَغيّ َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـنيَّ

يف كل ذات كبد ±ذه اآلية الكرمية بني عز وجل أن مساحة اإلسالم ال تسثين من الصدقة فقراء غري املسلمني، وأن ( 
أن  وليس للمسلم) كما قال صلى هللا عليه وسلم، وأن القلوب بيده تعاىل يهدي منها إىل نوره من يشاء،  رطبة أجر

وليس عليه من واجب الدعوة إىل اإلسالم إال  ستدراجهم لإلسالم،اللضغط على الكفار وظيف هلا 5يربط صدقته ¹ي ت
ه وما ينفعه من صدقت } َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخْريٍ َفألنُفِسُكمْ  { مبا ينفعه عند ربه من خري إنفاقه:أن يهتم و  ،اإلرشاد والتبليغ

هذا ما ينفع املؤمنني من  ،} َوَما تُنِفُقوَن ِإالَّ ابِْتَغاء َوْجِه اLِّ  { هابتغاء ملرضاتأن تكون خالصة لوجه هللا وحده 
َوَما تُنِفُقوْا ِمْن  { صدقتهم،كل خري بذلوه يف هذا السبيل يعود إليهم يوم القيامة وافيا ومضاعفا ال يبخسون وال يظلمون

  .} َخْريٍ يـَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنُتْم الَ ُتْظَلُمونَ 
مصارف الصدقات وإن كانت لعموم احملتاجني من املسلمني وغري املسلمني فإن فيها نصيبا كبريا لفئة خاصة من  إال أن

لِْلُفَقرَاء الَِّذيَن أُحِصُرواْ  { الفقراء، ميزهم هللا تعاىل مبا هلم من فضل وما هم عليه من حال، ووصفهم بست صفات فقال:
 ْحلَافاً َضْر5ً ِيف اَألْرِض َحيَْسبُـُهُم اْجلَاِهُل أَْغِنَياء ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعرِفـُُهم ِبِسيَماُهْم َال َيْسأَُلوَن النَّاَس إِ  ِيف َسِبيِل اLِّ َال َيْسَتِطيُعونَ 

{.   
الذين ليس هلم ما ينفقون وال  اجعلوا نفقتكم وصدقتكم للفقراءأي  } لِْلُفَقرَاء { أول هذه الصفات قوله تعاىل 

كسب، ويراد ±ذه اآلية فقراء املهاجرين يف العهد النبوي، كانوا حنو أربعمائة رجل، بنيت هلم ُصفَّة يف يستطيعون ال
املسجد النبوي، فقيل هلم أهل الصُّفَّة، يرسلهم الرسول صلى هللا عليه وسلم للجهاد يف خمتلف السراF والبعوث، كما يراد 

  ±ا أيضا من دخل حتت صفتهم يف كل عصر. 
أي حصروا أنفسهم خلدمة اإلسالم ووقفوها على اجلهاد يف سبيل هللا، أو  } الَِّذيَن ُأحِصُروْا ِيف َسِبيِل اLِّ  { ها:وmنيت

  حوصروا بعدو أو مرض أو شيخوخة أو عجز. 
نتاج جتارة والضرب يف األرض هو السعي فيها حبرية للكسب واإل } َال َيْسَتِطيُعوَن َضْر5ً ِيف اَألْرضِ  { والصفة الثالثة

وصناعة وفالحة وغريها. كما يف حالة املتفرغني للجهاد أو سجناء الدعوة اإلسالمية، أو املطاردين واملطلوبني بسببها، أو 
يف بعض حاالت اللجوء السياسي املهني، أو الذين فرضت عليهم اإلقامة اجلربية فيما أصبح مألوفا وسارF يف عصر¦ 

  هذا.
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التعفف من أصل العفة وهي الكف عما ال حيل وال جيمل، أو ال  } َسبُـُهُم اْجلَاِهُل أَْغِنَياء ِمَن التـََّعفُّفِ حيَْ  { والصفة الرابعة
يناسب مروءة املرء وكرامته، يقال: عف عن احملارم واألطماع يعف عفة وعفافا وتعفف واستعف وأعفه هللا تعاىل، واملعىن 

غنياء ملا يسرتونه من فقرهم ويرتفعون به عن مهانة السؤال وابتذال احلال. قال أن اجلاهل حبال هؤالء املتعففني حيسبهم أ
 فلن ما يكون عندي من خري( فأعطاهم مث سألوه فأعطاهم حىت نِفَد ما عنده: صلى هللا عليه وسلم ملا سأله األنصار 

ه هللا، ومن يستعفف يُِعّفه هللا، ومن يستغِن يـُْغِنه هللا، ومن يتصّرب يصأّدخره عنكم   ). ربِّ
من فعل سام الشيء إذا وضع عليه عالمة،  العالمة،والسمة معناها السيما  } تـَْعرِفـُُهم ِبِسيَماُهمْ  { والصفة اخلامسة:
ذلك مما يكون عالمة  البعري أو غريه فهو موسوم، جعل فيه ما يعرف به، كيا أو قطع أذن أو غري َوَسممقلوب من فعل 

. واملعىن أن هؤالء الفقراء الذين حيسبهم اجلاهل 29الفتح  } ْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجودِ ِسيَماهُ  { قال تعاىل: له.
أغنياء من التعفف هلم من سيما املهابة والتواضع والتخشع وجهد الفاقة ما جيعل ذا الفراسة املؤمن يعرف حاهلم، ويصون  

    سؤال أو استطالع عن حال.كرامتهم ويغطي حاجتهم مبادأة منه ومبادرة، من غري
واإلحلاف هو اإلحلاح، أي أÄم ال يسألون تعففا، وال يلحفون يف  } َال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْحلَافاً  { والصفة السادسة: 

السؤال كما يفعل غريهم، إذ لو سألوا أو أحلوا يف السؤال ملا كانوا متعففني وملا ظن اجلاهل أÄم أغنياء، روى مالك 
لَْيَس اْلِمْسِكُني الَِّذي َيطُوُف َعَلى النَّاِس تـَرُدُُّه  (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:بخاري ومسلم عن أيب هريرة قال: وال

ُد ِغًىن يـُْغِنيِه َوَال يـُفْ  بِِه فـَيُـَتَصدَُّق َعَلْيِه َوَال يـَُقوُم فـََيْسَأُل  َطنُ اللُّْقَمُة َواللُّْقَمَتاِن َوالتَّْمرَُة َوالتَّْمَرَ�ِن َوَلِكن اْلِمْسِكُني الَِّذي َال جيَِ
أال تبايعون رسول ( كنا تسعة أو مثانية أو سبعة عند رسول هللا فقال:). وروى مسلم عن عوف بن مالك قال:   النَّاسَ 
. ) وال تسألوا الناس ،والصلوات اخلمس، وتطيعوا ،أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً  (عالم نبايعك؟ قال: :فقلنا )، هللا؟

Fه، كما روي أن أ5 ذر حلت به ضائقة فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فال يسأل أحدًا يناوله إ
مسعت رسول هللا صلى هللا  ،ما وجد عبد هللا رجًال أهون عليه مينفأرسل إليه رجل من قريش ثالث مائة دينار، فقال: 

 ، أي خادمني.وآلل أيب ذر أربعون درمها وأربعون شاة وماهنني )، أربعون فقد أحلفمن سأل وله  (عليه وسلم يقول:

فسماه خريا، أي طيبا حالال مقبوال  } َوَما تُنِفُقواْ ِمْن َخْريٍ فَِإنَّ اLَّ بِِه َعِليمٌ  { مث عقب عز وجل على هذا اإلنفاق بقوله:
ويضاعف أجره، وأثىن على املتصدقني يف سبيل هللا من كل عصر  ، سواء كان سرا أو عالنية، ينميهعز وجل ال خيفى عنه

الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُم 5ِللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسرّاً  { وقطر، ويف كل األحوال واألوقات، مبينا عاقبة أمرهم يف الدنيا واآلخرة فقال:
َمَثُل الَِّذيَن  { هلم أجرهم الذي بشرهم به قوله تعاىل: } ْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُونَ َوَعالَنَِيًة فـََلُهْم َأْجرُُهْم ِعنَد َر±ِِّْم َوَال خَ 

بُـَلٍة ِمَئُة َحبَّةٍ  َواLَُّ َواِسٌع   َواLَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اLَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنـْ
  ، وهلم األمن من الفقر واخلوف واحلزن يف الدنيا واآلخرة.261البقرة } َعِليمٌ 
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بن أيب طالب رضى هللا عنه مل يكن ميلك غري أربعة دراهم، فتصدق  وقد ذكر الواحدي يف أسباب النـزول أن اإلمام علي
 ما محلك على هذا؟(  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:له ال بدرهم ليال، وبدرهم Äارا، وبدرهم سرا، وبدرهم عالنية، فق

  ).  أال إن ذلك لك( قال: محلين أن أستوجب على هللا الذي وعدين، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  )
ع االقتصادي، ±ذه اآلية الكرمية خيتم ربنا تبارك وتعاىل صورة مشرقة من صور التكافل اإلنساين الراقي يف جمال االجتما 

 { من قوله تعاىل: ؤمنني، صورة أشرقت مالحمها بَْدءاترامحا وتعاو¦، وتقوية للصف املسلم، ونشرا للمحبة واملودة بني امل
بُـلَ  ِمَئُة َحبٍَّة َواLَُّ ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاءُ ٍة َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اLَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنـْ

الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُم  { ، واتضحت معاملها بقوله عز وجل ميدح املنفقني ويشيد ±م:261البقرة } َواLَُّ َواِسٌع َعِليمٌ 
. يف أربع عشرة آية 274البقرة  } ْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُونَ 5ِللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسرًّا َوَعالَنَِيًة فـََلُهْم َأْجرُُهْم ِعنَد َر±ِِّ 

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء  { فقد بني مصارفها قوله تعاىل: املفروضة خاصة 5لصدقات التطوعية ومصارفها، أماالزكاة ِإمنَّ
َها َواْلُمَؤلَّفَ  يٌم ِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف الّرِقَاِب َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل اLَِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اLَِّ َواLَُّ َعلِ َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ

  . 60التوبة  } َحِكيمٌ 
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  يف اإلسالم: أس االقتصاد
   } َوَأَحلَّ اّ�ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّ�َ  { 

  
َا َ�ُْكُلوَن الّر5َِ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك ¹َِنـَُّهْم  الَِّذينَ  { قال هللا تعاىل: قَالُوْا ِإمنَّ

انتَـَهَى فـََلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإَىل اLِّ َوَمْن َعاَد فَُأْولَـِئَك اْلبَـْيُع ِمْثُل الّر5َِ َوَأَحلَّ اLُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الّر5َِ َفَمن َجاءُه َمْوِعظٌَة مِّن رَّبِِّه فَ 
) ِإنَّ الَِّذيَن 276) َميَْحُق اLُّ اْلّر5َِ َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َواLُّ َال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم (275َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن (

) Fَ أَيـَُّها 277َال ُهْم َحيْزَنُوَن (ُلوْا الصَّاِحلَاِت َوأَقَاُموْا الصَّالََة َوآتـَُوْا الزََّكاَة َهلُْم َأْجرُُهْم ِعنَد َر±ِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم وَ آَمُنوْا َوَعمِ 
ُتْم 278َني (الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا اLَّ َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الّر5َِ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمنِ  َن اLِّ َوَرُسولِِه َوِإن تـُبـْ ) فَِإن ملَّْ تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِحبَْرٍب مِّ

ٌر لَُّكْم إِ 279فـََلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن ( ُقوْا َخيـْ ن  ) َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فـََنِظرٌَة ِإَىل َمْيَسرٍَة َوَأن َتَصدَّ
سورة  } )281) َواتـَُّقوْا يـَْومًا تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اLِّ ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُموَن (280ُكنُتْم تـَْعَلُموَن (

  البقرة
  

والنهار ابتغاء مرضاة هللا، يف مقابل الصورة الطيبة الندية لرجال ونساء ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا سرا وعالنية يف الليل 
يعرض علينا الوحي الكرمي صورة مضادة مشوهة لنفوس بشرية لوثها اجلشع وأماتت القسوة فيها كل معاين الرمحة والشفقة 
واإلنسانية، يعرضها علينا محاية للمجتمع املسلم من شرها ووقاية له من عاقبة أمرها. إÄا صورة املرايب املتاجر Þالم الناس 

نهم وحاجاlم. يقرضهم ماال هم يف أشد احلاجة إليه لريدوه إليه بر5 يزداد كلما ¾خر السداد، أو يبادهلم رديئا جبيد من وحم
  صنف واحد بتفاضل يف القدر كيال أو عددا.

