ﻫـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب

ٌ
ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﻮرة اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻫﻮ آﺧﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻮاﲏ ،وﻓﻴﻪ
اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻮاﲏ -ﰲ ﻣﻮﺋﻠﻪ وﻣﻌﺎده -ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺿﻤﻦ
ﻟﻠﻌﻠﻮاﲏ؛ إذ ُﻳﺒﺮز ﻟﻨﺎ ﻫﺬا ﱢ
اﻟﻤﺆﺳﺲ
اﻟﻨﺺ
ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀًﺎ ﰲ ﺻﻮرة ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﱡ
ﱢ
رؤﻳﺔ ﺛﺎﻗﺒﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ّ
ﺳﺮ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ.
واﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ،اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻘﺎء ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ،وﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ّ

اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ رؤﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮاﲏ؛ إذ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺘﺒ ّﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ،
وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺼﻮرة "ﻋﻠﻤﻴﺔ" .وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻘﺮآﲏ ﻟﻠﻮﺟﻮد،
ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﻤﻨﻬﺞ ،وﺗﻔﻜﻴﻚ وا ٍع ﻟﻠﺒِﻨﺎت اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ
ّ
اﻟﻤﺆﺳﺲ.
وإﺣﻴﺎء ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ ،ﺑﻮﺻﻒ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻟﻠﻨﺺ
ﱢ

"ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن" ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻠﻮاﲏ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ،وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ -اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ -اﻟﺘﻲ ﺑ ّﺜﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ وﻟﻘﺎءاﺗﻪ.

وﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،رﻛﺰ ﺟﻬﺪه ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺒﻨﺎت ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻹﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ "ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن"
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻷﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺨﻼف ،وﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻣﻌﺎدﻻً ﻟﻠﻮﺟﻮد وﺣﺮﻛﺘﻪ.
ﻓﻘﺪّ م ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﰲ )اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ( ،ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻬﺞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن "ﺣﻖ اﻟﺘﻼوة" وﻗﺮاءﺗﻪ ﺑﻮﻋﻲ
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب وﺗﺠﺎوز ﺷﺮوط اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﻤﻨﺎﻫﺠﻪ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ .وﻫﻮ -ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺠﻬﺪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ -ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻘﺮآن
اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﰲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺗﻘﺪﻣﻪ ،وﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻘﻔﻪ اﻟﻤﻌﺮﰲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﻪ إن ﺗﻤﻜﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل" :ﻟﺴﺎن
اﻟﻘﺮآن" و"اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ" وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎﲏ.
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تصدير

أوالد فضيلة الشيخ 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبني وعىل آله
وصحبه ومن تبعه هبديه إىل يوم الدين .وبعد

فالقرآن الكريم ،كتاب مكنون ،يتكشف عرب العصور عن مكنوناته؛ ليستوعب
مشكالت وقضايا العصور كلها ،وبحسب سقوفها املعرفية وعىل اختالف أنساقها
مصدق ومهيمن ومستوعب ومتجاوز ،ويف استيعابه يستطيع
الثقافية واحلضارية ،فهو
ِّ
بد
أن يستوعب الكون وحركته ،والعامل وأزماته وإشكاالته .وليقوم القرآن بذلك ال ّ
لتاليه من"ال َّتد ُّبر" يف آياته للتعرف عىل معانيه ومراميه والعمل هبا (((.عىل هذا عاش
والدنا احلبيب وهلذا َن َذر سنوات من حياته للتفرغ لتد ُّبر القرآن وتعليمه عرب خمتلف
الوسائل املتاحة .وكان نتاج ذلك ما تركه من ثروة علمية يف هذا املجال ،منها ما رأى
نقدمه للقراء-
يرشفنا اليوم أن ّ
النور قبل رحيله ،ومنها ما مل يره .وهذا ِّ
السفر -الذي ّ
خ ّطته أنامله  تعاىل ،ليضم نامذج لتفسريه لسور من القرآن بالقرآن.
وقد اتضح يف هذا التفسري مذهبه املتمثل يف أن أعظم تفسري للقرآن املجيد هو
يفس بعضه بعض ًا ،ثم رسول اهلل ﷺ يقوم بالتأويل يف
القرآن نفسه ،فالقرآن عنده ّ
الواقع ،مع األخذ بعني االعتبار أنه  Oمل خي ّلف تفسري ًا مدون ًا أو حمفوظ ًا.

يطوف يف رحاب القرآن املجيد متد ّبر ًا ،يسعى لتحقيق ذلك اهلدف الذي
وهو إذ ِّ
طاملا ذكره يف جمالسه ودروسه؛ وهو إظهار هيمنة الكتاب العظيم عىل العقل اإلنساين
والواقع البرشي ،ليؤكد أن أية حماولة فهم هلذا الدين أو إصالح ألوضاع املؤمنني به،
حد قوله .)
حار ّية (عىل ّ
ال ينبغي أن تتعدى القرآن الكريم وال أن تقرأه قراءة ِ َ

رحم اهلل والدنا احلبيب عىل جهوده وجزاه خري اجلزاء ،ونفع املسلمني بعلمه
وثواقب تد ّبره وفهمه وسديد فكره ،وشكر اهلل للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي
جهده يف إخراج هذا الكتاب هبذه احللة القشيبة .إنه سميع جميب الدعاء.
َ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

((( العلواين ،طه جابر .أفال يتدبرون القرآن معامل منهجية يف التدبر والتدبري ،القاهرة :دار السالم للنرش2011 ،م.
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مقدمة

﴿ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ [الفرقان]1 :

احلمد هلل رب العاملني ،نستغفره ونستعينه ونستهديه ،ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا ،وسيئات أعاملنا ،ونصيل ونسلم عىل رسول اهلل ومن اتبعه واهتدى هبديه إىل
يوم لقاه .احلمد هلل املحمود بكل لسان ،ذي الطول ،والفضل ،واإلنعام .املعبود يف كل
فضل ديننا عىل سائر األديان ،وأنزل القرآن ليحكم عىل اإلنس،
زمان ،ومكان ،الذي ّ
واجلان ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله،
الذي أرسله رمحة للعاملني يف كل زمان ،ومكان.
ثم أما بعد

سه اهلل ِّ
للذكر ،وجعله نب ّي ًا مقي ًام ،خياطب به األحياء ،كام
فإن القرآن الكريم قد َي ّ َ
خياطب به من هم يف حكم األموات ليبعث فيهم احلياة ،ويوجد فيهم حقيقتها ،قال
تعاىل﴿ :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾ [األنعام .]122 :فهو حياة كله يف
وحدته البنائ َّية ،وحياة لألمم عندما جتمع بني القراءتني ،وهو حامل املنهج ،واملؤسس
له ،قال تعاىل﴿ :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ﴾ [املائدة .]16 :وإذا
مل ينفعل اإلنسان بالقرآن املجيد ،وما فيه من احلياة والنور؛ فعليه أن يدرك أن ذلك
ليس بناجم عن قصور يف القرآن؛ بل هو ناجم عن "وقر" يف آذان املستمع ،والقارئ،
تنزله عىل قلبه ،فال خيالط القرآن
أو "أكنة" عىل قلبه حتول بينه وبني القرآن ،أو بينه وبني ّ
الكريم بشاشته ،وال يفتح مغاليقه ،بل حتجب أنواره عن ذلك القلب ،قال تعاىل:
﴿ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ﴾
[لقامن:

﴿ ،]7ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹ﴾ [فصلت﴿ ،]5:ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆ﴾ [األنعام﴿ ،]25 :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤ
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ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ﴾ [اإلرساء﴿ ،]46 :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪ﴾ [الكهف.]57 :

ولذلك َّ
تدبره يف نفسه وعقله
فإن القارئ إذا مل جيد آثار القرآن يف قلبه ،وأنوار ّ
ووجدانه فال يلوم ّن إال نفسه؛ فليصلح من شأهنا ،وليقم بمعاجلتها؛ لِ ُت ْح ِس َن التلقي،
ومتهر يف التد ّبر فيحصل عىل نصيبه من أنوار القرآن الكريم وكرمه.

ويعود هذا التفاعل بحسب مترير اإلنسان آلياته عىل قلبه وتكراره هلا؛ فكلام
ازداد التكرار ازداد التفاعل ،وكلام ازداد التأمل والعيش مع اآليات واإلحساس هبا،
استشعر القارئ كأن اهلل خياطبه بالقرآن املجيد اآلن وألول مرة ،فيمرر ما يقرؤه بعينه
إىل لسانه ،ثم يعرج به إىل املخ ،واجلهاز العصبي ليفكر فيه ،ويستشعره ،وجيعله جيري
جمرى الدم منه ،ويعود به إىل القلب؛ حتى يبلغ باملتدبر حالة الوعي بام قرأه ،وتد َّبره
من القرآن الكريم ،فيجب االستشعار بالكلامت ،واخلروج هبا من اللسان إىل املخيلة،
ثم إىل القلب فريقى شيئ ًا فشيئ ًا.
وحقيق باإلنسان أال يكون بعيد ًا عن اهلل ،وحني حيرص اإلنسان عىل العمل
بآيات اهلل يف حياته ،يستجيب القرآن الكريم له ،ويعطيه أمور ًا أكثر عمق ًا؛ ألنه ا َّتبع
أمر اهلل ،وباالستمرار يف العمل ،والتطبيق سيتحقق التد ُّبر األفضل ،والفهم األمثل.