تبدأ مالمح الصورة من وجهها األشوه الرديء، كائن بشري يلتهم أموال املضطرين، يفرتس حلومهم وميتص دماءهم 
والر5 لغة من فعل ر5 يربو رُبـُّواً ور5ِء أي زاد ومنا،  .} الَِّذيَن َ�ُْكُلوَن الّر5َِ  { سطة عملياته الربوية القذرة، بقوله تعاىل:بوا

يدلُّ على أصٍل واحد، وهو الّزFِدة والنَّماء  ،الراء والباء واحلرف املعتل وكذلك املهموز منهوأربيته: منيته، قال ابن فارس: 
، وهو ضيق النـََّفس أصابه الرَّْبو إذا وَر5َ  ،ور5َ الرّابيَة يَربُوها إذا عالها ،لُعُلّو. تقول ِمن ذلك: ر5 الّشيُء يربُو إذا زادوا

َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َورََبْت َوأَنـْبَـَتْت ِمْن   { قال تعاىل: .وعلوها ، 5احلج } ُكلِّ َزْوٍج َ±ِيجٍ َوتـََرى اْألَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنـْزَْلَنا َعَليـْ
أما يف املصطلح الذي نقل إليه الشرع معىن الر5 فهو زFدة �خذها املقرض من املستقرض مقابل أجل سداد الدين. أو 

  زFدة يف مبادلة صنف مبثله على تفصيل �يت يف سياقه.
ص ديونه واملستقرض ملا يستدين من مال واملقصود Þكل الر5 يف هذه اآلية هو املقرض ملا يزيد على حقه يف استخال

يف قدره كلما مدد أجل لتضعيفه املال على غرميه، ولزFدته  بطريقة غري مشروعة، وأطلق على املقرض خباصة وصف املرايب
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آل عمران  } ُمَضاَعَفةً Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َ¾ُْكُلوا الّر5َِ َأْضَعافًا  { ولذلك قال جّل ثناؤه: ،األداء مرة بعد مرة
  ).  هم فيه سواء ،لعن هللا آكل الر5 و موكله و شاهديه و كاتبه .وقال صلى هللا عليه وسلم: (130

إن هدف املقرض أن يكثر ماله فيقوم بني الناس قوF غنيا عزيزا، وهدف املستقرض أن يقوم من حمنة احلاجة والفقر 
 الظاملة املذلة، وليس يف ذلك اخلضوع وال يف تلك الشروط أي كرامة أو وينهض حاله بعد سقوط، فيخضع لشروط الغين

عز للمقرض الذي ال يرى فيه الناس إال اجلشع والطمع واخلسة والقسوة والنذالة، أو Äوض من عثرة للمستقرض لعلمهم 
ن ينقذ من فقر أو خيرج بضعفه واستخذائه بني يدي املقرض وخضوعه لشروطه املذلة، ويقينهم ¹ن االستقراض بفائدة ل

لذلك شبه هللا تعاىل املرابني يف الدنيا أخذا أو عطاء 5لذي يتخبطه الشيطان من املس، سواء كان التخبط  من ضائقة،
 ِمَن اْلَمسِّ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن  { حقيقة أو جمازا، جنو¦ أو صرعا أو اختالجا عصبيا فقال:

النفس واألهل والولد، ويف اآلخرة حساب عسري، وقد  َوْهم وضالل، يف الدنيا ميحق بركة وما قيامهم مبال الر5 إال }
 ذهب بعض املفسرين إىل أن ختبطهم يكون عند خروجهم من القرب ملا روي عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه قال: (

الر5 فمن أكل الر5 يبعث يوم القيامة  وأكلَ  ،فمن غل شيًئا �تى به يوم القيامة غلولَ ال ،إFكم والذنوب الىت ال تغفر
  كما قال اهليتمي.  فيه احلسني بن عبد األول وهو ضعيف)، إال أن احلديث  جمنوً¦ يتخبط

َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الّر5َِ َذِلَك ¹َِنـَُّهْم قَاُلوْا إِ  { إن السبب فيما لُبِّس عليهم به هو زعمهم أن الر5 والبيع سواء جعلوا األصل  } منَّ
املباح يف املعاملة هو الر5 وقاسوا عليه البيع، وهو قياس مقلوب، واألمر ليس كذلك، بل األصل هو البيع، ومقدار الربح 

وال استغفال وال يف البيع mبت معروف ال يتغري بتأجيل دفع أو تقدمي، وله أحكامه الواضحة، ال استغالل فيها وال ابتزاز 
 { ،غرر، وهو بذلك حالل، خبالف الر5 احملرم الذي بين أساسا على شر النواF واملقاصد وشر آليات األداء أخذا وعطاء

  والناس يف تلقي هذه التوجيهات اإلهلية بني موقفني: .} َوَأَحلَّ اLُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الّر5َِ 
 } َفَمن َجاءُه َمْوِعظٌَة مِّن رَّبِِّه فَانتَـَهىَ  { لربوي عندما يبلغه الزجر عنه والتحرميموقف الذي يتعظ ويكف عن التعامل ا 

 { وأمر العفو عنه أو معاقبته إىل هللا تعاىل يوم القيامة ،} فـََلُه َما َسَلفَ  { فليس عليه ان يرد منافع الربوFت السابقة
 ِّLَوأَْمرُُه ِإَىل ا {.  

ِصرِّ على  
ُ
لكفره ëنكار معلوم من الدين  استحالل الر5، العائد إليها بعد النهي عنها، مصريه اخللود يف جهنموموقف امل

  .} َوَمْن َعاَد فَأُْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  { 5لضرورة
ا مضى من أفعاله قبل نزول ويؤخذ من هذه اآلية الكرمية قاعدة فقهية عظيمة هي أن هللا تعاىل ال يؤاخذ اإلنسان مب

ُ لُِيِضلَّ قـَْوًما بـَْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحىتَّ  { التشريع، مما أوضحته آFت أخرى يف غري هذا السياق كما يف قوله تعاىل: َّLَوَما َكاَن ا
َ َهلُْم َما يـَتـَُّقونَ  َعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا ِإَذا َما لَْيَس َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا وَ  { ، وقوله عز وجل:115التوبة } يـُبَـنيِّ



 

 www.alukah.net   

  موقع األلوكة �بع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

، وهو ما أخذت به 93املائدة } ْحِسِننيَ اتـََّقْوا َوَآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُمثَّ اتـََّقْوا َوَآَمُنوا ُمثَّ اتـََّقْوا َوَأْحَسُنوا َواLَُّ حيُِبُّ اْلمُ 
  ف بعدم رجعية القوانني.التشريعات الوضعية املعاصرة فيما يعر 

  إن الر5 احملرم كما ورد يف الكتاب والسنة صنفان: ر5 النسيئة ور5 الفضل.
َا النَِّسيُء زFََِدٌة ِيف اْلُكْفِر  { ، فهو نسيء، قال تعاىل:َأخَّره :َنَسَأ الشيَء يـَْنَسُؤه َنْسًأ وأَْنَسَأهولفظ النسيئة من فعل  ِإمنَّ

ما كانوا يف اجلاهلية يؤخرون األشهر احلرم عن ميعادها ملصلحة حرب لِ  } َكَفُروا حيُِلُّونَُه َعاًما َوُحيَّرُِمونَُه َعاًما  ُيَضلُّ بِِه الَِّذينَ 
سلم. ومن هذا املعىن أصل ر5 النسيئة، وهو أن يقرض املرايب مستقرضه ماال إىل زمن حمدد مع اشرتاط زFدة أو منفعة  أو

ات أخرى كلما ¾خر أداء الدين عن موعده. وهذا النوع هو املستعمل حاليا يف املصارف إذا حل أجل السداد، وزFد
  املالية.

أما ر5 الفضل فيكون يف مبادلة الشيء مبثله مع تفاضل يف القدر، كمبادلة شعري بشعري أكثر أو قمح بقمح أكثر أو 
دلة من قوله صلى هللا عليه وسلم فيما أخرجه أكثر، أو ذهب بذهب أكثر مثال، والنص على حترمي هذه املبا زيت بزيت
ِمْلُح 5ِْلِمْلِح ِمْثًال ِمبِْثٍل يًَدا بَِيٍد َفَمْن الذََّهُب 5ِلذََّهِب َواْلِفضَُّة 5ِْلِفضَِّة َواْلبُـرُّ 5ِْلبـُرِّ َوالشَِّعُري 5ِلشَِّعِري َوالتَّْمُر 5ِلتَّْمِر َوالْ مسلم:( 

)، واملعىن أن البيع التباديل فيما ذكره احلديث النبوي، يشرتط فيه  ْد أَْرَىب اْآلِخُذ َواْلُمْعِطي ِفيِه َسَواءٌ زَاَد أَْو اْستَـزَاَد فـَقَ 
التماثل يف الوزن إن كان مما يوزن، والكيل إن كان مما يكال، والعدد إن كان مما يعد، وأن تكون املبادلة فيه يدا بيد ¦جزة 

اختلفت األصناف كانت املبادلة حرة ال حرمة فيها إذا متت مناجزة يدا بيد. وهو ما توجزه ال نساء فيها وال ¾خري، فإن 
القاعدة الفقهية املتعلقة مبثل هذه املعامالت:"إذا احتد اجلنسان حرمت الزFدة والنَّساء، وإذا اختلف اجلنسان حل 

َهِب َواْلِفضَُّة 5ِْلِفضَِّة َواْلبـُرُّ 5ِْلبـُرِّ َوالشَِّعُري 5ِلشَِّعِري َوالتَّْمُر الذََّهُب 5ِلذَّ (  :التفاضل دون النَّساء"، قال صلى هللا عليه وسلم
ُتْم ِإَذا َكاَن يَ 5ِلتَّْمِر َواْلِمْلُح 5ِْلِمْلِح ِمْثًال ِمبِْثٍل َسَواًء ِبَسَواٍء َيًدا بَِيٍد فَِإَذا اْختَـَلَفْت َهِذِه اْألَْصَناُف فَ    ).  ًدا بَِيدٍ ِبيُعوا َكْيَف ِشئـْ

وإن مل ختتلف األصناف وكان االضطرار للمبادلة كما يف حالة بيع رديء التمر مثال جبيده، كان البيع مثال مبثل وال اعتبار 
للتفرقة يف الصنف الواحد بني جيده ورديئه، وإال 5ع أحد طريف املبادلة ما لديه من التمر واشرتى بثمنه ما يشاء، وقد 

بَـَر فَـ  نَّ روى البخاري (أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـََعَث َأَخا َبِين َعِديٍّ اْألَْنَصارِيَّ َواْستَـْعَمَلُه َعَلى َخيـْ َّLَصلَّى ا َِّLَقِدَم بَِتْمٍر َجِنيٍب َرُسوَل ا
بَـَر َهَكَذا :فـََقاَل لَُه َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َال َواFَ َِّL َرُسوَل اLَِّ ِإ¦َّ لََنْشَرتِي الصَّاَع 5ِلصَّاَعْنيِ  :قَالَ  ؟َأُكلُّ َمتِْر َخيـْ

َال تـَْفَعُلوا َوَلِكْن ِمْثًال ِمبِْثٍل أَْو بِيُعوا َهَذا َواْشتَـُروا بَِثَمِنِه ِمن َهَذا وََكَذِلَك  :فـََقاَل َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ِمن اْجلَْمعِ 
  ). اْلِميزَانُ 

والثابت من هذه النصوص الصحيحة وما يف حكمها أن املقايضة يف املتماثل من تلك السلع تنضبط بثالث قواعد: 
بتحرمي أي تفاضل أو زFدة عند مبادلة الصنف الواحد مبثله، يف الوزن والكيل والعدد وما يف حكم ذلك مهما اختلفت 
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[التقابض يدا بيد، وحترمي بيع الغائب اجلودة والرداءة، وحترمي التأجيل وعدم
95

5لناجز، ملا فيه من ر5 النَّساء، ولتعارضه  ]
قال صلى هللا عليه وسلم فيما رواه مالك والبخاري  مع التقابض يف العوضني وهو شرط يف صحة العقد عليهما.

[ِشفُّواَال تَِبيُعوا الذََّهَب 5ِلذََّهِب ِإالَّ ِمْثًال ِمبِْثٍل َوَال تُ ومسلم:( 
96

بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض َوَال تَِبيُعوا اْلَورَِق 5ِْلَورِِق ِإالَّ ِمْثًال ِمبِْثٍل  ]
ًئا َغائًِبا بَِناِجزٍ  َها َشيـْ  ). َوَال ُتِشفُّوا بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض َوَال تَِبيُعوا ِمنـْ

تماعية املتأصلة كاخلمر مثال، تدرج حترمي الر5 يف وكما عود¦ التشريع اإلسالمي يف الرتبية والتهذيب وحماربة اآلفات االج
  أربع مراحل:

املرحلة األوىل أشار فيها الوحي الكرمي إىل أن الر5 ال يباركه هللا تعاىل وال يقبله وال ينميه وإمنا يبارك الصدقة ويضاعفها 
ُتْم ِمْن ر5ًِ لِيَـ  { :ألصحا±ا بقوله عز وجل يف املرحلة املكية ُتْم ِمْن زََكاٍة  ْربـَُو ِيف أَْمَوالِ َوَما َآتـَيـْ النَّاِس َفَال يـَْربُو ِعْنَد اLَِّ َوَما َآتـَيـْ

  . 39الروم }تُرِيُدوَن َوْجَه اLَِّ فَأُولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ 
ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا فَِبظُْلٍم  { واملرحلة الثانية ورد التحرمي فيها تلوحيا وتعريضا وشجبا ملا يفعله اليهود بقوله تعاىل:

َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس 5ِْلَباِطِل َوأَْعَتْدَ¦  َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت َهلُْم َوِبَصدِِّهْم َعْن َسِبيِل اLَِّ َكِثريًا َوَأْخِذِهُم الّر5َِ َوَقْد نـُُهوا َعْنهُ 
ُهْم َعَذا5ً أَلِ    .)160/161النساء } يًمالِْلَكاِفرِيَن ِمنـْ

Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َ¾ُْكُلوا الّر5َِ َأْضَعافًا  { واملرحلة الثالثة كان التحرمي فيها للر5 جزئيا انتظم الفاحش منها بقوله تعاىل:
 {  عند إعداد النفوس لتحرمي اخلمر:. وهو مثل قوله تعاىل130آل عمران } ُمَضاَعَفًة َواتـَُّقوا اLََّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

  .219البقرة  } ِعِهَماَيْسأَُلوَنَك َعِن اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَفْ 
 { له يف آFت سورة البقرة هذه من قوله تعاىل:أما املرحلة الرابعة واألخرية فكانت حترميا قاطعا وlديدا حبرب من هللا ورسو 

وهي املرحلة النهائية يف  }...فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اLَِّ َوَرُسولِهِ  { إىل قوله عز وجل: }...الَِّذيَن َ�ُْكُلوَن الّر5َِ 
َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم Fَ أَيـُّ  { التحرمي كما يف قوله تعاىل عند التحرمي القاطع للخمر: َها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإمنَّ

  .90املائدة } رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 
 }َميَْحُق اLُّ اْلّر5َِ  { ة بقوله:وبني الصدقات اليت أمر ±ا يف اآلFت السابق  مبقارنة بني مآل الر5 ونتائجهمث عقب تعاىل

إِنه يـَُؤول ِإىل  ي) أ لٍّ الر5 وإن كثر فإن عاقبته إىل قُ قال صلى هللا عليه وسلم: (  ه،يذهب بربكته ويهلك املال الذي يدخل
كما قال ابن   ة، وال يقبل هللا تعاىل من صاحبها صدقة وال زكاة وال جهادا وال حجاوِإن كان زFدة يف املال عاجل النقص

  عباس رضي هللا عنه.