معوقات تد ُّبر القرآن الكريم:
من ّ

املعوقات التي حتول دون تدبره للقرآن املجيد؛ ومنها:
وجدير باملسلم أن يعلم ّ
الذنوب ،واختاذ أحكام مسبقة قبل التدبر ،وتعضية القرآن الكريم فيقرؤه عىل أنه
آيات منفردة فحسب ،أو سور منفكة ومنفصلة عن بعضها بعض ًا ،وكذلك جهله
بعادات القرآن الكريم ولسانه اخلاص به ،وكذلك جهله باملقاصد العليا احلاكمة
للقرآن الكريم ،وجهله بآثار مشكلة الناسخ واملنسوخ التي دخلت عىل اإلسالم من
توراة هيود ،وأصبحت مصدر ًا للتنازع بني املسلمني ،واالختالف فيام بيننا ،وكذلك
غموض الغاية من التد ُّبر ،كل ذلك يؤثر عىل فكر املتد ِّبر؛ فيجب إخالء ذهنه من ذلك
قبل البدء يف التد ُّبر.
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وعليه أن يتلو القرآن حق تالوته ،ويعمل عىل تفهم معانيه ،وجيعل منه موجه ًا له
يف بناء نفس ّيته ،وعقل ّيته ،ومنهج ًا قوي ًام؛ لتكوين شخص ّيته ،وتقويمها ،وأن جيعل من
القرآن الكريم منهج ًا حلياته؛ ليكون ممن قيل فيهم ﴿ﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔ﴾ [املؤمنون .]11 :وإذا فعل القارئ ذلك؛ فسيتمتع باملواصفات التي جتعل
االجتامعي.
منه عضو ًا صاحل ًا يف هذه األمة ،وكياهنا
ّ

فالقرآن الكريم أراد فك اإلنسان من إسار "اجلرب َّية التارخي َّية" ليكون القرآن
املجيد منهج ًا رائد ًا ،يقود اإلنسان يف عمل َّية "االستخالف" بكل متط َّلباهتا ونامذجها
وقاموس عمران وقيم.
وخطواهتا .وهو دليل استخالف
ُ

و"املنهج َّية القرآن َّية" استطاعت إنشاء "أ َّمة الكتاب" ،وأعطت لإلنسان ما كان
بحاجة إليه يف سائر جوانب حياته .ولو بذل الناس يف تد ّبر القرآن املجيد ،وحماولة
فهمه جزء ًا مما بذلوه ويبذلونه يف تع ّلم العلوم األخرى ومنها ما أسموه "علوم القرآن"
التي وضعوها بأنفسهم بحجة ّأنا ِه َي التي ستمهد هلم السبيل لفهم القرآن -أقول:لو بذلوا جزء ًا من هذه اجلهود مع القرآن الكريم ذاته ،يف تد ّبره ،ويف تالوته حق التالوة،
أو يف التفكّر فيه ،والعمل عىل الوصول إىل مكنونه من داخله ،وبأدواته ،وبمنهجه؛
كثري ،ولتجنّبوا كثري ًا من السلب ّيات التي يشتكي منها املتخصصون يف كثري
خري ٌ
لناهلم ٌ
من تلك اجلوانب ،ولتغريت حال األ َّمة املسلمة ،ولسعت نحو احلضارة ،والستحقت
أن تكون أ َّمة الشهادة بحق ،وأ َّمة الوسط َّية بصدق.

القرآن املجيد والتفسري:

منذ القدم والناس خمتلفون هل حيتاج القرآن املجيد الذي وصفه اهلل وهو من ِّزله
بأ َّنه مبني َّ
وأن آياته مجيع ًا ب ّينات ومب ّينات ،هل حيتاج خطاب مثل هذا إىل تفسري ورشح
وبيان ،بعد أن وصف بذلك كله من قبل اهلل َّ
جل وعال؟!
ذهب كثري من أهل العلم إىل َّ
أن القرآن ال حيتاج إىل تفسريَّ (((،
وأن حياة رسول
اهلل ﷺ وخلقه وسائر ترصفاته هي تفسري عميل له ،فهو ﷺ حني تال القرآن عىل الناس

((( الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير (تويف310 :ﻫ) .جامع البيان عن تأويل القرآن ،حتقيق :حممود شاكر،
وخرج أحاديثه :أمحد شاكر ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،ط( ،2د .ت ،).باب «ذكر األخبار التي غلط يف
تأويلها منكرو القول يف تأويل القرآن» ،ج ،1ص.84
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وعلمهم إياه كان يعلمهم القرآن كام نزل ،ويعلمهم طرائق العمل به ،ويس ّن هلم كيف
جيعلون من آياته حياة حييوهنا ،وعم ً
ال يامرسونه ،فكان ال يع ّلمهم عرش آيات ،إال
يتأسوا به وهو يعيش
ويعلمهم كيف يعملون هبا ،ويعمل هبا أمامهم ،ويأمرهم أن َّ
القرآن الكريم وحيياه كام قال أبو عبد الرمحن السلمي :حدثنا الذين كانوا ُي ِ
قرئوننا:
ِ
يستقرئون من النبي ﷺ ،فكانوا إذا تع َّلموا َع ْش آيات مل خي ِّلفوها حتى
َّأنم كانوا
ً (((
يعملوا بام فيها من العمل ،فتع َّلمنا القرآن والعمل مجيعا.

وقال فريقَّ :
إن القرآن جاء بلغة متحدية للخلق كافة ،فهي لغة متعالية ،ال يسهل
فس هلم و ُترشحَّ ،
وأن الرشح والتفسري ال
عىل كثري من البرش فهمها ومعرفتها إذا مل ُت ّ
ينايف كونه مبين ًا وب ّين ًا ،وكون آياته ب ّينات ومب ّينات.

ولكن سلوك رسول اهلل ﷺ وعدم قيامه بوضع تفسري للقرآن خارج عمله به
يؤيد ما ذهب إليه األولون ،وإذا ذهبنا إىل كتاب التفسري يف صحيح البخاري ال نجد
فيه أحاديث مرفوعة إىل النبي ﷺ يف التفسري إال حوايل ثامنية وثامنني حديث ًا (((،وال
شك أ َّنه لو فرس رسول اهلل ﷺ القرآن تفسري ًا باملعنى االصطالحي الحتجنا إىل أن
فس كل
نرى ما ال يقل عن ستة آالف ومائتني وثامنية وثالثني حديث ًا يف التفسري ،إذا ّ
آية بام يامثلها يف عدد الكلامت واأللفاظ ،وإذ مل نجد شيئ ًا كهذا ،فذلك يدل عىل َّ
أن
((( رواه الطربي بسنده ،انظر:
 الطربي ،جامع البيان عن تأويل القرآن ،مرجع سابق ،ج ،1ص .84وقال املحقق :هذا إسناد صحيحرصح
متصل .أبو عبد الرمحن :هو السلمي ،واسمه عبد اهلل بن حبيب ،وهو من كبار التابعني .وقد َّ
وأنم كانوا يستقرئون من النبي ﷺ ،فهم الصحابة .وإهبام الصحايب ال
بأنَّه حدَّ ثه الذين كانوا ُيقرئونهَّ ،
يرض ،بل يكون حديثه مسند ًا متصالً.
((( يقول ابن حجر" :اشتمل كتاب التفسري عىل مخسامئة حديث ،وثامنية وأربعني حديث ًا من األحاديث
املرفوعة ،وما يف حكمها ،املوصول من ذلك أربعامئة حديث ،ومخسة وستون حديث ًا ،والبقية مع ّلقة وما
املكرر من ذلك فيه ،وفيام مىض أربعامئة وثامنية وأربعون حديث ًا ،اخلالص منها مائة حديث ،وفيه
يف معناهّ ،
من اآلثار عن الصحابة فمن بعدهم مخسامئة وثامنون أثر ًا ،تقدم بعضها يف بدء اخللق وغريه ،وهي قليلة،
وافقه مسلم عىل ختريج بعضها ،ومل خيرج أكثرها؛ لكوهنا ليست ظاهرة يف الرفع والكثري منها من تفاسري
ابن عباس ".انظر:
 ابن حجر العسقالين ،شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر (تويف852 :ﻫ) .فتح الباريبرشح صحيح البخاري ،حتقيق :عبد العزيز بن باز ،ر ّقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي،
بريوت :دار املعرفة1379 ،ﻫ ،ج ،8ص.743
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عمله بالقرآن ومنهجه ﷺ يف تعليم الناس القرآن والعمل به مع ًا أغناهم عن التفسري
واملفسين ،إضافة إىل فهمهم للغة القرآن ولسانه.
ّ

وإذا كان املتأخرون قد أقبلوا عىل ممارسة التفسري وتفننوا يف أنواعه ألسباب
خمتلفة؛ ففرسوا باملأثور واملعقول واللغات ،وبرزت أنواع من تفاسري الفرق
واملذاهب والتفاسري الباطن ّية وما إليها ،فذلك عمل اخلَ َلف ال حيتج به فيقوم دلي ً
ال
عىل رضورة التفسري أو حاجة القرآن الكريم إليه ،فالقرآن ال حيتاج إىل التفسري باملعنى
االصطالحي ،ويكفي لألجيال التي جاءت بعد جيل التلقي تفسري القرآن بالقرآن،
ّ
يفس
يفس بعضه بعض ًا ،والذين تابعوا منهج رسول اهلل ﷺ وجدوه دائ ًام ّ
فالقرآن ّ
القرآن بالقرآن ،ويعني الناس عىل فهمه أدق فهم وأحسنه وأصلحه هباتني الوسيلتني،
تعليمهم العمل به ،ولفت أنظارهم إىل َّ
يفس كل منها
أن بعضه يبني بعضه ،وآياته ّ
اآليات األخرى.

وفرق الناس دينهم
السبل يف زماننا هذا ،وتشتت األ َّمةّ ،
وحني اضطربت ُّ
وصاروا شيع ًا ،ويئس كثريون من إمكان إعادة بناء هذه األ َّمة ومل ّ شملها والقضاء عىل
فرقتها بكتب التفاسري ومناهج املفرسين املوجودة التي توارثناها ،صار ال بد من حسم
هذا األمر ،وتقديم بيان شاف للناس حوله ،فاخرتنا منهج رسول اهلل ﷺ أال وهو
"تفسري القرآن بالقرآن" ،وربط سلوك وعمل سيدنا رسول اهلل ﷺ بالقرآن املجيد؛
ليعلم الناس َّ
أن رسول اهلل ﷺ كان يتلو عىل الناس الكتاب ويعلمهم العمل بآياته،
وتطبيق ما جاء به ،وحتويله إىل ممارسة حيات َّية؛ ولذلك عدنا إىل إحياء ذلك املنهج
النبوي ،وبذل كل اجلهد والطاقة لبيان القرآن بالقرآن؛ لنُحيي منهج رسول اهلل ﷺ،
ّ
فنع ّلم الناس الكتاب بعد أن نتلوه عليهم حق التالوة ،ونزكيهم به ،فذلك املنهج هو
املنهج الذي بنيت هذه األ َّمة به ،وعىل دعائمه قام عمراهنا.

وإننا نقدم لألمة ُجهدنا هذا؛ سائلني العيل القدير السداد والتوفيق يف هذه املهمة
الشاقة ،راجني أن تتضافر جهود أهل العلم واملخلصني من أبناء هذه األ َّمة عىل إحياء
هذا املنهج ،ور ّد املسلمني إليه رد ًا مجيالً ،فهو وحده املنهج الكفيل بحامية املقاصد،
وحتقيق األهداف ،ومتكني خلف هذه األ َّمة من سلوك ما كان عليه سلفها وجيل
التلقي اخلري من أبنائها ،واهلل ويل التوفيق.
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منهجنا يف التفسري:

منهجنا يف التفسري هو" :التد ُّبر" ،وتفسري بعض القرآن بالبعض اآلخر؛ أي:
اإلنساين
بمفصله؛ فالقرآن الكريم ينغلق وينفتح حسب االستعداد
تفسري ُمكمه
ّ
ّ
وإقبال اإلنسان عليه ،وطهارة قوى وعيه.

مفهوم ال َّتد ُّبر:

والتد ُّبر هو التفكر فيام وراء الظواهر ،ومعرفة أدبار األمور ،وعواقبها ،وما ال
تراه العني للوهلة األوىل منها ،فالقرآن خطاب مفتاحه التد ُّبر أي أن ُيقبِل القارئ
علمي لديه من
املؤهل الذي ه ّيأ قوى وعيه ووسائل إدراكه لتد ُّبر القرآن الكريم بعقل
ّ
ّ
املعرفة واالستعدادات ما يعينه عىل تد ُّبر هذا اخلطاب ،ومعرفة املراد به.

إن "املتد ِّبر" قد تل َّقى خطاب ًا يف ٍ
َّ
خاصة
متحد معجز ذي مواصفات
قول ثقيل
ٍّ
َّ
ال يشاركه فيها أي خطاب آخر ،وله مضمون ورسالة وهدف ومقاصد وغايات
ِ
فصله
وعواقب .وهو خطاب صاغه خماطب يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري .وقد َّ
منزل من لدن العليم اخلبري ،الذي أحاط
عىل علمه املحيط بكل يشء ،فهو علم مطلق َّ
بكل ٍ
ِّ
يشء ِعل ًام ،فال يتوقع من املتد ِّبر أن ينشغل بكل تلك التفاصيل التي قد ينشغل هبا
البرشي أ ّي ًا كان.
املتعاملون مع اخلطاب
ّ

الواقع واملثال ،ومستويات التكليف:

سبق أن ن َّبهنا إىل َّ
أن القرآن قد استوعب ثنائ َّية "الواقع واملثال" ،وجتاوزها،
ولتوضيح مرادنا بالواقع واملثال نقول :إن اهلل  حني أمر بأمور وفرض
فرائض ،وكلف الناس هبا مل يكن غائب ًا عن علمه طاقات اإلنسان وقدراته ،وتأثري
عالقاته بالزمان واملكان يف كثري من شؤونه وشجونه .ولذلك نجد يف كثري من
مستوى ٍ
عال وهو املستوى األول الذي جيب عىل
التكاليف مستويات متعددة؛ فهناك
ً
اإلنسان حماولة الوصول إليه وهو يؤدي ما ك َّلفه اهلل به ،وقد تقرص طاقاته دونه.

القرآين؛
وهناك مستويات أقل .وقد لوحظت أحواهلم مجيع ًا يف هذا اخلطاب
ّ
ولذلك قيل" :حسنات األبرار سيئات املقربني" .فالصالة عىل سبيل املثال ،مستواها
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عز ّ
وجل ،مع إسباغ الوضوء،
األعىل أن تؤ ّدى يف وقتها بخشوع تام وقنوت وإخبات هلل ّ

والطمأنينة يف كل حركة وسكنة ،وعدم الغفلة عن اهلل يف أ ّية حلظة من حلظاهتا ،وذلك

شأن املقربني وتلك صالة النبيني.

ومستويات أخرى دون ذلك.

فاملستوى األول ال يطيقه إال ذلك الصنف الذي ه َّيأه اهلل إلقامة الصالة ،أما

املستويات األخرى فهي يف متناول الكثريين من عباد اهلل .ولكن ينبغي هلؤالء أن

يبذلوا جهدهم ،وحياولوا ما استطاعوا أن يبلغوا املستوى األول ويصلوا إليه.

واملستوى األول هو الذي حيقق مقصد اخلالق من اخللق ،وحيقق يف احلكم أهدافه
ومقاصده بشكل كامل ،ويف ذلك يقول "ابن الفارض" يف تائ َّيته:
فلو خطرت يل يف سواك إرادة

عىل خاطري سهو ًا قضيت برديت

فكأن املستوى األول ،هو مستوى املثال ،الذي يضعه اهلل تبارك وتعاىل لنا

لنحاول بلوغه والوصول إليه ،وأما املستويات األخرى ،فمستويات يستطيع اإلنسان
العادي بلوغ أي منها بيشء من الرتكيز .وبذلك يمكن أن يقرب فهم الفارق بني

الواقع واملثال يف هذا املجال.

َ
َّ
القرآن الكريم خطاب يمكن أن ينزل عىل القلب مبارشة فيشتبك مع قوى
إن
ٍ
بشكل مبارش ،ووعي القارئ املخاطب هو الذي سيستقبله.
وعي السامع واملخاطب

عم بني يديه وما خلفه ،سوف يفرض
وحني يبدأ وعي القارئ بالتفاعل معه للكشف َّ
املتنزل عىل ذهن املتلقي تساؤالت كثرية ختتلف متام ًا عن
هذا اخلطاب
القرآين املتعايل ِّ
ّ
التساؤالت التي يثريها أي خطاب آخر.

َّ
وأي خطاب آخر غري
ولعل أهم االختالفات بني ما يثريه اخلطاب
ّ
القرآنّ ،
اخلطاب القرآين ،ما قد يثار من تساؤالت حول ما يف ذهن ِ
مرسل اخلطاب من مقاصد

ِ
املرسل إليه القيام هبا .يف حني أن
وغايات أو مطامع يطمع أن يطلب املرسل إىل َ
املخاطب -باخلطاب القرآين -ي َّتجه للبحث عن دور له يف ذلك اخلطاب ي ِ
عمل فيه
ُ
ّ
اإلنساين.
ذهنه وخياله ،ويامرس فيه نشاطه
ّ
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إن املتل ِّقي األول للقرآن املجيد ﷺ قام بتطبيق القرآن وا ِّتباع ّ
َّ
كل ما جاء فيه حتى
صار ﷺ وكأ َّنه نسخة برش َّية للقرآن املجيد ،فكان ُخ ُلقه القرآن ،وسلوكه القرآن،
وترصفاته ك ّلها ا ِّتباع للقرآن((( وبذلك رسم "منهج اال ِّتباع" بد َّقة ال مزيد عليها
التأس به ﷺ.
ليتمكَّن اخللق من ّ

فإنم لن يبلغوا مستوى اال ِّتباع الدقيق السليم إال
املتأسني به مهام اجتهدوا َّ
ولكن ِّ
اإلهلي؛ ولذلك َّ
حيولوا واقعهم إىل واقع
إذا حالفهم التوفيق
فإن املؤمنني يعملون عىل أن ِّ
ّ
َّ
ويدثها يف
تتجل فيه أنوار القرآن وهدايته ،ل ُتشاهد
ّ
التحوالت التي أحدثها القرآن ُ ْ

بيئاهتم التي سوف تساعد مع املجتمع عىل إبراز كيانات اجتامع َّية هتتدي هبداية القرآن،
ّ
وتستظل بأنواره وآنذاك تتشكل شخص َّية ذلك املجتمع يف هيكل مؤ ّطر بمجموعة
املتحركة يف إطار "املرجع َّية القرآن َّية وقيمها احلاكمة".
املتغية
ِّ
العالقات االجتامع َّية ِّ

وهنا يكون نصيب كل فرد يف ذلك املجتمع مماث ً
املتنوعة من
ال لنصيب األرايض ّ
ٍ
هتتز وتربو وتنبت من كل ٍ
زوج هبيج ،وهناك أراض حتتفظ باملاء
الغيث ،فهناك
أراض ّ
ليستفيد به اإلنسان واحليوان والنبات ،وهناك أراض أجادب ال تنبت زرع ًا وال متسك
ما ًء وهناك وهناك.