                                      
  .املراد 5لغائب أعم من املؤجل، كالغائب عن ا¼لس مطلقا، و5لناجز احلاضر - 95
  .ال تزيدوا وال تفضلوا -96 
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َواLُّ َال حيُِبُّ ُكلَّ   { ينميها ويبارك فيها ويزيدها ويضاعفها ويقبلها ويدخرها لصاحبها يف اآلخرة، } َويـُْرِيب الصََّدقَاتِ  { 
  عليه. يبغض املصر على الكفر املتمادي يف ارتكاب إمث الر5 ¹كله والتعامل به والشهادة  } َكفَّاٍر أَثِيمٍ 

ولعل أكرب شاهد على هذا املآل هو الكارثة االقتصادية اليت ضربت االقتصاد العاملي يف هذه السنة إذ بدأت ¹كرب دول 
وسيطرة الشركات الربوية  وطغيانه، العامل وأقواها وأغناها مث عمت أرجاء األرض، بسبب هيمنة النظام الرأمسايل الربوي

  كل قطر، مما أفقد كل بلد سيادlا السياسية وحريتها االقتصادية وقرارها احلر.العاملية على مقاليد السلطة يف  
يف مقابل هذه الصورة البشعة ملآل املرابني العصاة الذين يبغضهم هللا تعاىل وميحق أعماهلم، يعرض الوحي صورة رضية 

ِإنَّ الَِّذيَن  { تزكية األموال بقوله تعاىل:طيبة ملآل املطيعني الذين تكامل لديهم اإلميان 5لعمل الصاحل وإقامة الصالة و 
من قيام 5لواجبات  } َوَعِمُلوْا الصَّاِحلَاتِ  { إميا¦ �ما 5# ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره }آَمُنوْا 

اليت تنهى عن  } قَاُموْا الصَّالَةَ َوأَ  { وانتهاء عن املنهيات، وأحسنوا يف أمواهلم 5لصدقة والبذل واجتناب الر5 ومفاسده
هلم كامل  } َهلُْم َأْجرُُهْم ِعنَد َر±ِِّمْ  { من طيب ماهلم وحالله رضية ±ا نفوسهم املفروضة }َوآتـَُواْ الزََّكاَة  { الفحشاء واملنكر

ال خوف عليهم وال حزن  } ُهْم َحيْزَنُونَ َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال  { الثواب واملغفرة واألجر احلسن عند هللا تعاىل يوم القيامة
 لديهم يوم الفزع األكرب، يوم خياف الظاملون والكافرون واملرابون والذين الينفقون يف سبيل هللا، ويفرح املؤمنون الصادقون

ْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُوَن َفرِِحَني ِمبَا َآَ�ُهُم اLَُّ ِمْن َفْضِلِه َوَيْستَـْبِشُروَن 5ِلَِّذيَن ملَْ يـَْلَحُقوا ±ِِ  {
َ َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِننيَ  َّLَوَفْضٍل َوأَنَّ ا َِّL170/171آلعمران } َيْستَـْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن ا.  

سلمني مجيعا على اتباع نفس Äجهم مث من احلديث عن الذين فازوا حبسن العاقبة والسعادة يلتفت الوحي لتحريض امل
اجعلوا  } اتـَُّقوْا اLَّ  { الذين أعلنوا إسالمهم واتباعهم ملا نزل من احلق }  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ Fَ  { وطريقهم بقوله تعاىل:

ِإن ُكنُتم  ِقَي ِمَن الّر5َِ َوَذُروْا َما بَ  { تقوى هللا تعاىل حصنكم من غضبه وعذابه، وجتنبوا ما حيبط أعمالكم وخيبث أموالكم
اتركوا التعامل 5لر5، وإن بقي لكم منها شيء يف ذمة أحد فال ¾خذوا إال رؤوس أموالكم، إن كان إميانكم  } مُّْؤِمِننيَ 

  الذي أعلنتموه �ما خالصا ال خلل فيه وال تردد. 
َن اLِّ َورَ  {  فإن مل تنتهوا عن املعامالت  أي علم به، 5لشيء "أَِذنَ فأذنوا: من فعل" } ُسولِهِ فَِإن ملَّْ تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِحبَْرٍب مِّ

حبرب يشنها عليكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ¹مر ربه. وقد روي يف سبب نزول هذه اآلية  كونوا على ِعْلمف الربوية
كان للناس عليهم من ر5 فهو  5 على الناس، وماعلى أن ما هلم من ر  كان قد صاحل ثقيفا  النّيب صلى هللا عليه وسّلم أن

يد على مكة، وكانت بنو عمرو بن عمري بن عوف �خذون الر5 من بين اب بن أسِ تَّ كان الفتح استعمل عَ   مافل ،موضوع
5هم، فأىب فأ�هم بنو عمرو يطلبون ر  ،املغرية وكان بنو املغرية يربون هلم يف اجلاهلية، فجاء اإلسالم وهلم عليهم مال كثري

اب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم، يد، فكتب عتَّ اب بن أسِ تَّ ورفعوا ذلك إىل عَ  م،بنو املغرية أن يعطوهم يف اإلسال
َن اFَ ِّL أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا اLَّ َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الّر5َِ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَني فَإِ  { :قوله تعاىل زلـفن ن ملَّْ تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِحبَْرٍب مِّ
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ُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن  فكتب ±ا رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم إىل عتاب  ،}َوَرُسولِِه َوِإن تـُبـْ
 ). ِإْن َرُضوا َوِإالَّ فَآِذنـُْهْم ِحبَْربٍ ( وقال:

لسدي: نزلت يف العباس وخالد بن الوليد وكا¦ شريكني يف اجلاهلية يسلفان يف الر5 إىل بين عمرو بن عمري، ¦س وقال ا
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم يف  ،من ثقيف، فجاء اإلسالم وهلما أموال عظيمة يف الر5 فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية

َشْيٍء ِمْن أَْمِر اْجلَاِهِليَِّة َحتَْت َقَدَميَّ َمْوُضوٌع َوِدَماُء اْجلَاِهِليَِّة َمْوُضوَعٌة َوِإنَّ أَوََّل  َأَال ُكلُّ : ( حجة الوداع يف خطبته يوم عرفة
َوأَوَُّل ر5ًِ  ،ِهِليَِّة َمْوُضوعٌ َور5َِ اْجلَا ،ًعا ِيف َبِين َسْعٍد فـََقتَـَلْتُه ُهَذْيلٌ ْبِن اْحلَاِرِث َكاَن ُمْستَـْرضَدٍم َأَضُع ِمْن ِدَمائَِنا َدُم اْبِن رَبِيَعَة 

  ). َأَضُع ر5ََِ¦ ر5َِ َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب فَِإنَُّه َمْوُضوعٌ 
ُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ  { أما قوله تعاىل عقب lديده العصاة املصرين على الر5 5حلرب:  َوِإن تـُبـْ

  فبيان ملا يرتتب على التوبة من التعامل الربوي، ويشمل حالتني: }
حالة بعض املسلمني األوائل الذين كانوا يرابون يف اجلاهلية وقبل التحرمي، ليس هلم بصريح اآلية إال أصول أمواهلم  

ودون نقص من رأس  ،}  َتْظِلُمونَ الَ  { دون أي زFدة ربوية تظلمون ±ا غريكم } فـََلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكمْ  { يسرتدوÄا
  .} َوَال ُتظَْلُمونَ  { مالكم ُتظلمون به

واحلالة الثانية حالة املسلم الذي يتورط يف املكاسب الربوية حال إسالمه والر5 حمرمة، وعليه أن يعجل 5لتوبة، وال تتم  
إليهم، أو إىل ورثتهم بعد وفاlم، فإن مل يستطع توبته إال 5لتخلص من املال احلرام يرده إىل أصحابه إن استطاع الوصول 

ساكني أو ملا فيه يف التقدير حىت ال يشك، وسلمه للمتصدق به عليهم، وإن التبس عليه فلم يعلم مقداره اجتهد 
  مصلحة املسلمني.

طرأ على البيع قبل على أن كّل ما ±ا  ن بعض العلماء استدلواأخرى ذكرها القرطيب يف تفسريه قال: ( إ ويف اآلية قضية 
بطل العقد؛ كما إذا اشرتى مسلم صيداً مث أحرم املشرتي أو البائع قبل القبض َبطل البيع؛ يالقبض مما يوجب حترمي العقد 

ما أوجب حترميه من فائدة الر5 لورود  ألنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب حترمي العقد؛ كما أبطل هللا تعاىل ما مل يقبض
على أن  ا أيضاكان مقبوضاً مل يؤثر. هذا مذهب أيب حنيفة، وهو قول ألصحاب الشافعّي. ويستدل ±  قبل القبض، ولو

هالك املبيع قبل القبض يف يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطالن العقد خالفاً لبعض السلف؛ ويروى هذا اخلالف 
ان يف األصل منعقداً، وإمنا بطل 5إلسالم الطارىء عن أمحد. وهذا إمنا يتمّشى على قول من يقول: إن العقد يف الر5 ك

  ) قبل القبض. وأّما من منع انعقاد الر5 يف األصل مل يكن هذا الكالم صحيحاً 
إن كان املدين يف معاملة ربوية : ، واملعىنِقّلة ذات اليدواإلعسار الفقر و الُعْسرُة ف } َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرَةٍ  { :أما قوله تعاىل

دون من فريد إليه رأس ماله  بوية عاجزا عن أداء أصل الدين فليس للدائن إال أن ينظره إىل ظروف يسر يصيبهاأو غري ر 
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النظرة لغة هي اإلمهال والتأخري يف األمر، من أنظرته مبعىن أمهلته، وامليسرة واليسار الغىن و  ،} فـََنِظرٌَة ِإَىل َمْيَسرَةٍ  { ر5
  والقدرة على األداء.

دل يف هذه احلالة، حالة إعسار املدين وعجزه عن الوفاء بدينه الذي ركبه يف املعامالت الربوية بعد أن هذا هو الع
  حرمت، يبقى يف ذمته رأس مال الدائن دون زFدة، وينظر إىل حني اليسار والقدرة.

بنية على اإلحسان إال أن العالقات اجلديدة اليت أسسها اإلسالم بني أهله ليست مبنية على العدل وحده، إÄا م
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـ  { واملكارمة أيضا، قال تعاىل: ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ ْغِي ِإنَّ اLََّ َ�ُْمُر 5ِْلَعْدِل َواْإلِ

اإلحسان يف هذه العالقة بعد أن بني  مندوبلذلك نبه رب العزة عباده إىل  ،90النحل } يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ  { العدل الذي هو األداء واإلمهال، فقال:واجب  ُقوْا َخيـْ أن تتنازلوا للمدين عن  ،} َوَأن َتَصدَّ

تبه تعاىل ملن رأس مالكم وجتعلوه صدقة عليه يف سبيل هللا تعاىل خري لكم، إن كنتم تعلمون مقدار أجر الصدقة وما يك
من سره أن ينجيه هللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو قال صلى هللا عليه وسلم: (  يوسع على غرميه املعسر.