(((

َام ٍر قالَ " :أ َتي ُت ع ِ
((( عن سع ِد بن ِه َشا ِم بن ع ِ
ِ
رسول اهللِ ﷺ قالت:
َائ َش َة فقلت :يا ُأ َّم ا ُْلؤْ ِمنِ َني أخربيني بِ ُخ ُل ِق
ْ
َ ْ
ِ
آنَ ،أ َما َت ْق َر ُأ ا ْل ُق ْر َ
كان ُخ ُل ُق ُه ا ْل ُق ْر َ
آنَ ،ق ْو َل اهللِ عز وجل﴿ :ﮛﮜﮝﮞﮟ﴾ [القلم ]٤ :قلت :فإين ُأريدُ
ُ
رسول
َأ ْن َأ َت َبت ََّل .قالت :الَ َت ْف َع ْلَ ،أ َما َت ْق َر ُأ ﴿ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [األحزابَ ]٢١ :ف َقدْ تَزَ َّو َج
اهللِ ﷺ وقد ُولِدَ له ".انظر:
 ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد (تويف241 :ﻫ) .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيباألرنؤوط وآخرون ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط2001 ،1م ،تتمة ُم ْسنَدُ عائشة  ،ج،41
حديث رقم ( ،)24601ص.148
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
اب أ ْرض ًا،
وسى عن النبي ﷺ قالَ " :م َث ُل ما َب َع َثني اهلل به من ُال ْدَ ى َوا ْلع ْل ِم ك ََم َث ِل ا ْل َغ ْيث ا ْلكَثري أ َص َ
((( عن أيب ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َان منها نَق َّي ٌة َقب َل ْت ا َْلا َءَ ،فأ ْن َبت َْت ا ْلك َ َ
َفك َ
َت ا َْلا َءَ ،فنَ َف َع اهلل هبا
َت منها أ َجاد ُب أ ْم َسك ْ
ب ا ْلكَث َريَ ،وكَان ْ
َل َوا ْل ُع ْش َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ان َل ُتْس ُك َما ًء وال ُتنْب ُت ك َ ً
الناسَ ،ف َش ُبوا َو َس َق ْوا َوزَ َرعُواَ ،وأ َصا َب ْت منها َطائ َف ًة أ ْخ َرى إنام ه َي قي َع ٌ
َل،
ِ
ِ
َف َذلِ َك َم َث ُل من َف ُق َه يف ِد ِ
ْ
ين اهللِ َو َن َف َع ُه ما َب َع َثنِي اهلل بِ ِهَ ،ف َع ِل َم َو َع َّل َمَ ،و َم َث ُل من مل َي ْر َف ْع ب َذل َك َرأس ًا ،ومل َي ْق َب ْل
ُهدَ ى اهللِ الذي ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه ".انظر:
 البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل (تويف256 :ﻫ) .صحيح البخاري ،اعتنى به :أبو صهيب الكرمي،الرياض :بيت األفكار الدولية1998 ،م ،كتاب العلمَ ،باب َف ْض ِل من ع َِل َم َو َع َّل َم ،حديث رقم ( ،)79ص.41
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رضوري ليقوم بقيادة القارئ لل ّتفاعل مع
وهنا يأيت دور "التد ُّبر"؛ فالتد ُّبر
ٌّ
القرآين ،ومعرفة دوره بالنِّسبة إليه" .فالتد ُّبر" يقود القارئ إىل ال ّتفاعل مع
اخلطاب
ّ
اخلطاب .وهنا جيد القارئ نفسه وجه ًا لوجه يف مواجهة اخلطاب فيستدعي التاريخ
وآفاق الفهم ،ويؤسس للعالقة مع اخلطابَّ .
إن "التد ُّبر" جيعل القارئ يبحث عن
املعنى الذي ينشأ نتيجة تفاعله مع اخلطاب ال عن املعنى "الكامن أو املكنون" فيصبح
املعنى -آنذاك"-أثر ًا" متكن ممارسته ال "موضوع ًا" يمكن حتديده.

َّ
إن من شأن تد ّبر القرآن -بإذن اهلل  -وتفسري القرآن بالقرآن ،وتالوة القرآن حق
التالوة ،وحسن ترتيله وإقامة الصالة به ،حتقيق كل تلك النتائج املبتغاة التي جتعل القرآن
شفا ًء ملا يف الصدور وهدى ورمحة وموعظة ونور ًا وبصائر ،ال تشحذ أسامع املتدبرين
عز َّ
وجل﴿ :ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
فحسب بل متنحها قدرة التمييز ،قال َّ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [الزمر.]18 :

وعند ذلك ال يمكن للشيطان أن يقيم ُحجب ًا بني حكم القرآن وأنواره من جهة،
اإلنساين من جهة أخرى؛ لذلك َّ
فإن التد ُّبر رضورة لبناء العقل وإنامء
وقوى الوعي
ّ
هييء اإلنسان وقواه العاقلة لتلك املهام العظيمة التي
قوى الوعي قرآني ًا ،فهو الذي ّ
تنتظر اإلنسان يف هذه احلياة :مهام حتقيق التوحيد والتد ُّثر بالتزكية ،والتحيل بالعمران،
وإقامة بناء األ َّمة ،وحسن القيام بالدعوة ،ودون ذلك تكون القراءة هذرمة ،ويكون
االستامع قليل األثر.
نرجو اهلل أن يوفقنا حلسن تد ُّبر كتابه ،ليكون القرآن ربيع قلوبنا ،وجالء مهومنا
وأحزاننا ،ونور بصائرنا وأبصارنا ،إ َّنه سميع جميب.
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ّ
إن القرآن العظيم كتاب اهلل ،أنزله عىل قلب حممد  عبده ورسوله ،ال
فصله اهلل عىل علمه
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،تنزيل من حكيم محيدّ ،
الذي أحاط بكل يشء ،وهيمن عىل كل شأن ،وجعله الكتاب اخلاتم لكل ما سبق،
وأنزله عىل خاتم النب ّيني واملرسلني ل ُيحيط بكل جوانب رساالهتم وما جاءوا به من
معتقدات ،وليكون احلافظ األمني لألساس ّيات املشرتكة بني النب ّيني ،بحيث نجد فيه
حنيف ّية إبراهيم ،وصحف وتوراة موسى وألواحه ،وإنجيل عيسى وما أنزل اهلل فيه.

وقد وصف اهلل  كتابه الكريم بأوصاف كثرية ،تقارب األربعني وصف ًا،
ويرج
فهو «نور مبني» و«كتاب حكيم» و«رصاط مستقيم» ،هيدي للتي هي أقومُ ،
الناس من الظلامت إىل النور ،وهيدهيم إىل رصاط العزيز احلميد .وما أكثر األحاديث
التي وصفت القرآن ،ودارت حول اآليات التي وصف القرآن الكريم نفسه هبا.
املحدث أبو عيسى
وذلك مما رواه السيد اإلمام أبو طالب  يف أماليه ،واحلافظ
ِّ
الرتمذي((( يف جامعه ،من حديث احلارث بن عبد اهلل اهلمذاين صاحب عيل 
عيل 
قال :مررت يف املسجد ،فإذا الناس خيوضون يف األحاديث ،فدخلت عىل ٍّ
َ
رسول اهلل  يقول:
فأخربته ،فقالَ :أو قد فعلوها؟ قلت :نعم .قالَ :أما ِّإن سمعت
"أال َّإنا ستكون فتنة" ،قلت :فام املخرج منها يا رسول اهلل؟ قال" :كتاب اهلل؛ فيه نبأ ما
وحكم ما بينكم ،هو الفصل ليس باهلزلَ ،م ْن تركه من جبار
قبلكم ،وخرب ما بعدكمُ ،
قصمه اهلل ،و َم ْن ابتغى اهلدى يف غريه أض ّله اهلل ،وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم،
وهو الرصاط املستقيم ،وهو الذي ال تزيغ به األهواء ،وال تلتبس به األلسنة ،وال يشبع منه
العلامء ،وال خيلق عىل كثرة الرد ،وال تنقيض عجائبه .هو الذي مل ِ
تنته اجل ّن -إذ سمعته-
ّ
حتى قالوا ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [اجلن ،]٢-١ :فآمنا بهَ .م ْن قال به صدق،
و َم ْن عمل به ُأ ِج َر ،و َم ْن حكم به عدل ،و َم ْن دعا إليه ُهدي إىل رصاط مستقيم" .انتهى
((( الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة (تويف279 :ﻫ) .جامع الرتمذي ،الرياض :بيت األفكار
الدولية ،ط1999 ،1م ،كتاب فضائل القرآن ،باب ما جاء يف فضل القرآن ،حديث رقم ()2906
ص .464وقد استدل به ابن الوزير صاحب «إيثار احلق »...انظر:
 ابن الوزير ،حممد بن إبراهيم بن املرتىض (تويف٨٤٠ :ﻫ)  .ترجيح أساليب القرآن عىل أساليب اليونان،بريوت :دار الكتب العلم َّية( ،د .ت ،).ص.15
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هذا احلديث اجلليل .وقد رواه السيد اإلمام أبو طالب ،يف أماليه بسند آخر من حديث
معاذ بن جبل  (((،عن رسول اهلل  بنحوه .ورواه أبو السعادات ابن األثري
يف جامع األصول من طريق ثالثة ،من حديث عمر بن اخلطاب  (((.قال :ومل
عيل جاء يف جممع الزوائد .انظر:
((( ما رواه معاذ عن ٍّ
 اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي (تويف807 :ﻫ) جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،بريوت :دارالفكر ،ط1412( ،1ﻫ 1992 /م) ،ج ،7ص.164
((( املروي من حديث عمر جتده يف :جامع األصول يف أحاديث الرسول ،أليب السعادات ،مبارك بن حممد
بن األثري (تويف606 :ﻫ) بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1980 ،2م ،ج ،9ص ،353حديث رقم
( ،)6222ولكنه ورد فيه عن عبد اهلل بن عمر  ،وقال املحقق السيد عبد القادر األرناؤوط معلق ًا
"كذا يف األصل  -أي :عن عبد اهلل بن عمر ،ويف املطبوع :عمر بن اخلطاب" ومل يرجح .وفيه اختالف
يسري عن رواية اإلمام أيب طالب والرتمذي ،حيث جاء يف هذه الرواية قول ابن عمر..." :نزل جربيل
 عىل عهد رسول اهلل ﷺ فأخربه :أهنا ستكون فتن ،قال (أي :رسول اهلل جلربيل)" :فام املخرج
منها يا جربيل؟" قال :كتاب اهلل ...الخ .وقال ابن األثري :أخرجه رزين .وذكره ابن كثري يف فضائل القرآن
بمعناه عقب حديث احلارث من حديث عبد اهلل بن مسعود ،وقال (أي :ابن كثري) :رواه أبو عبيد القاسم
بن سالم يف كتابه "فضائل القرآن" وقال :هذا غريب من هذا الوجه .وانظر:
 الدارمي ،أبو حممد عبداهلل بن عبد الرمحن (تويف255 :ﻫ) ،سنن الدارمي ،حتقيق فواز أمحد زمريل،وخالد السبع ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1407 ،1ﻫ ،ج ،2حديث رقم ( )3315ص ،523عن
عبداهلل وبدأه بقوله" :إن هذا القرآن مأدبة اهلل فتعلموا من مأدبته ما استطعتم "...وختمه بقوله :فاتلوه
الدارمي يف احلديث رقم ()3331
فإن اهلل يأجركم عىل تالوته ."...وأما باللفظ الذي معنا فقد أورده
ّ
و( .)3332وقد علق املحققان عليه بقوهلام" :رواه الرتمذي يف كتاب فضائل القرآن ،باب ( )14ما جاء
يف فضل القرآن ،حديث رقم ( .173-172/5 )2906وأمحد يف املسند ( .)91/1وأبو داود الطالييس
وأبو بكر األنباري يف كتاب "الرد" له عن احلارث عن عيل .كام يف التذكرة للقرطبي ص 48بتحقيقي.
قال ابن كثري يف فضائل القرآن ،ص" :12-11مل ينفرد بروايته محزة بن حبيب الزيات ،بل قد رواه حممد
بن إسحاق ،عن حممد بن كعب القرظي ،عن احلارث األعور ،فربئ محزة يف عهدته ،عىل أنه وإن كان
ضعيف احلديث ،فإنه إمام يف القراءة .واحلديث مشهور من رواية احلارث األعور ،وقد تكلموا فيه،
بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده (أي :ال من جهة روايته وصدقه) ،أما إنه تعمد الكذب يف
احلديث فال ،واهلل أعلم .وقصارى هذا احلديث أن يكون من كالم أمري املؤمنني عيل  ،وقد وهم
بعضهم يف رفعه ،وهو كالم حسن صحيح ،عىل أنه قد روى له شاهد عن عبد اهلل بن مسعود "
أ.هـ .واآلية رقم  2من سورة اجلن.
قلت :ويف بعض الرشوح حددت "فتنة احلديث أو األحاديث" بأهنا االفتتان برواية "األحاديث" أو
"السنن" عن تالوة القرآن املجيد ودوام الرجوع إليه ،وبعضهم محلها عىل األحاديث واألخبار مطلق ًا،
ففي كل ذلك انشغال عن القرآن ،وقد يستفيد القائلون بذلك بأحاديث النهي عن كتابة السنن والتأكيد =
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يزل العلامء يتداولونه ،فهو مع شهرته يف رشط أهل احلديث متل َّقى بالقبول عند علامء
األصول ،فصار صحيح املعنى يف مقتىض اإلمجاع واملنقول واملعقول.

وقد أودع اهلل  كتابه الرشعة واملنهاج ،فأنقذنا به من الضاللة ،وفتح
وسبل هدايته ،فحمد ًا له سبحانه عىل هدايته ،والشكر له
للعاملني به أبواب رمحته ُ
عـم عداه﴿ :ﯖ
عم سواه ،وكـفانا به ّ
عىل نعامئه وعنايته ،أغنانا  بكتابه ّ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥﯦ﴾ [العنكبوت ،]51 :فنسأله  كام أنعم علينا بالقرآن العظيم،

= عىل عدم االنشغال بغري القرآن .ولكن الفرق كبري بني انشغال بأحاديث نبوية مرفوعة صحيحة تأيت عىل

سبيل البيان بأنواعه للقرآن املجيد ،وبني مطلق احلديث .وفرق كبري بني انشغال لطلب بيان واالنشغال
بحجة اشتامهلا أو تضمنها للقرآن أو بأية حجة أخرى.
هبا عىل سبيل االستعاضة عن القرآن ،واالكتفاء هبا َّ

لقد استقرت املذاهب الفقهية يف العهد الرابع من عهود الفقه وركدت حالة االجتهاد املطلق ،وعكف

املقلدون عىل مذاهب األئمة ،والكتابة يف مناقبهم ،والعمل عىل ضم الناس إليهم كل إىل مذهبه وإمامه.

وجعل بعضهم أقوال أولئك األئمة مثل نصوص الشارع يدخلها التعارض والرتجيح والنسخ وما إليها،
ففي عرص الصحابة خاصة -عرص الشيخني -مل يشغلهم يشء عن كتاب اهلل ،وملا انتهت سنة أربعني
للهجرة برزت اجتاهات فقهية وبدأ الناس ينشغلون هبا.
وحني كان عبد العزيز والد عمر والي ًا سنة ( 83ﻫ) فكر يف مجع السنن ،وهو مرشوع استكمله ولده

عمر بن عبد العزيز ،لتكون السنن فقه ًا بدي ً
ال عن الفقه اخلاليف يرجع الناس إليها لئال تتفرق هبم السبل

الفقهية ،ولكن الكثريين انشغلوا بالسنن عن القرآن املجيد بحجة اشتامهلا عليه وارتباطها به ،وجعلوا

من السنن شواهد ألقوال أئمة الفقه ،ثم انشغلوا بفقه األئمة عن السنن ،وصاروا يتداولون أقوال األئمة
الكرخي احلنفي لنفسه أن
ويفرعون عليها ،حتى بدا وكأن الرشيعة هي أقوال هؤالء األئمة ،بحيث سوغ
ُّ

يقول" :كل آية ختالف ما عليه أصحابنا فهي إما مؤولة أو منسوخة".

"أصل :واعلم أن كل حديث خيالف ما عليه أصحابنا فهو إما مؤول أو منسوخ" !! ومهام يقال يف تأويل
التعصب للمذاهب قد بلغ مستوى َم َر ِض ّي ًا بحيث صار
ذلك أو التخفيف منه فإنه قول جريء يدل عىل أن
ُّ

احلضاري وشهادهتا عىل
األصل تابع ًا للفرع ،بل حمكوم ًا به .ولذلك فإن إعادة بناء األ َّمة واستئناف شهودها
ّ
الناس ال يمكن أن تعود إليها ما مل تتجاوز هذه اإلصابات اخلطرية ،وترد الناس إىل القرآن املجيد مصدر ًا

منشئ ًا وكاشف ًا عن األحكام وغريها مما تناوله أو تعلق به فقد أنزله الرمحن الرحيم﴿ :ﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ﴾ [النحل .]88 :وما اختلف فيه أو عليه ال بدّ فيه
من الرجوع إىل السنّة النبو ّية التي صدرت عن رسول اهلل ﷺ ﴿ﰅﰆﰇﰈﰉﰊ﴾ [النحل.]64 :

وعىل هذا فاملعنى الوارد يف هذا احلديث أو األثر معنى صحيح ،يشهد له رصيح الكتاب وصحيح

السنَّة .واهلل أعلم.
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والرسول الكريم  أن جيعل القرآن ربيع قلوبنا ،ونور أبصارنا وبصائرنا ،وأن
يع ّلمنا منه ما جهلنا ،و ُيذكّرنا منه ما ُن ّسينا ،وجيعله حجة لنا ال علينا ،وقائد ًا لنا إىل
اجلنَّة ،إ ّنه سميع جميب.