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن سرت مسلما )، وقال: (  يضع عنه
يسر على معسر يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون  سرته هللا يف الدنيا واآلخرة ومن

ِإّينِ  :فـََقالَ  ،َأنَّ أ5ََ قـََتاَدَة طََلَب َغرِميًا لَُه فـَتَـَواَرى َعْنُه ُمثَّ َوَجَدهُ  َعْن َعْبِد اLَِّ ْبِن َأِيب قـََتاَدةَ  ). وروى اإلمام مسلم ( أخيه
َمْن َسرَُّه أَْن يـُْنِجَيُه اLَُّ ِمْن ُكَرِب  :فَِإّينِ مسَِْعُت َرُسوَل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ  :قَالَ  ،آLَِّ  :قَالَ  ،آLَِّ  :فـََقالَ  ،ُمْعِسرٌ 

   ). يـَْوِم اْلِقَياَمِة فـَْليُـنَـفِّْس َعْن ُمْعِسٍر أَْو َيَضْع َعْنهُ 
َواتـَُّقوْا يـَْومًا تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اLِّ ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت  { آFت حترمي الر5 هذه بقوله تعاىل: مث ختم هللا عز وجل

وهي اآلية اليت يعدها اجلمهور آخر ما نزل من القرآن الكرمي، فقيل نزلت قبل وفاته صلى هللا عليه  ،} َوُهْم َال يُْظَلُمونَ 
ع ليال مث مل ينـزل شيء، وقيل بثالث ساعات، وروي أنه عليه السالم قال: ( جاءين جربيل فقال: اجعلها على وسلم بتس

، ±ا األمر 5إلعداد ليوم القيامة). واملراد  ) وأنه قال: ( اجعلوها بني آية الر5 وآية الدين رأس مائتني ومثانني آية من البقرة
  و شرا، ال تظلم بزFدة عقاب أو نقص ثواب. إذ تعطى كل نفس وايف جزائها خريا أ

±ذه اآلFت الكرمية حسم القرآن الكرمي 5لتحرمي القاطع أمر هذه اآلفة االجتماعية يف مهدها، وطهر منها ا¼تمع 
اإلسالمي فطابت مكاسب املسلمني ومطاعمهم وسادت الرمحة والرأفة بينهم، وانطلقوا يف اآلفاق حاملني مشعل النور 

انبعثت فيهم جذور الفساد و  اخلري والنماء والرفاهية والعلم، إىل أن كبا ±م الزمان وختلفوا عن ركب احلضارة ونينشر 
 ،بركة احلرث والنسل، وخضعت األمة لألجنيب يا وشركات جتارية ربوية، فمحقتاجلاهلي من جديد، ر5 فردF ومصرف

  .العاملي لربويأصبح ذيال ملراكز القرار ااالقتصاد الوطين و واÄار 
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لقد كان الر5 مظهرا من مظاهر النشاط الفردي االستغاليل يف مبدأ أمره، حرمته الدFنة اليهودية والنصرانية واإلسالم، إال 
أن اليهود ملا جبلوا عليه من احلب للمال واأل¦نية الضيقة العمياء، حرفوا نصوص التوراة واحتفظوا 5لتحرمي يف عالقاlم 

   حوا ألنفسهم الر5 مع غري اليهود.ببعضهم، وأ5
كما تعامل عرب اجلاهلية 5لر5 الختالطهم 5ليهود وأخذهم عنهم، إال أÄم كانوا يزدرون مكاسبها والعاملني ±ا، من 

F معشر قريش ال تدخلوا يف بنياÄا من كسبكم إال  ذلك أن أحدهم قال لقريش وهم جيمعون املال إلعادة بناء الكعبة:"
أثره وأزال  حرم الر5 وحما"، مث ملا جاء اإلسالم ، ال يدخل فيها مهر بغي، وال بيع ر5، وال مظلمة أحد من الناسطيبا

  .رجسه
ويف أرو5 املسيحية بدأ التمرد على حترمي الر5ë ،5حة استثمار أموال القاصرين يف Äاية القرن السادس عشر امليالدي، 

ى ضئيلة، إىل أن انتصرت الثورة الفرنسية وكان لليهود اليد الطوىل يف حتريكها، فأسسوا وتبعته ممارسات ربوية فردية أخر 
قرارها 5ëحة املعامالت الربوية يف  م1789أكتوبر سنة  12بتاريخ  الفرنسيةاجلمعية العمومية  أعلنتاملصارف الربوية، و 

وية اليهودية إىل إقراض أصحا±ا 5لر5، فأمسكوا حدود القانون. مث عند بداية الثورة الصناعية 5درت املؤسسات الرب
  ناصية التطور الصناعي العاملي.ب

الربوية أسواق املال والشركات ويف عصر¦ هذا عرف ما مسي النظام االقتصادي العاملي اجلديد، الذي أمسكت خبناقه 
عامل الثالث بعامة، والدول اإلسالمية القرار االقتصادي والسياسي يف دول العلى  اهليمنة فتمكنت من العابرة للقارات

  وأساس التمول يف كل معاملة. ،خباصة، وأصبح الر5 سيد املوقف يف كل بيت
ي متثله يف بالد¦ املصارف ولئن ظهرت يف بعض بالد املسلمني حماوالت خجولة للتخلص من هيمنة أخطبوط الر5 الذ

مع  " فإمنا ذلك جمرد حماولة للتأقلم املصارف اإلسالمية بتأسيس ما مسي " ية احمللية والشركات الربوية العابرة للقارات،الربو 
النظام الربوي العاملي املتغلب وحتت سلطانه. وال ميكن أن يقوم النظام االقتصادي غري الربوي كما قرره اإلسالم إال بقيام 

خ مناهجها وقوة حجتها وحتررها التام من الدولة اإلسالمية القوية اليت متلك قرارها وتفرض احرتامها بقوة نظمها ورسو 
  النفوذ األجنيب واخلضوع هليمنة األقوFء. 
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  توثيق الدين
  �لكتابة واإلشهاد والرهن 

  
َنُكْم   { قال هللا تعاىل: َكاِتٌب 5ِْلَعْدِل َوَال َ�َْب  Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإَىل َأَجٍل مَُّسم÷ى فَاْكتُـُبوُه َوْلَيْكُتب بـَّيـْ

َال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيئًا فَإن َكاَن الَِّذي َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اLُّ فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َوْليَـتَِّق اLَّ رَبَُّه وَ 
َيْسَتِطيُع َأن ميُِلَّ ُهَو فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه 5ِْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من ّرَِجاِلُكْم فَِإن ملَّْ َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيهًا أَْو َضِعيفًا أَْو َال 

َرى َوَال َ�َْب الشَُّهَداء ِإَذا ا اُألخْ َيُكوَ¦ َرُجَلْنيِ فـََرُجٌل َواْمرَأََ�ِن ِممَّن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداء أَن َتِضلَّ ْإْحَداُمهَا فـَُتذَكَِّر ِإْحَدامهَُ 
لِلشََّهاَدِة َوأَْدَىن َأالَّ تـَْرَ�بُوْا ِإالَّ أَن  َما ُدُعوْا َوَال َتْسَأُمْوْا َأن َتْكتُـبـُْوُه َصِغريًا أَو َكِبريًا ِإَىل َأَجِلِه َذِلُكْم أَْقَسُط ِعنَد اLِّ َوأَْقومُ 

َنُكْم فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكتُـُبوَها َوَأْشِهُدْوْا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم َوَال ُيَضآرَّ َكاِتٌب َوَال َتُكوَن ِجتَارًَة َحاِضرًَة ُتِديُرونـَهَ  َشِهيٌد ا بـَيـْ
َوِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوملَْ جتَُِدوْا َكاتِباً ) 282َوِإن تـَْفَعُلوْا فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َواتـَُّقوْا اLَّ َويـَُعلُِّمُكُم اLُّ َواLُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم (

َال َتْكُتُموْا الشََّهاَدَة َوَمن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آِمثٌ َفرَِهاٌن مَّْقُبوَضٌة فَِإْن أَِمَن بـَْعُضُكم بـَْعضاً فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن أََمانـََتُه َوْليَـتَِّق اLَّ رَبَُّه وَ 
 ُّLسورة البقرة }) 283 ِمبَا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم (قـَْلُبُه َوا  

  
من حكمة هللا تعاىل يف خلق اإلنسان أن جعله اجتماعيا بطبعه، وكلفه القيام بعمارة األرض والسعي فيها، بنهج 

ر حيتفظ وكأمنا احلياة يف الدنيا مشروع يؤسَّس أو صرح يشيَّد 5تفاق غري مكتوب بني أبنائها، يف جو تنافسي حتكاملي، 
فيه كل فرد بشخصيته وقراره، ويفتقر يف اآلن نفسه إىل غريه، ال يستغين عن جمتمعه وال يستطيع التفرد عن اجلماعة 
بعيشه، وجعل عز وجل هلم ضوابط من فطرة وتشريع منـزل تنظم هذا النشاط وتوجهه وترشده، تعاو¦ وتناصحا وأخذا 

حماسبا به إن جاع  ،وم القيامةفرد مكمال لآلخر ومسؤوال عنه، وحماسبا به ي جتعل كل وعطاء، أمرا وÄيا، حوافز وكوابح،
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه،  أو عري، إن ضل أو جهل، إن مرض أو افتقر، قال صلى هللا عليه وسلم: (

ومن فرج عن أخيه   اجته، ومن سعى يف قضاء حاجة أخيه قضى هللا حاجاتهومن كان يف حاجة أخيه، كان هللا يف ح
ليس مبؤمن من 5ت وقال:(  )، سرته هللا يوم القيامة عنه ±ا كربة من كرب يوم القيامة ومن سرت مسلمافرج هللا  كربة

كنا )، وعن أيب هريرة قال: (للناس ما حيب لنفسه ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب )، وقال: شبعان وجاره إىل جنبه جائع
كنت تراين   :فيقول ؟وما بيين وبينك معرفة ما لك إيلَّ  :يوم القيامة وهو ال يعرفه فيقول له نسمع أن الرجل يتعلق 5لرجل

ُتْم تـَْعَمُلونَ  { )، قال هللا تعاىل: على اخلطإ وعلى املنكر وال تنهاين  } ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيُـنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ
  .8اجلمعة
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قد تناولت أحكام هذه العالقات االجتماعية االقتصادية مبا حيقق  261كانت اآلFت السابقة بدءا من اآلية ولئن  
التكامل يف احلياة العملية بني الناس، فبينت فضل اإلنفاق يف سبيل هللا وما ينبغي أن يتصف به املنفقون من أدب رفيع 

ا هللا تعاىل ويضاعفها ويدخرها لصاحبها ويثيبه عليها، وطبيعة وخلق عال، مث بينت طبيعة األموال اليت تنفق فيقبله
األموال الربوية اخلبيثة اليت يركسها هللا مع صاحبها يف ¦ر جهنم، فإنه تعاىل قد بني بعد ذلك يف هذه اآلFت الكرمية 

احملبة والثقة وروح التعاون للناس طرق صيانة كرامتهم وحفظ أمواهلم عند التعامل ±ا وتسخريها ملا ينفعهم ويشيع بينهم 
والتكافل والتسامح، بيعا وشراء ومعامالت جتارية مربأة من الر5، وقرضا حسنا يراد به وجه هللا تعاىل، وتساحما عند األداء 

رحم هللا عبدا مسحا إذا 5ع مسحا إذا اشرتى مسحا إذا قضى مسحا والقضاء والتقاضي، كما قال صلى هللا عليه وسلم: ( 
  ). قتضىإذا ا

ولفظ  } Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإَىل َأَجٍل مَُّسم÷ى فَاْكتُـُبوهُ  { :تبدأ هذه التوجيهات الر5نية بقوله تعاىل
التداين "، يقال ِدْنت الرجل وأَدنـُْته إذا أقرضته وأعطيته الدين، فهو َمِدين ومديون، و دان يدين" فعل: من "تداينتم"

داينة صيغة مفاعلة بني أفراد يقرض بعضهم بعضا، أو يتبايعون 5لدين، يقال: داينَت فال¦ إذا أقرضَته وأقرضك، 
ُ
وامل

والدَّْين ما يف الذمة املالية للمرء حنو غريه صحيحا، يف معاملة جتارية أو قرض حسن، وال يسقط إال 5ألداء أو اإلبراء، 
أول ما يهراق دم الشهيد يغفر له ذنبه كله إال  سبيل هللا تعاىل، قال صلى هللا عليه وسلم: ( وال يغتفر حىت 5لشهادة يف

  ).  الدين
هو أن ُحيدََّد له عند التعاقد أجٌل معلوم  } ِإَىل َأَجٍل مَُّسم÷ى فَاْكتُـُبوهُ  { واملبدأ العام الذي تقرره اآلية الكرمية بقوله تعاىل:

لكتابة، سواء كان الدين من قرض أو جتارة، حفظا لألموال والعهود والذمم وحسن العالقة بني يؤدَّى عنده، وأن يوثَّق 5
  ). من أسلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم : (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالناس، كما 

ية ما بني واجب ومندوب، فإن ظاهرها املتبادر ولئن اختلف الفقهاء واملفسرون يف حكم األمر 5لكتابة الوارد يف هذه اآل
إىل الذهن، وواقع التكاثر البشري وضعف الذمم الشائع والتناكر والتجاحد يف أكثر املعامالت بني الناس مما يؤكد أن 
األمر للوجوب، وهو ما سبق إليه التشريع الر5ين، مث توصلت إليه التجربة اإلنسانية بعد حني، برتاكم األخطاء 

املنازعات، فنصت قوانني مجيع األمم املعاصرة مسلمها وكافرها على وجوب الكتابة يف املداينات وسائر املعامالت و 
  التجارية واالئتمانية. بل دخل التوثيق الكتايب حىت يف جمال املعامالت اإلنسانية زواجا وطالقا وإثبات نسب. 

َنُكْم َكاِتٌب 5ِْلَعْدلِ  { :عز وجل مدين فقال مث قيد الشرع احلكيم الكتابة بطرف mلث ال دائن وال اشرتط  } َوْلَيْكُتب بـَّيـْ
يف الكاتب العدالة، والعدالة تقتضي أن يكون صاحبها نزيها مأمو¦ تقيا، ضابطا يف فهمه وكتابته ملا يسمع من الطرفني، 

دة أو ينقص، وقيد الكتابة حبضور الطرفني حمايدا ال مصلحة له يف األمر، ال مييل مع أحد املتعاقدين فيزيد يف نص الشها
َنُكمْ بَـ  { معا بقوله:   إيذا¦ ¹ال ينفرد به أحدمها، ألن االنفراد مظنة التهمة يف نزاهته.  } يـْ
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وجعل قيام الكاتب بعملية التوثيق عبادة له واجبة عليه، يسأل عنها أمام هللا تعاىل، ليس له منها إال الثواب من ربه، 
واشرتط يف الكاتب  ،} َوَال َ�َْب َكاِتٌب َأْن َيْكُتبَ  { ¾كيدا للحيادية واملوضوعية والنـزاهة فقال تعاىل:محاية للحقوق و

فكان التشريع  ،} َكَما َعلََّمُه اLُّ فـَْلَيْكُتبْ   { العدل العلم ¹حكام العقود وشروطها وما به تصح أو تبطل أو تفسد فقال:
ئدا للبشرية قبل غريه يف جمال العقود وااللتزامات، اقتبسته منه األمم الراقية واعتربت توثيق اإلسالمي يف هذا ¼ال أيضا را

املعامالت واإلشهادات بني الناس خدمة وطنية عامة، اختذت هلا مكاتب رمسية �بعة للدولة وأعدت للقيام ±ا قضاة 
  وأعواَن عدٍل رواتبهم من ميزانية الدولة ال من جيوب املتعاقدين. 

 } َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ  { أما صياغة عقد الدين الذي يكتبه الكاتب فقد جعله هللا تعاىل من واجب املدين فقال:
َلى َوقَالُوا َأَساِطُري اْألَوَِّلَني اْكتَـتَـبَـَها َفِهَي متُْ  { جاء ±ما القرآن الكرمي، قال تعاىل: .واإلمالء لغتان معنامها واحد واِإلمالل

التزامه 5لدين على الكاتب أقوم الطرق حلفظه من أي  صيغةَ  ، ألن إمالء املدين نفسهِ 5الفرقان } َعَلْيِه ُبْكرًَة َوَأِصيًال 
فظ حق الدائن 5عرتاف 5لدين حر طوعي، واالعرتاف املوثق كتابة حلإكراه أو تدليس ميارس ضده من طرف الدائنني، و 

بضوابطه الشرعية اإلميانية اليت تنص عليها اآلية، ال كما يستخلصه ذوو النفوذ واجلاه  سيد األدلة، السيما إذا كان
والسلطة 5لتخويف والرتهيب والضغط، أو يستخلصه ز5نية الظاملني يف كهوف املعتقالت وسراديب الظلم واالستبداد من 

  مستضعفي األمة وصادقي أبنائها.
تسلط على صياغة نص العقد فقد ربط األمر 5جلانب العقدي الذي ميتثل له ولئن أعطاه الشرع هذا احلق ومكنه من ال

يتقي عقابه  } َوْليَـتَِّق اLَّ رَبَّهُ  { حياسب عليه يوم القيامة بقوله: ¹مر ملزماملؤمن احلق ويطيعه ويرعاه فخاطبه عز وجل 
والبخس يطلق لغة على النقص،  }ِمْنُه َشْيئاً  َوَال يـَْبَخسْ  { وخيشى انتقامه إن جحد الدين كله أو بعضه أو أنكر صنفه

يقال خبسه حقه إذا نقصه، وخبس امليزان إذا نقص منه، وتباخس القوم يف بيوعهم إذا تغابنوا وتغاششوا، والضمري يف 
 "يبخس" يعود إىل املدين فال ينقص من حق دائنه شيئا عند إمالئه، كما جيوز أن يعود على الكاتب فال ينقص من احلق

  الذي أمر بكتابته شيئا.
±ذه القيود اإلميانية والوعيد 5ملساءلة يوم القيامة حفظ الوحي احلكيم حق الطرفني، إال يف حالة خاصة جعل هلا عز 

السليم املويف  اجلاهل 5إلمالء والتعبري الدقيقوجل حال آخر مناسبا، هي حالة السفيه الذي ال حيسن تدبري أمره، أو 
ة العاجز عن النطق كالَعِيّي واألصم واألبكم والضعيف لصغر سن أو شيخوخة متقدمة، يف هذه احلاالت 5ملقصود، وحال

فَإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيهًا أَْو َضِعيفًا أَْو الَ  { وما يف حكمها يتقدم لإلمالء ويل املدين ومدبر أمره، قال تعاىل:
أي  ،} فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه 5ِْلَعْدلِ  { لذي عليه احلق هو املدين إن عاق إمالءه عائق شرعي مثلما تقدما }ُهَو  َيْسَتِطيُع َأن ميُِلَّ 

تنتقل والية إمالء اإلقرار 5لدين إىل أحد أولياء املدين الذين ال يرضون أن lضم حقوقه أو lدر، والوالية الشرعية لألب 
   ة العرفية فلكبار األسرة أو القبيلة ومن يف حكمهم.والوصي والوكيل ومن يف حكمهم، أما الوالي
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توثيق الكتابة األمر بوبعد تفصيل أحكام الكتابة وإمالئها 5حلق والعدل دون زFدة أو نقصان، انتقل الوحي الكرمي إىل 
شهدوا على معامالتكم أي أ ،} َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من ّرَِجاِلُكمْ  { تعاىل:سبحانه و نفسها 5إلشهاد عليها فقال 

املؤجلة رجلني من أحرار قومكم املعروفني 5لعدالة والضبط حتمال وأداء، ألن إشهادمها يؤكد الكتابة ويزيدها وثوقا. فإن 
تعذر استشهاد رجلني ألي سبب، اكُتِفَي ëشهاد رجل واحد وامرأتني ممن ترضون عدالتهم وقدرlم على أداء الشهادة  

  .}ِإن ملَّْ َيُكوَ¦ َرُجَلْنيِ فـََرُجٌل َواْمرَأََ�ِن فَ  { كلما طلبوا هلا
لقد دعا التشريع الرجال أوال للشهادة ألÄم أوىل 5ملعامالت التجارية يف ا¼تمع املسلم الذي تتوزع فيه مهام احلياة 

إمتام نصاب الشهادة االجتماعية بني الرجل واملرأة طبقا لطبيعة دور كل منها، فإن تعذر استشهاد رجلني صار حتما 
ا ±ا، املرأة اليت تستشهد يف معامالت ال خربة هل ملظنة نسيانالرجل الواحد مع برجل واحد وامرأتني، وإمنا كانت املرأ�ن 

ال اهتمام هلا ±ا النشغاهلا مبا هو أهم من ذلك كله، وهو دورها يف إعداد أجيال األمة من أو  أو ال تستوعب مالبساlا،
الصاحلات، لذلك حرص الوحي على أن تستشهد مع الرجل الواحد امرأ�ن إن نسيت إحدامها ذكرlا الصاحلني و 

وليس يف االستعاضة 5مرأتني عن رجل واحد أي إنكار  ،} َأن َتِضلَّ ْإْحَداُمهَا فـَُتذَكَِّر ِإْحَداُمهَا اُألْخَرى { األخرى:
  يت بوأها اإلسالم إFها كما يدعي مرضى العقول والقلوب.لكفاءة املرأة العامة أو إجحاف مبكانتها الرفيعة ال

"من :قال ابن عباسمانة، األو  السلوكو  رضي الدين كل واحد منهموسواء شهد رجالن أو رجل وامرأ�ن فالبد أن يكون  
ع قال غريمها وهو التعريف األمجو  ،"ممن مل يطعن يف فرج وال بطن "وقال الشعيب: "،أهل الفضل والدين والكفاءة

املرضي من الشهود من اجتمعت فيه عشر خصال: أن يكون حراً، 5لغاً، مسلماً، عدًال، عاملًا مبا يشهد به،  ":األرضى
ال جير بشهادته منفعة لنفسه، وال يدفع ±ا عن نفسه مضرة، وال يكون معروفًا بكثرة الغلط، وال برتك املروءة، وال يكون 

 ." بينه وبني من يشهد عليه عداوة

وقد فشا فساد النواF واألعمال السيما  املشتبه يف عدالتهمريا يف أمر الشهود ى أن الفقه املذهيب قد اختلف اختالفا كثعل
 Fبعيد عن دائرة نشاطهن يف ا¼تمع اإلسالمي السوي بعضهايف ا¼تمع، وشهادة النساء منفردات وجمتمعات يف قضا  

جيوز للرجل االطالع عليها، فتفرقت  ±ن وحدهن كأحوال اإل¦ث اليت ال مما خيتصكاحلدود واجلراحات مثال، وبعضها 
السبل يف االجتهاد، ذهب املالكية مثال إىل أن شهادة النساء ال تقبل يف أحكام األبدان كاحلدود والقصاص والنكاح 

ال احلدود..وهي اختالفات والطالق والرجعة، ورأى األحناف أÄا جتوز يف األموال والطالق والنكاح والرجعة وكل شيء إ
من فقه الفروع ليس علم التفسري جماال هلا. إال أن الناظر يف النصوص الواردة كتا5 وسنة إن استقصاها وتدبرها وحاول 
تنـزيلها إىل واقع الناس املتغري بتغري أطوار احلياة واختالف البيئات والعادات والنشاط اليومي البد أن يالحظ مرونة 

رعاية املصاحل واملقاصد، بعد التدقيق فيما صح وما مل يصح من الرواFت واألخبار، والتمييز  سالمي مبا يكفلالتشريع اإل
   صلى هللا عليه وسلم وبني اجتهادات سلف األمة الصاحل، وبني ما سوى ذلك. الثابتة بني سنته
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ار 5لدين، وَعدَّ ذلك واجبا شرعيا وعبادة وقرىب،  وكما أمر تعاىل الُكتاََّ◌َب يف أول اآلية بكتابة ما ميلى عليهم من اإلقر 
تلبية ألن  } َوَال َ�َْب الشَُّهَداء ِإَذا َما ُدُعواْ  { عز وجل: لكذلك حرم على الشهداء أن �بوا حتمل الشهادة وأداءها فقا

والنكول عن حتملها وأدائها الدعوة لتحمل الشهادة فريضة وتلبية الدعوة ألدائها عند احلاجة إليها فريضة أيضا، وحتريفها 
َوأَِقيُموا الشََّهاَدَة Lَِِّ َذِلُكْم يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن يـُْؤِمُن  { سواء، من الكبائر اليت حياسب ±ا املرء بني يدي هللا، قال تعاىل:

يم اخلاصة و فشوا التجارة حىت إن بني يدي الساعة تسل، وقال صلى هللا عليه وسلم:( 2الطالق  }L5َِِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخرِ 
)، وعندما سئل عليه الصالة  كتمان شهادة احلقو  ظهور شهادة الزورو قطع األرحام أة زوجها على التجارة و تعني املر 

ْرُك L5َِِّ َوقـَْتُل النـَّْفِس َوُعُقوُق اْلَواِلَدْينِ والسالم عن الكبائر قال:(  أَْو  ،قـَْوُل الزُّورِ  :قَالَ  ؟ْلَكَبائِرِ َأَال أُنـَبُِّئُكْم ¹َِْكَربِ ا ،الشِّ
  ). َوَأْكثـَُر َظينِّ أَنَُّه قَاَل َشَهاَدُة الزُّورِ  :قَاَل ُشْعَبةُ ، َشَهاَدُة الزُّورِ  :قَالَ 

خصام ونزاع يفسد الود  فيرتتب على ما استهانوا به كتابته،بويف بعض األحيان قد يستصغر الناس الدين ويتهاونون 
ويبث بذور العداوة والشنآن بني املؤمنني، ويفسح ا¼ال واسعا لَِعْيث الشيطان يف نفوسهم وَصفِّهم،  ويقطع األرحام

َوَال َتْسَأُمْوْا َأن َتْكتُـبُـْوُه َصِغرياً  { :عز وجل ىل الكتابة والتوثيق فقالأكد الوحي دعوته إلذلك سدا هلذا الباب من الفتنة 
كبرية، ألن ذلك هو عني العدل  ال متلوا كتابة مدايناتكم وتوثيق آجاهلا مهما كانت صغرية أوأي  } أَو َكِبريًا ِإَىل َأَجِلهِ 

 { للشاهد من أجل التذكر وأداء الشهادة إذا طلب هلا، وللمشهود له إذا طالب حبقه تُ بَ الذي يرضاه هللا تعاىل، وأثْـ 
تدفع ±ا الريبة وسوء الظن والتأويل والتكاذب عند يقوم ±ا العدل و وسيلة  وأقوى } َذِلُكْم أَْقَسُط ِعنَد اLِّ َوأَْقوُم لِلشََّهاَدةِ 

   .} َوأَْدَىن َأالَّ تـَْرَ�بُواْ  { أداء احلقوق أو فصل القضاء
  هذا شأن القروض واملداينات إىل أجل مسمى، فما 5ل التجارة احلاضرة يدا بيد؟

 { تفاء احملذور فيها، ولعدم احلاجة إليها يف األغلب األعم، فقال:إن الشرع احلكيم أ5ح يف هذه احلالة عدم الكتابة الن
َنُكْم فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكتُـُبوَها أي ليس من إمث على الناس يف ترك  ،} ِإالَّ أَن َتُكوَن ِجتَارًَة َحاِضرًَة ُتِديُرونـََها بـَيـْ

أشهدوا على  } َوَأْشِهُدْوْا ِإَذا تـََبايـَْعُتمْ  { ه تعاىل عقب ذلك:أصل الوجوب بقولالكتابة، إال أن اإلشهاد بقي على 
مبايعاتكم يف كل حال، كان فيها أجل أو مل يكن، ألنه هو االحتياط واحلزم يف رعاية احلقوق، وقد روى أمحد وأبو داوود 

بَـَعُه النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم لِيَـْقِضَيُه َمثََن فـََرِسِه أَنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ابـَْتاَع فـََرًسا مِ والبيهقي ( ْن أَْعرَاِيبٍّ فَاْستَـتـْ
ُموَن 5ِْلَفَرِس َال َيْشُعُروَن أَنَّ ْألَْعرَاِيبَّ فـَُيَساوِ فََأْسرََع النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْشَي َوأَْبطََأ اْألَْعرَاِيبُّ َفَطِفَق رَِجاٌل يـَْعَرتُِضوَن ا
َفَرِس الَِّذي ابـَْتاَعُه بِِه النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه النَِّيبَّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ابـَْتاَعُه َحىتَّ زَاَد بـَْعُضُهْم اْألَْعرَاِيبَّ ِيف السَّْوِم َعَلى َمثَِن الْ 

َتاَعا َهَذا اْلَفَرَس فَابـْتَـْعُه َوِإالَّ ِبْعُتهُ  :ْعرَاِيبُّ النَِّيبَّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ فـََناَدى اْألَ  ،َوَسلَّمَ  فـََقاَم النَِّيبُّ َصلَّى  ،ِإْن ُكْنَت ُمبـْ
فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى  ،َال َواLَِّ َما ِبْعُتكَ  :قَاَل اْألَْعرَاِيبُّ  ؟ْعُتُه ِمْنكَ أََولَْيَس َقْد ابـْتَـ  :اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحَني مسََِع ِنَداَء اْألَْعرَاِيبِّ فـََقالَ 

رَاَجَعاِن َفطَِفَق َفَطِفَق النَّاُس يـَُلوُذوَن 5ِلنَِّيبِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َواْألَْعرَاِيبِّ َوُمهَا يـَتَـ  ،بـََلى َقْد ابـْتَـْعُتُه ِمْنكَ  :اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َملْ  :َفَمْن َجاَء ِمْن اْلُمْسِلِمَني قَاَل ِلْألَْعرَاِيبِّ  ،َهُلمَّ َشِهيًدا َيْشَهُد َأّينِ 5َيـَْعُتكَ  :اْألَْعرَاِيبُّ يـَُقولُ  َّLَويـَْلَك النَِّيبُّ َصلَّى ا
َفَطِفَق اْألَْعرَاِيبُّ  ،ْميَُة فَاْسَتَمَع ِلُمرَاَجَعِة النَِّيبِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُمرَاَجَعِة اْألَْعرَاِيبِّ َحىتَّ َجاَء ُخزَ  ،َيُكْن لِيَـُقوَل ِإالَّ َحق÷ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ُخَزْميََة فََأقْـبَ  ،أََ¦ َأْشَهُد أَنََّك َقْد 5َيـَْعَتهُ  :قَاَل ُخَزْميَةُ  ،َهُلمَّ َشِهيًدا َيْشَهُد َأّينِ 5َيـَْعُتكَ  :يـَُقولُ  َّLَل النَِّيبُّ َصلَّى ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشَهاَدَة ُخَزْميََة َشَهاَدَة َرُجَلْنيِ  ،بَِتْصِديِقَك Fَ َرُسوَل اLَِّ  :فـََقالَ  ؟ِمبَ َتْشَهدُ  :فـََقالَ  َّLَفَجَعَل النَِّيبُّ َصلَّى ا .(  

كتايب للقروض احلسنة وديون املعامالت التجارية، وحتمل الشهادة عليها وأداءها واجبا شرعيا، لقد جعل هللا التوثيق ال
قبل هلما به، لذلك Äى عز وجل عن اإلضرار  على الكاتب والشاهد، وهذا قد جير عليهما من املخاطر واألذى ما ال

"ال" الناهية وصيغة املبين للمجهول للداللة رف ر حبـوعبَّ  } َوَال ُيَضآرَّ َكاِتٌب َوالَ َشِهيدٌ  { ±ما ¹ي وجه من الوجوه فقال:
على حترمي اإلضرار مطلقا، وعلى مسؤولية الدولة يف محايتهما من بعض املتبايعني املوتورين الذين ال يرضون 5حلق 

 ى انتهاك حرمتهاا أذي فهو تقصري من والة األمر يف محاية احلقوق، وفسوق عن الشريعة جرأ علوالعدل، فإن حلق أحدمه
واخلطاب يف هذا التحذير موجه بصيغة اجلمع لألمة اإلسالمية كافة بصفتها التضامنية  ،} َوِإن تـَْفَعُلواْ فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكمْ  {

م القاضي حبماية الشهود ومسؤوليتها العامة عن محاية العدل ومكافحة الفسوق والظلم. والغريب يف هذا التشريع احلكي
 ة املتقاضني وقد سبق إليه اإلسالم قبل أربعة عشر قر¦، أن أرقى دول الغرب وليست مسلمة كالوالFتنيمن عدوا
، مما يشري إىل مدى ختلفنا عن يف تشريعات املسلمنياألمريكية مثال قد اقتبسته وعملت به، وال جند له أثرا يذكر  املتحدة

  اإلسالم وعن ركب احلضارة املعاصرة.
قوى يف نفوس القادة واحلكام، وغياب مراقبة هللا وهم يسوسون شعو±م، ومتردهم على تعاليم العقيدة ولعل ضمور الت 

َواLُّ ِبُكلِّ  َواتـَُّقوْا اLَّ َويـَُعلُِّمُكُم اLُّ  { اهلداية والعلم والعمل، ولذلك عقب الوحي بقوله تعاىل: أهم عائق هلم عن ،والشرع
وى جماهدة نفسية وعملية نتيجتها اهلداية والتوفيق إىل ما فيه أمن النفوس واألبدان واألموال، ذلك أن التق } َشْيٍء َعِليم
Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن  { ، وقال:69العنكبوت } َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا َوِإنَّ اLََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ  { قال تعاىل:
هللا تعاىل حميط خبفي تصرفات اخللق يف معامالlم املالية  مُ لْ ، وعِ 29األنفال  } تـَتـَُّقوا اLََّ َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقَا¦ً َآَمُنوا ِإْن 

َعاملِِ اْلَغْيِب َال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل  { وعلنيها، دقيقها وجليلها. وحبقائق األشياء ومآالlا، وخفاF النفوس والنواF وأسرارها
  .3سبأ } رٍَّة ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف اْألَْرِض َوَال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكبَـُر ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ ذَ 

هذا حكم التصرف يف التجارة مناجزة يدا بيد إذا كان املتبايعون حضورا، أما يف حالة السفر وتعذر التوثيق الكتاىب كاتبا 
  فاألمر على أحد احتمالني: } َوِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَملْ جتَُِدواْ َكاتِباً  { تعاىل:وأدوات كتابة كما قال 

، والرهان مجع مفرده رهن، لدينه بيد رب الدين وثيقةً يغين عن الكتابة واإلشهاد رهان أي  } َفرَِهاٌن مَّْقُبوَضةٌ  { :امأوهل 
ما وهو رُهون ورِهان ورُُهٌن مجع الرَّْهُن نعمة راهنة أي دائمة، و  فهو راهن إذا دام واستقر، يقال رهن الشيءُ  :من فعل

الرهن ما  ، قال الراغب:"َرْهناً  اإذا َأخذه ااْرlَنهفيقال َرَهْنُت فال¦ً داراً  ،وضع عند اإلنسان مما ينوب مناب ما أُخذ منه
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ما قبض  ، عرفه ابن عرفة بقوله:"ىل اللزومإ لٍ أو آيِ ن الزم يْ بدَ  مالية وثيقةً  عنيٍ  لُ عْ جَ "، والرهن شرعا يوضع وثيقة للدين
احتباس "، واجلمهور على أنه عليه عبدا جىن عليه ا¼ينِّ  ضُ فتخرج الوديعة واملصنوع عند صانعه وقبْ  ،توثقا به يف دين

  .العني وثيقًة 5حلق لُيْستَـْوَىف احلق من مثنها أو من مثن منافعها عند تعذر أخذه من الغرِمي
املة 5لرهن مطلقا يف حاليت احلضر والسفر مباحة، وإمنا خصها الوحي يف هذه اآلية 5لسفر ملظنة تعذر الكتابة واملع

ِدْرَعه عند يهودي واالضطرار إليها وكثرة حدوثها يف األسفار الطويلة، وقد ثبت أن الرسول صلى هللا عليه وسلم رهن 
إِينّ ألمٌني يف  ،كذب( فقال النّيب صلى هللا عليه وسّلم:  ،ذهب مبايلطلب منه سَلف الشعري فقال: إمنا يريد حممد أن ي

, وعن أنس وِدرعه مرهونة فمات صلى هللا عليه وسّلم )، اذهبوا إليه بدرعي ،ولو ائتمنين ألّديت ،األرض أمٌني يف السماء
َوَمَشْيُت ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِخبُْبِز  ،َم ِدْرَعُه ِبَشِعريٍ َوَلَقْد َرَهَن النَِّيبُّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ (  رضي هللا عنه قال:
[َشِعٍري َوِإَهاَلٍة َسِنَخةٍ 

97
ْعُتُه يـَُقولُ  ] لَِتْسَعُة  َما َأْصَبَح ِآلِل ُحمَمٍَّد َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ َصاٌع َوَال أَْمَسى َوإِنـَُّهمْ  :َوَلَقْد مسَِ

   ) أَبـَْياتٍ 
مما يدل على أن القبض شرط يف الرهن ومن  } َفرَِهاٌن مَّْقُبوَضةٌ  { وقد قيدت اآلية الرهن بضرورة قبضه بقوله تعاىل:

متمماته، وأنه ال جيوز رهن الغرر كاملشاع من األمالك والسمك يف املاء والثمرة قبل بدو صالحها واجلنني يف بطن الناقة 
  حكم ذلك، وقال املالكية جيوز ذلك، يف أحكام شرعية أخرى مفصلة بفقه الفروع.وما يف 

أن يتعذر الرهن والكتابة واإلشهاد، فإن كان طالب الدين أمينا موثوقا به لدى الدائن وكانت له من  وmين االحتمالني
 } فَِإْن أَِمَن بـَْعُضُكم بـَْعضاً  { تعاىل:القدرة املالية يف احلضر ما يؤدي به دينه جازت املداينة 5لتجارة والقرض، قال 

فما على املدين شرعا إال أن يؤدي ما عليه من الدين وأن يتقي هللا  }فـَْليُـَؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن أََمانـََتُه َوْليَـتَِّق اLَّ رَبَّهُ  { وتداينتم
تاج الذي ليس له ما يرهنه وليس له قدرة يف مال غريه فال �كله بغري حق، ولعل سؤاال يتبادر إىل الذهن عن حال احمل

على األداء، ما مآله يف السفر واحلضر؟ واجلواب أن له حقا آخر من صدقات املسلمني وزكواlم، وليس ألحد منهم أن 
  يتخلى عنه أو ال يرفده.

ا وقروضا بتوثيق كتايب وشهود، ±ذه اآلFت الكرمية نظَّم هللا تعاىل املعامالت املالية بني الناس فجعلها أربعة أقسام: بيوع
وأخرى استيثاقا برهان مقبوضة، وmلثة 5ألمانة والثقة، وقسما رابعا 5لتكافل صدقة وبرا وزكاة. وتوج ذلك كله 5حلض 
على إقامة شهادة احلق يف األمركله، على النفس وعلى اخللق يف قضاF الدنيا واآلخرة حمذرا من الكتمان وعاقبة إمثه، 

َواLُّ ِمبَا  { وهللا تعاىل يعلم من يقيمها ومن يكتمها } َوَال َتْكُتُموْا الشََّهاَدَة َوَمن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آِمثٌ قـَْلُبهُ  { ىل:فقال تعا
واإلحسان يف خواتيم  هلا 5إلميان إلسالمية وتكرميها بشهادة رب العزةممهدا بذلك آلFت فوز األمة ا .} تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ 
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ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة ُقِل اLَُّ َشِهيٌد بـَْيِين  { خملوقمن هللا تعاىل شهادة هي أعز وأشرف ما يناله  رة البقرة،سو 
َنُكمْ  . فهنيئا ألمة اإلسالم وما ضمت من األقوام واأللسن واأللوان، ما استقامت على عقيدlا ووفت 19األنعام  } َوبـَيـْ

نَّ الَِّذيَن قَالُوا رَبـَُّنا اLَُّ ُمثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم ِإ◌ِ  { ا وأحسنت إىل نفسها بتسخري دنياها آلخرlابعهودها وعملت لر±
ُتْم تُوَعُدوَن َحنُْن أَْولَِياؤُُكمْ  نـَْيا َوِيف اْآلَِخرَِة َوَلُكْم ِفيَها َما ِيف  اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َختَاُفوا َوَال َحتْزَنُوا َوأَْبِشُروا 5ِْجلَنَِّة الَِّيت ُكنـْ  اْحلََياِة الدُّ

 . 30/32فصلت  } َتْشَتِهي أَنـُْفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَن نـُُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ 
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  الفوز العظيم:
  شهادة ذي اجلالل واإلكرام لألمة اإلسالمية 

  
َماواِت َوَما ِيف اَألْرِض َوِإن تـُْبُدوْا َما ِيف أَنُفِسُكْم أَْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكم بِِه اLُّ فـَيَـْغِفُر ِلَمن  ما ِيف السَّ Lَِِّ  { قال هللا تعاىل:

ِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن L5ِِّ ) آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمؤْ 284َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمن َيَشاُء َواLُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك  ) َال يَُكلُِّف 285رَبـََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصُري (َوَمآلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه َوقَاُلوْا مسَِ

َنا ِإْصراً  اLُّ نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبتْ  َها َما اْكَتَسَبْت رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذَ¦ ِإن نَِّسيَنا أَْو َأْخطَْأَ¦ رَبـََّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ   َوَعَليـْ
ْلَنا َما َال طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفرْ  َنا َواْرَمحَْنا أَنَت َمْوَالَ¦ فَانُصْرَ¦ َعَلى  لَ َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَنا رَبـََّنا َوَال ُحتَمِّ

 سورة البقرة } )286اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن (

 
َعَجٌب أمُر أمة حممد صلى هللا عليه وسلم، تُبتلى مبا به هلا الفوز، وُمتتحن مبا يهيئها للنعيم، ُتسأل فُتلقَّن حجَتها، ُوعوُد 

، يشرحه 5لرهبة كما 125األنعام  } َفَمْن يُرِِد اLَُّ أَْن يَهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلْإلِْسَالم { ر±ا هلا خريات ووعيده هلا مبـرات،
  يشرحه 5لرغبة، ويشرحه 5خلوف كما يشرحه 5لرجاء، فبصره دوما على معامل الطريق وخطواته mبتة على احملجة.