يسه اهلل  بفضله ورمحته للذكر ،وجعله يف
هذا القرآن املجيد قد ّ
املتطهرين.
تتطهر ،بحيث متس عقول وقلوب أولئك
ّ
متناول العقول والقلوب عندما ّ
حتدى البرش به ،وثبت عجزهم وعجز اجل ّن معهم وسائر َم ْن خلق
ويف الوقت نفسه ّ
بعضهم لبعض ظهري ًا .ومع التحدي والتيسري جعل
اهلل عن اإلتيان بمثله ،ولو كان ُ
أي تغيري أو تبديل أو حتريف ،وذلك نظمه
اهلل له حافظ ًا من داخله ،حيرسه من ّ
الداخيل .فنظم القرآن هو حافظه وحارسه األمني و«نظم القرآن» يقوم عىل دعائم
كثرية ال يمكن لكالم برش أن يشتمل عليها -ك ّلها -يف وقت واحد .نذكر دعامة من
وتنوعها مع وجازة اآلية واشتامهلا عىل
هذه الدعائم ،هي وفرة اإلفادة
ّ
وتعدد الداللة ّ
أدق وجوه البيان ،وأمجل أنواع البديع ،يقول اإلمام الرازيّ :
"إن القرآن كام إ ّنه معجز
بسبب فصاحة ألفاظه ورشف معانيه ،هو أيض ًا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته .ولعل
الذين قالوا :إ ّنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك ((( "،فآيات القرآن الكريم املكنون
متعددة من الداللة (((.فلها داللة
والعبارات واجلمل التي يشتمل عليها هلا مستويات ّ
بحسب الوضع اللغوي وتركيب اجلمل ،وهي مستوى من الداللة يشاركها فيه
الكالم العريب كله ،وهلا داللة صيغ بالغ ّية ،وهي عىل مستويات ُعليا ووجوه كثرية،
فكالم س ّيد البلغاء املتقنني رسول اهلل  وهو «أفصح َم ْن نطق بالضاد» ثم أهل
البالغة من أصحابه وآل بيته ،نحو اإلمام عيل  قد يصل إىل املستوى القريب
من بالغة بعض اجلمل والعبارات القرآن ّية وفصاحتها ،لكنّه ال يمكن أن يصل إىل
السورة مهام قرصت ،وال إىل املستويات العليا من بالغة القرآن املجيد
مستوى بالغة ُّ
((( الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر (تويف 606ﻫ) .التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ،بريوت :دار الفكر،
ط١٩٨١ ،1م ،ج ،٧ص ،١٣٩تفسري سورة البقرة اآلية .٢٨٥
((( لعل عدم إملام غالبية املرتمجني للقرآن املكنون هبذه الدالالت من أهم أسباب وقوعهم يف األخطاء التي قد
يقع فيها من يعتربون حسني النية منهم .ألن اللغات املرتجم إليها ال حتمل مثل خصائص العربية ،خاصة
يف هذا املجال .أما سيئو النية فأولئك هلم حديث آخر.
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املعجز ،ولو عىل مستوى اجلملة ،كام يف «الدالالت املكنونة» أو املطو ّية .فالقرآن
الكريم وصفه املتكلم به ومنزله سبحانه بأ ّنه﴿ :ﭕﭖﭗﭘ﴾ [الواقعة.]78 :
الغواصون عىل الآللئ واجلواهر عديمة
النص وفضاء اآلية يعثر املتد ّبرون ّ
ففي ثنايا ّ
ّ
كأنا مل تنزل إال يف تلك
النظري،
وتتكشف مكنوناته كذلك عرب العصور ،بحيث تبدو ّ
الفرتة ،وعىل أهل ذلك العرص ،وهذه الداللة ذات مستويات متعددة كذلك ،فمنها:
يقدر ،مثل تقدير القول ،وتقدير املوصوف والصفة ،وما شابه
داللة ما يذكر عىل ما ّ
(((
درك من
ذلك من فنون وجوانب التقدير .ومنها :داللة السياق ،وذلك مستوى ُي َ
والسور من ُم َمل القرآن،
السورُّ ،
ال َّتد ُّبر يف مواقع اجلُ َمل من اآليات ،واآليات من ُّ
وتتحدد صفة اجلملة وهو ّيتها يف
وذلك بالنظر فيام قبلها وفيام بعدها لتظهر املناسبة،
ّ
معرفة ما إذا كانت جواب ًا عن سؤال ،أو تعلي ً
ال ملضمون كالم سابق ،أو ّأنا وردت
يف موقع االستدراك ،أو يف موقع الدليل ملا سبق .ويف سائر األحوال ّ
فإن هناك وفرة
يف الداللة ال يستطيع أبلغ البلغاء وأفصحهم أن يقارب أي مستوى من مستويات
واملوجه إىل املدلوالت ،ومع
((( السياق أمر ذو أمهية بالغة؛ إذ ُيعدُّ «السياق» يف القرآن املجيد هو املنتج للداللة،
ّ
يعرفوه تعريف ًا جامع ًا مانع ًا ،وكأهنم اعتربوه مما يدرك
شدة عناية البالغيني وكثرة حديثهم عنه غري أهنم مل ّ
دون تعريف ،أو أهنم اكتفوا بوصفه وبيان آثاره ،واستغنوا بذلك عن تعريفه .واألصوليون قد أبدوا اهتامم ًا
شديد ًا بداللة السياق؛ فالسياق -عندهم -يرشد إىل تبيني املجمل ،وتعيني املحتمل ،والقطع بعدم احتامل
املراد ...وذلك ألن داللة النصوص نوعان :حقيقية وإضافية ،فاحلقيقية تابعة لقصد املتكلم وإرادته ،وهذه
الداللة ال ختتلف .و«اإلضافية» تابعة لفهم السامع وإدراكه ،وجودة فكره وقرحيته وصفاء ذهنه ومعرفته
باأللفاظ ومراتبها .وهذه الداللة ختتلف اختالف ًا متباين ًا بحسب تباين السامعني يف ذلك .انظر:
 ابن القيم ،شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر (تويف751 :ﻫ) .إعالم املوقعني ،حتقيق :حممد حمييالدين عبد احلميد ،بريوت :دار الفكر ،ط1977 ،2م ،ج ،1ص.351-350
 ابن القيم ،شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر (تويف751 :ﻫ) .بدائع الفوائد ،حتقيق :عيل بن حممدالعمران ،جدة :جممع الفقه اإلسالمي2008 ،م.
وقد أوردت ابنتنا د.رقية العلواين تفاصيل مهمة يف «داللة السياق» وتقسيامت قديمة وحديثة
أوضحت هذه الداللة ،بام ال يستغني الباحث يف هذا املجال عن مراجعته .فراجع ذلك يف رسالتها
القيمة «أثر ال ُعرف يف فهم النصوص :قضايا املرأة نموذج ًا» رسالة دكتوراه طبع ونرش وتوزيع دار الفكر
يف دمشق عام (1424ﻫ2003/م) ،ص .265-260وكذلك رسالة صديقنا د .إبراهيم أصبان التي
نال هبا درجة الدكتوراه بعنوان «داللة السياق يف القرآن» مل تطبع طبعة عامة بعد .أما السباق :فهو لصيق
والسور بام يسبقها واعتبارها
جد ًا بالسياق ،وكبري األثر يف إدراك املناسبات ،وهو ربط الكلامت واآليات ُّ
حلقة يف سلسلة مرتابطة.
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دالالهتا الوفرية عىل أنواع من املعاين ال تقع حتت حرص؛ وذلك هو اإلطالق الذي

يتفرد لسان القرآن به عن كل ما سواهُّ ،
فكل ما عداه داخل يف دوائر النسب ّية ،أ ّما هو
ّ
فمطلق مستوعب متجاوز لكل ما عداه من كالم البرش ،ومنهم األنبياء واملرسلون.
ومعنى .قال تعاىل﴿ :ﮓﮔﮕﮖ
وقد تك ّفل اهلل سبحانه بحفظ القرآن لفظ ًا
ً

ﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ [فصلت ]42 :وقد د ّلت اآليات املحكامت بسائر أنواع الداللة عىل
النظم مع الوحدة البنائية للقرآن ،باإلضافة إىل وسائل
حفظ القرآن لفظ ًا .وقد تضافر
ُ
أخرى ظاهرة وكامنة فيه عىل نفي الباطل عن القرآن ،وعصمته يف لفظه ،وحفظه يف معانيه.

والقرآن الكريم يستوعب الوجود وعالقاته وسائر عنارصه .وهذا ما جيعل عملية
استجالء معاين القرآن باستقراء تام أمر ًا قد تنوء به العصبة من العلامء .فالقرآن -مع
وعلو فصاحته،
وسمو بالغته،
مزاياه وخصائصه وصفات الكامل فيه وحسن نظمه،
ّ
ّ
السمو جتعل عملية استجالء معانيه بشكل
وتيسري اهلل  له يبقى يف حالة من
ّ
قريب من الكامل عملي ًة حتتاج -أول ما حتتاج -إىل إدامة الصلة هبذا القرآن الكريم،
أسس السابقون ،واعتبار عمل ّيات تفسريه وتأويله
وبناء الالحقني من أبناء األ ّمة عىل ما ّ
والتطهر للوصول إليها شغل املسلمني الشاغل عرب العصور يف
واستجالء معانيه،
ُّ
خمتلف األجيال .وال ُينكر ّ
وشمر
أن علامء املسلمني قد بذلوا الكثري يف هذا الصدد،
ّ
الكثريون منهم عن سواعد ِ
اجل ّد ،وبذلوا جهود ًا متتابعة يف التفسري والتأويل ،وبيان
وحتديه وإعجازه ،ومل تبذل أم ٌة أخرى جهود ًا يف دراسة
أوجه بالغة القرآن وفصاحته ّ
ٌ
معادل
ما أنزل اهلل إليها من كتب أو صحف .ولكن هذا القرآن كتاب مطلق كوين
ِ
ب هلام ،ال ُييط به تفسري وال تأويل -ولو تضافرت عليهام
للكون وحركته ،مستوع ٌ
وبي يف حمكم
اجلهود -بل ُييط اهلل وحده  به ،فهو الذي ّ
فصله عىل علمهّ ،
آياته ما اختلف الناس فيه ،وأخرج به الناس من الظلامت إىل النور.

لقد ورثنا -نحن املسلمني -كتابات يف التفسري جتاوزت كل ما ورثناه يف العلوم
األخرى من حيث العدد واالجتاهات ،واختذت اجتاهات التفسري لدى ُأ ّمتنا -بدء ًا
من جيل التل ّقي ثم األجيال التي جاءت بعد ذلك اجليل املبارك -اجتاهات عديدة،
فكان منها «التفسري اللغوي» ،ثم «التفسري اآلثاري» القائم عىل روايات آثار عمل ّية
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املفس فيه عىل
املفسة ،ثم «التفسري الفقهي» الذي يركّز ِّ
وقول ّية ذات عالقة باآليات ّ
معرفة أحكام القرآن أو األحكام التي وردت يف آيات القرآن الكريم .برزت بعد
ذلك أنواع أخرى من التفسري ،مثل «التفسري اإلشاري» الذي عني به بعض الصوف ّية،
و«التفسري العقيل» ،و«التفسري البالغي» ،ثم «البياين» ،ثم برز يف عرصنا هذا ما ُس ّمي
بـ«التفسري العلمي» ،وربام أضاف بعضهم «التفسري العددي» ،و«التفسري الفلسفي»
وما إىل ذلك.

قدمه للقرآن الكريم
املتنوع بمعرفة ما ّ
وحني حاولنا إجالء هذا الثراث التفسريي ّ
وللمخاطبني به -وهم البرش ّية ك ّلها -وجدنا ّ
وتنوعه
أن هذا الرتاث -عىل اتساعه ّ
وكثرة فوائده -مل ينجح يف استجالء معاين القرآن الكريم ،وبقي يف هذا الكتاب اخلالد
كثري من العوامل التي قد يشعر اإلنسان بأ ّنه لو ُخ ّل بينه وبني القرآن ،يراجعه ويسائله
ويتد ّبر فيه ويتذكّر ويتع ّقل الستفاد من معانيه وجت ّلياته وما فيه من نور وهداية أكثر
املفسين ،وال نرتدد يف أن نقول ّ
بكثري مما استفاده من ّ
إن بعض التفاسري
تدخالت ّ
القرا َء من حسن
قد وقفت حاجز ًا بني القرآن
والقراء ،وربام حرمت ُ
بعض التفاسري ّ
ّ
استجالء معاين القرآن العظيم وحماولة التد ّبر فيها وتع ّقلها وتذكّرها.

من هنا بدأت رحلتنا مع تد ّبر القرآن ،وحماولة فهمه من داخله واستجالء
عرض ألنواره ونفحاته من داخله ،فوجدنا يف ذلك خري ًا
أنواره من ثنايا آياته ،وال ّت ّ
كثري ًا ،ونع ًام ال ُتىص ،جتعل القارئ املتد ّبر -إذا أحسن التد ّبر ومرن عليه -أكثر وعي ًا
بالقرآن وفه ًام لسياقاته وإدراك ًا ملعانيه واعتبار ًا بقصصه وأمثاله ،وأقرب إىل الصواب
يف إدراك مقاصده وغاياته؛ ولذلك فقد رأينا ختصيص هذه املقدمة ملعاجلة هذا النوع
من التفسري ،ورشح وبيان املنهج النبوي القويم يف األخذ به والنسج عىل منواله،
العيل القدير أن ُيو ّفقنا و ُيعيننا عىل بلوغ هذه الغايات السامية الرشيفة ،وأن
سائلني
ّ
جيعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ،وجالء مهومنا وأحزاننا ،وأن ُينري به بصائرنا ،إ ّنه و ّيل
ذلك والقادر عليه.

ّ
إن القرآن الكريم قد بدأ ا ّتصاله برسول اهلل  وباألرض باألمر بالقراءة،
فكانت ّأول كلامته أمر ًا بالقراءة﴿ :ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
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ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ﴾ [العلق ،]5-1 :ففي هذه اآليات اخلمس
أمر بقراءتني ،ويف هذا تنبي ٌه إىل ّ
أن تنزيله سوف
األوىل نزوالً من الكتاب الكريمٌ -مصدق ًا ملا بني يديه ،ومهيمن ًا عليه ،ومشتم ً
يتكامل ليصبح كتاب ًا كام ً
ال عىل
ال تا ّم ًا،
ّ
النبوات كلها ،وحام ً
ال هلدايات األنبياء واملرسلني مجيع ًا.
تراث ّ
ٍ
ّ
تستمدها من صلة املوصول.
قراءة من القراءتني هلا خصائصها التي
إن كل
ّ

فالقراءة األوىل يف قول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ﴾ [العلق،]1 :
قراء ٌة يستعني اإلنسان يف ممارستها باسم اهلل «اخلالق» ،واخللق بالنسبة هلذا اإلنسان
املتل ّقي هلذا القول الثقيل يبدأ من علق﴿ :ﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ [العلق ،]2 :والعلق
تطورت .أ ّما القراءة الثانية فهي قراءة بالقلم﴿ :ﮆﮇﮈ
قطعة من الدم ثم ّ
ﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [العلق .]4-3 :وذكر «القلم» هنا يف صلة املوصول ﴿ﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ﴾ [العلق ]5-4 :تربط بني القراءة -قراءة القرآن الكريم والقلم-
ومجيع القراءات التي تراكمت بواسطته منذ بداية اخللق حتى بداية عرص التنزيل،
فهي قراءة باخللق وقراءة بمرتاكَم املعرفة ،وقراءة بالوحي النازل ،ممّا ُيشري إىل ّ
أن
اجلمع بني قراءتني أو أكثر من قراءتني؛ لكي حيقق أهدافه
القرآن ُي َع ِّل ُم منذ البداية
َ
أهداف التنزيل.
َ
ثم تتالت وتتابعت أنواع القراءات بعد ذلك .فهناك :قراء ٌة َي ْع ِم ُد املتع ّبدون
الذين يبتغون ثواب اهلل -تبارك وتعاىل -بالقراءة إىل القيام هبا .هذا الثواب الذي وعد
ٍ
رسول اهلل  به" :اتلوه ّ
فإن اهلل يأجركم بكل
حرف عرشة ،ال أقول ﴿ﭑ﴾ حرف،
و«ميم» حرف (((".وهناك قراء ٌة أخرى :هي قراء ُة
ولكن «ألف» حرف و«ال ٌم» حرف
ٌ
سم بالبحث
الذين يريدون معرفة احلالل واحلرام ورشيعة القرآن الكريم ،فهي قراءة ت ّت ُ

((( نص احلديث كام ورد يف صحيح الرتمذي وغريه :عن َعبدَ اهلل بن مسع ٍ
ولَ :ق َال َر ُس ُ
ود َي ُق ُ
ول اهللِ ﷺَ " :م ْن
ْ َ َ ْ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َسنَ ُة بِ َع ْ ِ
َق َر َأ َح ْرف ًا ِم ْن ِكت ِ
َ
َ
ش َأ ْم َثالَاَ ،ل أ ُق ُ
فَ ،و َل ٌم
ف َح ْر ٌ
ف َو َلك ْن أل ٌ
ول :آمل َح ْر ٌ
َاب اهلل َف َل ُه بِه َح َسنَ ٌةَ ،و ْ َ
حر ٌ ِ
ف ".انظر:
يم َح ْر ٌ
فَ ،وم ٌ
َْ
 الرتمذي ،جامع الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،كتابفضائل القرآن ،باب ما جاء فيمن قرأ حرف ًا من القرآن ماله من األجر ،حديث رقم ( ،)2910ج،5
ص.175
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ٍ
عن الرشيعة وعن اآليات التي حتمل ترشيعات إهل ّية من ٍ
ووصية وما إىل
أمر وهني
ذلك .وهناك قراء ٌة ثالثة ،هي قراءة أولئك الذين يريدون أن يعرفوا تاريخ البرش ّية
وتطورها ومسري َة البرش ّية عرب التاريخ ،منذ بدء اخلليقة حتى أيام رسول اهلل ؛
ّ
رغب ًة يف معرفة ذلك التاريخ واالعتبار به ،واستنباط دروسه وعربه .وهناك قراء ٌة
ليستمتع بد ّقة اللفظ ومجال األسلوب وبالغة القرآن
رابعة ،هي قراءة َم ْن يقرأ
ْ
حتديه ووجوه إعجازه للبرش ّية عن أن تأيت بمثله .وهناك
الكريم؛ ولكي يرى جوانب ّ
قراء ٌة خامسة هي قراءة من حياول أن ي ّطلع عىل قصص األنبياء ،ومعرفة أقوامهم
وأحداث أزماهنم ومضامني رساالهتم .وهناك قراء ٌة سادسة ،حتاول أن ترى ما إذا
ويوضح مصري اإلنسان
كان هذا القرآن يسترشف املستقبل ،و ُيعطي مؤرشات له،
ِّ
ومصري البرشية ،إىل غري ذلك من قراءات كثرية تكاد تشمل جوانب القرآن الكريم
املختلفة .وهناك أناس درجوا عىل إثارة أسئلة؛ بعضها يف الفلك ،وبعضها يف التاريخ،
وبعضها عن احلارض واملستقبل ،وغري ذلك من أجل أن ينزل اجلواب عىل أسئلتهم
تلك َو ْحي ًا ،بحيث يكون لدهيم جواب تطمئن إليه النفوس ،وينرشح له القلب.