من الكتاب والسنة املدد، خياطبها الرب من فوق مساواته  # در هذه األمة ال خيبو نورها إىل األبد، ما دام هلا
[فَتِجبُ 

98
قلو±ا وتلني عواطفها وختشع جوارحها، وخياطبها يف ثلث ليلها من مساء دنياها فتهرع فرحة 5لنداء وتلهج  ]

  ضمائرها 5لثناء.
ن خالل مالكيته فتنشرح نفسها يتجلى الرب هلا بعظمته وقوته وجربوته فريسخ يقينها ويستنري جناÄا، ويتجلى هلا م

وتسارع إىل إرضائه واسرتضائه، هلا يف كل حني من ر±ا مكرمة، ويف كل عمل من أعماهلا مأثرة، ختافه فتلجأ إليه وترجوه 
  فتسجد بني يديه.

يوم الدين، فما خلت  َرها يف ختام تشريع املعامالت املادية مداينًة ومتاجرة ¹داء الشهادة، وهدَّد ِبَشرِّ عاقبٍة للكتمانأَمَ 
دعوة للحق وهداية للخلق. تـََوعََّد بواسع  الناس تناصفا وعدال، ويؤدوÄاأجيال األمة من مؤديها الصادقني، يؤدوÄا بني 

وبة فخفقت يف اجلوانح أفئدة الصادقني، واÄمرت من مآقيهم دموع الت } َواLَُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ  { عْلِمه املنافقني بقوله:
واليقني، وخاطب مبالكيته الكوَن ما عال يف السماوات وما سفل يف األرض، ما غاب عن األبصار وما بدا لألنظار، 

فلم يغب عن البصائر مغزى تعقيب التهديد بواسع العلم، 5لوعيد بواسع  }  ما ِيف السََّماواِت َوَما ِيف اَألْرضِ Lَِِّ  { فقال:

                                      
ُب َوْجباً وَوِجيباً وُوُجو5ً وَوَجبا¦ً َخَفق واْضَطرَ  - 98   .بَ َوَجَب القلُب جيَِ
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لم ما خلق وما يف ضمري ما خلق، الكل له عباد حتت الطاعة وعبيد حتت اخلدمة، ومىت امللك، والذي خلق البد أن يع
حقق املرء معىن علم هللا وخالقيته ومالكيته، أشرق قلبه بنور املعرفة، واستنار فؤاده ¹شعة اليقني، واستشف ببصريته 

  اإلميانية نسائَم ما يبشر به الوعد وعظائَم ما ميهد له الوعيد.
F أيها الناس قولوا ال إله إال هللا ة اإلميان 5الستسالم القويل دعوة للناس من الرسول صلى هللا عليه وسلم: ( تبدأ رحل
َواْلِكَتاِب Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َآِمُنوا L5َِِّ َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسولِِه  { بقوله تعاىل: 5إلميان القليبو  )،تفلحوا

، فيتجلى 136النساء } َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا الَِّذي أَنـَْزَل ِمْن قـَْبُل َوَمْن َيْكُفْر L5َِِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر فـََقدْ 
س القوم من أنفسهم رضا ما يف القلوب طاعَة جوارح وخشوَع جوانح، عمال 5ألركان وطاعة للرمحن، حىت إذا آن

تداركتهم رمحة هللا تعاىل وألطافه، تطهرهم من الغرور واالغرتار، َختُض وجداÄم وتثري ما يف ضمائرهم مما خيفونه وهللا عامل 
به، اختبار جديد أشد مما سبق، يزلزل اجلنان وlتز له األحالم والعقول، إنه تعاىل يتجاوز خبطابه إىل ما وراء القلوب، 

وخيتبـر مبا هو شاق وعسري، ال ليشق على العباد ولكن لريى  ،كناه مسار±ا وأغوارها واستجالء جنواها وخفاFهاالست
َوِإن تـُْبُدوْا َما ِيف أَنُفِسُكْم أَْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكم بِِه اLُّ فـَيَـْغِفُر ِلَمن َيَشاءُ  { مدى التأهب والطاعة واالستعداد، قال تعاىل:

  .} ُب َمن َيَشاءُ َواLُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َويـَُعذِّ 
سالفة سبقت هلا الشقوة، فلم يبصر احلكمة منهم إال قليل، ومل يثبت لالختبار إال من رحم هللا،  لقد اخترب عز وجل أمما

م برفع الطور فوقهم أو �خذوا جلََّ بنو إسرائيل يف الكفر واجلحود والتشكيك وا¼ادلة تعنتا ومتردا واستكبارا، فكان اختباره
ْعنَ { بقوة ما أنزل إليهم: َناُكْم ِبُقوٍَّة َواْمسَُعوا قَاُلوا مسَِ َنا َوُأْشرِبُوا َوِإْذ َأَخْذَ¦ ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما َآتـَيـْ ا َوَعَصيـْ

ُتْم ُمْؤِمِننيَ ِيف قـُُلوِ±ُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئَسَما  وإذ ثبت اإلصرار على العصيان كان  ،93البقرة } َ�ُْمرُُكْم بِِه ِإميَاُنُكْم ِإْن ُكنـْ
لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل َعَلى  { البد من غضب إهلي تتلوه صواعق اللعنة مسخا يف الدنيا وعذا5 يف اآلخرة

   .78املائدة } يـَْعَتُدونَ  َكانُواْ وَّ  ِن َمْرَميَ َذِلَك ِمبَا َعَصواْ ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى ابْ 
وعلمه ومالكيته  تهفماذا كان من أمر أمة حممد صلى هللا عليه وسلم إذ خوطبت من فوق مسوات ر±ا وجبالل عظم

َواLُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم Lَِِّّ  { :وقدرته يف آيتني شديديت اإلجياز عميقيت املعىن تتصدع هلما اجلبال وتنهد هلما قلوب الرجال
 ُّLما ِيف السََّماواِت َوَما ِيف اَألْرِض َوِإن تـُْبُدواْ َما ِيف أَنُفِسُكْم أَْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكم بِِه ا {.  

ل وال قوة له إال بربه. ب املرء بقول قاله أو عمل قام به له فيه قصد وعزم وإرادة أمر يسعى للنجاة منه وال حو أن حياسَ  
ب خباطرة أخفاها أو أبداها، وخلجة نفس غلبت عليه فكتمها أو بدت على صفحة وجهه فذلك إحصاء أما أن حياسَ 

شديد، ومن ميلك من البشر أن يتطهر من اهلواجس والظنون، وما يلقى يف النفس من النجوى والشجون، والعواطف 
  يع أن ينجو يف هذا اإلحصاء والنفس أمارة والقلب تواق، واخليال سائب شرود؟املضطربة واألفكار املتلجلجة؟ من يستط
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لذلك َغمَّت اآلية املسلمني إذ مسعوها غما شديدا، واشتد عليهم األمر فأتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضارعني 
صلى  يهنصار إلمن األ وعبد الرمحن بن عوف ومعاذ بن جبل و¦س جاء أبو بكر وعمرمستشفعني، يشكون ويبكون، 

F رسول هللا، وهللا ما نزلت آية أشد علينا من هذه اآلية، إن أحد¦ ليحدث  "هللا عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا:
، فقال النيب " هلكنا وهللا ،نفسه مبا ال حيب أن يثبت يف قلبه وأن له الدنيا وما فيها، وإ¦ ملؤاخذون مبا حندث به أنفسنا

فلعلكم تقولون كما قال ( ، قال: "فنا من العمل ما ال نطيقلِّ هلكنا وكُ "، فقالوا: ) هكذا أنزلت عليه وسلم:( صلى هللا
  ).بنو إسرائيل ملوسى: مسعنا وعصينا، قولوا: مسعنا وأطعنا

سمع والطاعة كما فما لبثت خري أمة أخرجت للناس أن تذكرت فأبصرت وأطاعت فنجت، وهلجت ألسنة الصحابة 5ل 
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ  { أنفسهم، قالوا وهم يوقنون: أمروا، خاشعة قلو±م راضية فانفسحت  } َوقَالُوْا مسَِ

طَاِن َتذَكَُّروا ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّيْ  { وانقشعت غشاوة اخلوف عن أفئدlم:آفاق الغيب لبصائرهم 
  .201األعراف } فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُرون

جنحت أمة اإلسالم يف االختبار، واستوت قانتة بني يدي اجلبار، راضية ¹ن يفعل ±ا ما يشاء، إÄم خلقه وملكه، وهم 
ُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َفَال َورَبَِّك َال يـُْؤمِ  { سعداء خبدمته وعبادته، وال شأن هلم مبا يريده وما خيتاره من أمره،

ُدوا ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما نَـُهْم ُمثَّ َال جيَِ   .65النساء } بـَيـْ
َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوقَاَل َهلُْم َوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا رَبـَُّهْم ِإَىل اْجلَنَِّة زَُمرًا َحىتَّ ِإَذا  { جنحت أمة املختار يف االختبار،

ُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِديَن َوقَالُوا اْحلَْمُد Lَِِّ الَِّذي َصَدقـََنا َوْعَدُه َوأَوْ  رَثـََنا اْألَْرَض نـَتَـبَـوَُّأ ِمَن اْجلَنَِّة َحْيُث َخزَنـَتـَُها َسَالٌم َعَلْيُكْم ِطبـْ
النساء فيا جنة اخللد ازدهري، وF أزاهري الفردوس تفتقي، وF حورها و  ،73/74 الزمر }اِمِلَني َنَشاُء فَِنْعَم َأْجُر اْلعَ 

تزينَّ وتعطرن وتربجن، وF أÄار اللنب والعسل واخلمر اندلقي بني أشجارها ورFحينها وقاصرات الطرف فيها ±ا  املؤمنات
ساملة، إىل جنة ر±ا قادمة، لقد مسعت ورضيت وسلمت أمرها ، أمة اإلسالم ، وF فرش اإلستربق وجىن اجلنتنيورFضها

ْحَسانُ  { وأحسنت، فيا مساء اشهدي وF أرض حتدثي ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ  59 } فَِبَأيِّ َآَالِء رَبُِّكَما ُتَكذ5َِِّن َهْل َجزَاُء اْإلِ
  الرمحن.  60/

ëحسان الثواب إىل من أحسن اجلواب، يف آيتني مها خواتيم لقد قالوا مسعنا وأطعنا، فنـزل التخفيف من التكليف، بشارًة 
 ،} ...الرَُّسوُل ِمبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنون آَمنَ  { سورة البقرة، شهادًة منه تعاىل لنبيه الكرمي وأمته 5إلميان واإلحسان

َما يُرِيُد اLَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن  { حيرجهم خيفف عنهم وال ،وال مينعهم، يكرمهم وال يعذ±معز وجل يعطيهم 
ُتْم وََكاَن اLَُّ َشاِكرًا َمايـَْفَعلُ  { ،6املائدة } يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ   اLَُّ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرُمتْ َوَآَمنـْ

  .147النساء } َعِليًما
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¾يت استجابته تعاىل من فوق سبع مساوات مشيعة مبلك كرمي مل ينـزل إىل األرض إال يوم نزوله لتبليغها، يف مهرجاِن عرٍس 
َنَما جربيُل قاعٌد عند النيبِّ صلى هللا عليه وسّلم ( مسلم والنسائي عن ابن عباس قال:  ىرو صيُته ميأل أرجاء الكون.  بيـْ

بِنورَْيِن أُوتِيتَـُهَما، ملَْ يـُْؤتـَُهَما  نَِقيًضا ِمْن فـَْوِقِه، فـََقاَل لَُه: َهَذا َمَلٌك نـََزَل إَىل اَألْرِض ملَْ يـَْنزِْل َقطُّ إالَّ اليَـْوَم، َوقَاَل: أَْبِشرْ  مسَِعَ 
َلَك؛ فَاِحتََة اْلِكَتاِب، َوَخَواتِ  َنِيبٌّ  َها إالَّ أُْعِطيَتهُ  َم ُسورَِة البَـَقرَِة؛ َلْن تـَْقرَأَ يقـَبـْ وأخرج احلاكم وصححه والبيهقي يف  ). ِحبَْرٍف ِمنـْ

زه الذي ـإن هللا ختم سورة البقرة Þيتني أعطانيهما من كن( أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  :الشعب عن أيب ذر
عن أيب ذر قال: قال رسول هللا صلى و  .) حتت العرش، فتعلمومها وعلمومها نساءكم وأبناءكم، فإÄما صالة وقرآن ودعاء

  ). ز حتت العرش مل يعطهن نيب قبليـأعطيت خواتيم سورة البقرة من كن : (هللا عليه وسّلم
مرة يف املرحلة املدنية إذ شيعتهما  :ها�ن اآليتان لكرامتهما على هللا تعاىل أوحى ±ما إىل نبيه صلى هللا عليه وسلم مرتني

، وقبلها يف املرحلة املكية ليلة املعراج يف سدرة املنتهى، كما يف صحيح مسلم إذ انـُْتِهَي به إليها وشهدت عليهما املالئكة
  ، وهي الكبائر.ماتُ ر ملن ال يشرك 5# من أمته شيئا املقحِ فِ سورة البقرة وغُ  ي خواتيمَ الصلوات اخلمس وأعطِ فُأعِطي 

خواتيم سورة البقرة،  ينيب صلى هللا عليه وسلم إىل السماء أعطروى الواحدي عن مقاتل بن سليمان أنه ملا أسري 5لو 
 هُ لْ فسَ  }آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه  { فقالت املالئكة: إن هللا عّز وجّل قد أكرمك حبسن الثناء عليك بقوله

ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوإِلَْيَك  { لى هللا عليه وسلم:وارغب إليه، فعلمه جربيل عليهما الصالة والسالم كيف يدعو، فقال حممد ص
رَبـََّنا َوَال َحتِْمْل  { :لفقا ،فقال هللا:( ال أؤاخذكم ) }َال تـَُؤاِخْذَ¦  { :فقال )، قد غفرت لكم( فقال هللا تعاىل: } املصري

َنا ِإْصرًا  )، ال أمحلكم ذلك( فقال: } َما َال طَاَقَة لََنا بِهِ  ال ُحتَّمْلَنا { :فقال حممد )، ال أشدد عليكم( :هللا فقال } َعَليـْ
قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورمحتكم وأنصركم على ( فقال هللا تعاىل: } َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا { :فقال حممد

ات واملالئكة كانوا يقولون ويف بعض الرواFت أن حممدًا صلى هللا عليه وسلم كان يذكر هذه الدعو  )، القوم الكافرين
  آمني.

آمن  :قربين هللا وأد¦ين إىل سند العرش مث أهلمين هللا أن قلت( هللا عليه وسّلم يف خرب املعراج:قال صلى ويف رواية أخرى 
هود الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن 5# ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله كما فرقت الي

 { فقلت: ،طَ عْ تُـ  لْ فقال: صدقت فسَ  ،قلت: قالوا مسعنا وعصينا واملؤمنون قالوا مسعنا وأطعنا ،قال: فما قالوا؟ ،والنصارى
 { فقلت: ،قال: قد رفعت عنك وعن أمتك اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذَ¦ ِإن نَِّسيَنا أَْو َأْخطَْأ¦َ 

َنا ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَناَوَال َحتْمِ  ْلَنا  { قلت: ،لك ذلك وألمتك :قال ،يعين اليهود ،} ْل َعَليـْ رَبـََّنا َوَال ُحتَمِّ
 } ُصْرَ¦ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَنَت َمْوَالَ¦ فَان { قلت: ،قال: قد فعلت ،} َما َال طَاَقَة لََنا بِهِ 

  .) قد فعلت :قال
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َوِإن تـُْبُدوْا َما ِيف أَنُفِسُكْم أَْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكم بِِه اLُّ  { لقد أمجل هللا تعاىل يف اآلية املمهدة خلواتيم سورة البقرة وهي قوله:
غتفر لعباده وما ال يغتفر، ما يبدون من ذلك وما خيفون، وإبداء ما يف النفس ما ي }فـَيَـْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمن َيَشاُء 

 صياإن تعلنوا ما يف أنفسكم من املعيكون 5لقول فيما سبيله القول، و5لعمل فيما سبيله العمل، واإلخفاء عكسه، أي: 
كل األحوال يؤاخذ أو يعفو. هو القادر   ، حياسْبكم ±ا هللا تعاىل وجيازكم، واألمر له عز وجل يفأو تسروها وال تظهروها

ونظري هذه اآلية يف القرآن كثري، من ذلك قوله  ،} َواLُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  { الذي ال يسأل عما يفعل وهم يسألون
  .13/14امللك  } َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ  َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا بِِه إِنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر َأَال يـَْعَلمُ  { تعاىل:

وإذ آنس عباده يف أنفسهم التسليم والرضا والطاعة ملا يؤمرون به يسريا أو عسريا، أنزل رب العزة عز وجل شهادته بتمام  
  إمياÄم وإحساÄم فقال:

مبا أنزل إليه من والذين اتبعوه ق الرسول صلى هللا عليه وسلم صدَّ أي  } ِمُنونَ آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمؤْ  { 
  .وإطمئنان طاعة ورضاتصديق إذعان و ا وبينات، وسنن اعقائد وأحكام ،ربه
ورسله  وكتبه املنـزلةكل واحد منهم آمن إميا¦ �ما 5# تعاىل ومالئكته  }ُكلٌّ آَمَن L5ِِّ َوَمآلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه  { 

  الكرام، كما بينه القرآن الكرمي والسنة النبوية.
يؤمنون جبميع الرسل، وÄ¹م أمناء الوحي والتبليغ عن هللا تعاىل، ال يفرقون بينهم يف  }َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه  { 

  يه وسلم وما أنزل إليه من العمل.االعتقاد، وال يتبعون من الشرائع إال شريعة حممد صلى هللا عل
ْعَنا َوَأَطْعَنا {  طاعوه اىل ففهموه واستوعبوه ورضوا به وأأي أعلنوا ¹لسنتهم صادقني أÄم مسعوا أمر هللا تع } َوقَالُوْا مسَِ

  وصربوا على تكاليفه. 
 .يسألونه املغفرة فضال منه عليهم، ورمحة لضعفهم وتقصريهم }ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا  { 

يكون احلساب والثواب  هوحد همنيرجون رمحته وخيافون عذابه،  املرجع واملآب،إليه عز وجل  } َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ  { 
َفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن ِإالَّ َمْن أََتى اLََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ  { والعقاب    .88/89الشعراء } يـَْوَم َال يـَنـْ

آمنوا وأطاعوا بتقرير قاعدة عدله عز وجل وعلمه مبحدودية طاقتهم وضعفهم  مث عقب على موقف عباده املؤمنني وقد
  فقال:

ما تسعه قدرة املرء وال تعجز عنه، أي ال يكلف هللا عباده إال مبا يطيقون،  والوسع }َال ُيَكلُِّف هللا نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها  { 
 } َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّيِن ِمْن َحرَجٍ  { ، وقال:185البقرة  } رِيُد ِبُكُم اْلُعْسريُرِيُد اLَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُ  { قال تعاىل:

ْنَساُن َضِعيًفا { ، وقال:78احلج  ، واألجر على قدر مشقة التكاليف 28 النساء } يُرِيُد اLَُّ أَْن ُخيَفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اْإلِ
َا يُـ  { والصرب على أدائها   .10الزمر  }َوىفَّ الصابرون َأْجَرُهْم ِبَغْريِ ِحَساٍب ِإمنَّ
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َها َما اْكَتَسَبتْ  {  هلا ما عملته من أوجه الرب والعبادة مدخرا ليوم القيامة ال يضيع، وعليها ما  } َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
  اقرتفته من أوزار حتاسب عليها، ال متحوها إال التوبة وواسع رمحة هللا وعفوه.

بعد أن قرر الوحي احلكيم هذه القاعدة، قاعدة التكليف واالبتالء واحملاسبة واجلزاء، عاد إلمتام شهادة هللا تعاىل لرسوله و 
صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني برسالته، Ä¹م مع إمياÄم قد أحسنوا التضرع واإلذعان، واستحقوا إجابة مطلبهم، وتلبية 

  ا واحتسا5:رغبتهم ورضا موالهم وقالوا صدق
أي: ربنا ال تعاقبنا مبا نسينا من التكاليف والطاعات، وما اخطأ¦ فيه جهال  } رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذَ¦ ِإن نَِّسيَنا أَْو َأْخطَْأ¦َ  { 

  وضعف فهم ملا شرعته لنا.
َنا ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَنا {  اإلصر لغة هو احلبس، من أصر الشيَء �ِصره إذا حبسه، و  } َوَال َحتِْمْل َعَليـْ

واإلصر كذلك العهد الثقيل، والذنب، مجع آصار، أي ال تكلفنا مبا ال نطيق، كما كلفت من سبقنا من بين إسرائيل 
ُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َها { بقتل أنفسهم وحترمي بعض الطيبات عليهم إذ ظلموا وجحدوا وعصوا، قال تعاىل:

َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه Fَ قـَْوِم إِنَُّكْم ظََلْمُتْم  { ، وقال:160النساء } طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َهلُْم َوِبَصدِِّهْم َعْن َسِبيِل اLَِّ َكِثريًا
َاذُِكُم اْلِعْجَل فـَُتوبُوا ِإَىل 5َرِِئُكْم فَاقْـتُـ  أي  } وال َحتِْمْل علينا إْصراً  { . قال ابن عباس:54البقرة  } ُلوا أَنـُْفَسُكمْ أَنـُْفَسُكْم 5ِختِّ

  عهدا ال نفي به وتعذبنا برتكه ونقضه.
ْلَنا َما َال طَاَقَة لََنا بِهِ  {  أي: ما نعجز عن أدائه، وما ال تتحمله قدرتنا من األوامر والنواهي واملصائب  } رَبـََّنا َوَال ُحتَمِّ

  والبالF.واألسقام 
نسألك ربنا أن تعفو عنا وتغفر تقصري¦ وإسرافنا وذنوبنا وسيئاتنا وأن ترمحنا برمحتك  } َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا { 

  .7غافر } ِهْم َعَذاَب اجلَِْحيمِ رَبـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن َ�بُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوقِ  { الواسعة
أنت سيد¦ وولينا وحنن عبادك وعبيدك، ومن شأن املوىل أن يرفق بعبيده ويعينهم ويلطف ±م  } أَنَت َمْوَال¦َ  { 

  وحيفظهم.
 سبيلك من عصاك ألنك ولينا، وألن النصر كله منك، وألن مما كلفتنا به أن جناهد يف } فَانُصْرَ¦ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ  { 

رَبـََّنا اْغِفْر لََنا  { وكفر بك وأعرض عن دينك وجحد ما أنزلت على رسولك، فثبت أقدامنا عند لقاء العدو وانصر¦ عليه
  .147آل عمران } ُذنُوبـََنا َوِإْسرَافـََنا ِيف أَْمرَِ¦ َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرَ¦ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

امل َذِلَك  { آلFت الطيبات الكرمية ختتم سورة البقرة مبا يناسب مطلعها، وقد تضمن صفات املتقني بقوله تعاىل:±ذه ا
َن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنزَِل ُهْم يـُْنِفُقوَن َوالَِّذياْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن 5ِْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا َرَزقْـَنا
  .1/5 } ْلُمْفِلُحونَ إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َو5ِْآلَِخرَِة ُهْم يُوِقُنوَن أُولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َر±ِِّْم َوأُولَِئَك ُهُم ا
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تحقيها، منتقال من سياق الصفات جمردة، وقرر يف ختامها رجال هذه الصفات ومس قرر عز وجل يف مطلع سورة البقرة 
شرح العقائد واألحكام الشرعية إىل اإلشادة 5لرسول صلى هللا عليه وسلم والثناء عليه وعلى أمته، يبشرهم بقبول إمياÄم 

َلها غريُهم.  آخر ( أي آية حتب أن تصيبك وأمتك؟ قال:F رسول هللا  :قال رجلوعظيم جزائهم، وإعفائهم من آصار محُِّ
  ). ز الرمحة من حتت عرش هللاـفإÄا من كن سورة البقرة،

َا َ¦ِظرٌَة  { يبشرهم عز وجل 5جلنة اليت وعد املتقون، ومبا هو أغلى وأشرف وأعلى من اجلنة،  }ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َ¦ِضرٌَة ِإَىل َر±ِّ
Fَ أَْهَل اْجلَنَِّة ِإنَّ َلُكْم َمْوِعًدا ِعْنَد اLَِّ َملْ  :نََّة نُوُدواِإَذا َدَخَل أَْهُل اْجلَنَِّة اجلَْ (  :النيب َصلَّى اLَّ عليه وَسلَّم، قال 22/23
 فـََواLَِّ  ،فـَُيْكَشُف احلَِْجاُب فـَيَـْنظُُروَن إِلَْيهِ  :قَالَ  ؟أَملَْ تـُبَـيِّْض ُوُجوَهَنا َوتـَُزْحزِْحَنا َعْن النَّاِر َوُتْدِخْلَنا اْجلَنَّةَ  ؟َوَما ُهوَ  :فـََقاُلوا ،تـََرْوهُ 

ًئا َأَحبَّ إِلَْيِهْم ِمْنهُ  يونس  } لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسَىن َوزFََِدة { :ُمثَّ َتَال َرُسوُل اLَِّ َصلَّى اLَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َما أَْعطَاُهْم اLَُّ َشيـْ
26. 

 ن القبول وحسن املغفرة وحسن اجلزاء، (وخيتم العبد الراجي عفو مواله، تفسري هذه السورة املباركة متضرعا سائال حس
َأْسأَُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك اللَُّهمَّ ِإّينِ َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن أََمِتَك َ¦ِصَيِيت بَِيِدَك َماٍض ِيفَّ ُحْكُمَك َعْدٌل ِيفَّ َقَضاُؤَك 

َك أَْو أَنـْزَْلَتُه ِيف ِكَتاِبَك أَْو اْسَتْأثـَْرَت بِِه ِيف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك َأْن َجتَْعَل اْلُقْرآَن َمسَّْيَت بِِه نـَْفَسَك أَْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلقِ 
  ). رَبِيَع قـَْلِيب َونُوَر َصْدرِي َوِجَالَء ُحْزِين َوَذَهاَب مهَِّي

اِر رَبـََّنا إِنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخزَيـَْتُه َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصاٍر رَبـََّنا َما َخَلْقَت َهذا 5َِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ  { 
ميَاِن َأْن َآِمُنوا ِبرَبُِّكْم َفَآَمنَّا رَبـََّنا فَاْغِفْر لََنا ذُ  ْعَنا ُمَناِدFً يـَُناِدي ِلْإلِ َئاتَِنا َوتـََوفـََّنا َمَع اْألَبـْرَاِر رَبـََّنا نُوبـََنا وََكفِّْر َعنَّا َسيِّ رَبـََّنا إِنـََّنا مسَِ

  .191/194آل عمران } َوَآتَِنا َما َوَعْدتـََنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُختْزَِ¦ يـَْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك َال ُختِْلُف اْلِميَعادَ 
يٌد  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى ،نيمِ الَ العَ  بِّ رَ  Lَِِّ  دُ مْ واحلَ  آِل ُحمَمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى إِبـْرَاِهيَم َوَعَلى آِل إِبـْرَاِهيَم إِنََّك محَِ
يٌد جمَِيدٌ اللَُّهمَّ 5َرِْك َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد َكَما 5َرَْكَت َعَلى إِبـْرَاِهيَم َوَعَلى آِل إِبـْرَاِهيَم إِنََّك  ،جمَِيدٌ    .محَِ
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