اإلسالمي يتكون يف بداياته
املتعددة املتنوعة هي التي بدأ الفكر
هذه القراءات
ّ
ّ
هبا وحوهلا .فلم يكن للعرب قبل القرآن علوم ومعارف متطورة ،فقد كان العرب
ُأ َّمة من األ ِّميني ،واألم ُّيون كلمة هلا معنيان؛ فاملعنى األول :أي الذين ال يقرؤون وال
يكتبون ،وهذا ليس مراد ًا هنا؛ أل ّنه من املعروف ّ
أن بيئة قريش بيئ ٌة جتارية ،وكان فيها
يش ٌء من القراءة ويشء من الكتابة ،شأهنا شأن البيئات التجارية ،كام َّ
أن هناك ما يدل
عىل َّ
لألمي أو األميني:
أن العرب كانت هلم كتابات يف تلك املرحلة (((.أ ّما املعنى الثاين
ّ
هم الذين مل ينزل عليهم كتاب من قبل ،وانقطعت الصلة أو مل تقم صل ٌة بينهم وبني
اإلهلي يف وقت منظور .والعرب -وإن كان هناك تاريخ لبعض األنبياء يف
الوحي
ّ
جزيرهتم مثل هود وصالح -قد َب ُعدت ُّ
الش َقة بينهم وبني هؤالء األنبياء واملرسلني،
تعرضت لوضع األعراب وعرب اجلاهل ّية وقبائلهم املختلفة
((( ويمكن الرجوع إىل بعض املصادر التي ّ
«املفصل يف أحوال العرب» البن يعيش ،ومنها «بلوغ األرب يف أحوال العرب»
يف عرص التنزيل ،منها
َّ
لآللويس ،ومنها «عرص النبي وبيئته قبل البعثة» ملحمد عزة َد ْر َوزَ ة ،إىل مصادر أخرى كثرية حتدثت عن
تلك الفرتة.
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فعادوا إىل ُأم َّيتهم؛ ولذلك سموا بالغافلني يف بعض اآليات ﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮ﴾ [السجدة﴿ ،]3 :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ﴾

نبي
كأنم مل يأهتم ٌّ
[يس .]6 :وقد ُنسيت كل تلك الرساالت ،و َفصلت بينهم وبينها دهورّ .
ٌ
تتلق رسال ًة سامو ّية.
أو
رسول من قبل ،فهم من الشعوب األم ّية هبذا املعنى؛ أي التي مل َّ
وتشوقت نفوسهم إىل رسالة﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ومن هنا تط ّلعت
ّ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾ [األنعام ،]157 :أي وهم ينظرون
إىل اليهود والنصارى من حوهلم وكانوا يتشوقون إىل نزول ٍ
ٍ
خطاب إليهم.
يشء أو

وبسبب كون العرب أم ّيني مل ينزل عليهم وحي قبل القرآن ،فلمـّا أنزل القرآن
الكريم بدأت تتكون أفكارهم ومعارفهم وعلومهم من تفاعلهم مع القرآن .ممّا جعل
ابن عبد الرب أو سواه يقولون" :العلم :قال اهلل ،قال رسوله" ،فالعرب قبل نزول القرآن،
ُ
القرآن بالنّسبة هلم هو
كأنم مل يامرسوا أ َّية عمل ّيات تعليم ّية أو معرف ّية؛ ولذلك كان
ّ
تكونت
املصدر املنشئ ألفكارهم وآلرائهم
ولتصوراهتم وملعارفهم ولعلومهم ،وحوله ّ
ّ
تلك املعارف التي عرفت فيام بعد بـ«العلوم اإلسالم ّية» ،وعليه نشأ «الفكر اإلسالمي»
أو «العلوم النقل ّية» ،أو التي ُس ّميت يف بعض املراحل بـ«العلوم الرشع ّية» ،فهذه العلوم
املتنوعة للقرآن الكريم حتى
املتعددة ،واملقاربات
تكونت يف دوائر تلك القراءات
ّ
ّ
ّ
أصبحت جمموع ًة من املعارف التي بدأ تدوينها الرسمي ،عام  (((.143الذي صار هو
تاريخ التدوين الرسمي لتلك املعارف أو لذلك الفكر الذي انبثق عن قراءات املسلمني
للقرآن الكريم؛ فهناك تفسري ،وعلم عقيدة أو توحيد ،وعلم فقه وأصول ،وحديث،
وعلوم عرب ّية .وهذه كلها تقريب ًا َج َرت مقاربتها أو عمل ّية الوصول إليها بالقراءات
بتعدد
تنوعت وتعددت -كام ذكرتّ -
أو باملقاربات اإلسالم ّية للقرآن الكريم التي ّ
أنواع القراءة ،إضافة إىل أنواعها القديمة منها واحلديثة .وك ّلها كانت ذات ارتباط ٍ
وثيق
وتصوره ودوافعه ودواعيه ومؤثرات أخرى كثرية
بالقارئ نفسه ،فللقارئ رؤيته الكل ّية
ّ
من بيئته وثقافته وحضارته وقدراته ونوايا ُه وغاياته وسائر املؤثرات األخرى ،وللقارئ
دور كبري يف حتديد نوع ّية القراءة التي يقرأ القرآن الكريم هبا.
((( عىل ما أكّد الذهبي وتبعه بعد ذلك السيوطي.
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ٍ
عالقة وثيقة بالزمان واملكان ،فالزمان الذي يقرأ القارئ القرآن
والقراءة ذات
فيه ،واملكان الذي يقرأ القارئ القرآن به كالمها له أثره يف عمل ّية القراءة ،واختيار
ّ
اإلهلي الذي
الغيبي
املتوخاة منها .وهناك البعد
نوعها وكيف ّيتها ،واحلصول عىل النتائج
ّ
ّ
ُييط بالقارئ وبالقراءة وبمنهجها ،فإذا صادف القارئ لطف ًا من اهلل -تعاىل -وعنايته
وتوفيقه فقد يو ّفق يف قراءته ،وقد يصل هبذه القراءة إىل كثري من مكنون القرآن الكريم؛
ولذلك ّ
فإن اهلل -تبارك وتعاىل -قال﴿ :ﭙﭚﭛﭜﭝ﴾ [الواقعة،]79 :

احلس كام ذهب إىل ذلك
وهنا اآلية ُتشري إىل عمل ّية الوصول إىل املعنى ،وليس اللمس ّ ّ
بعض الفقهاء .وإ ّنام َم ُّس املعنى املكنون والوصول إليه .وقد وضع اهلل -تبارك وتعاىل-
كلمة ﴿ :ﭜﭝ﴾ [الواقعة ،]79 :بصيغة اسم املفعول لكي ين ِّبه إىل َّ
أن عمل ّية
طهره غريه .ذلك يعني ّ
أن امل َط َّهرين هم
املطهر هو من َّ
التطهري جتري من اخلارج ،يعني َّ
طهرهم اهلل -تبارك وتعاىل -وه ّيأ عقوهلم وقلوهبم ووجداهنم للمس
أولئك الذين ّ
معاين القرآن الكريم والوصول إليها .ورسول اهلل  يقولَّ :
"إن لربكم يف دهركم
(((
متعرض ًا لنفحات اهلل
فتعرضوا هلا ".فحينام يقوم القارئ للقرآن الكريم ّ
لنفحاتّ ،
تبارك وتعاىلّ -فإن استفادته بقراءته سوف تكون أكثر بكثري من ذلك الذي ُح ِرم
هذه اجلوانب أو مل يصادفها.

وقد وصف اهلل -تبارك وتعاىل -القرآن الكريم بأ َّنه ُهدى لقوم ،ونور وبيان ألقوام،
وقد وصفه كذلك بأ َّنه ال يزيد الظاملني إال خسار ًا .وينزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة
للمؤمنني﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ﴾
يتنوع دوره يف التأثري بتنوع القارئ وما يتصف به وما
[اإلرساء .]82 :فهذا اخلطاب ّ
يتعرض له من نفحات اهلل تبارك وتعاىل.

حيرص القارئ عىل
معوقات حتول بني القارئ والقراءة ،جيب أن
َ
وهناك ّ
تالفيها ومنها:

((( السيوطي ،جالل الدين (تويف ٩١١ﻫ) .جامع األحاديث ،حتقيق :جمموعة من الباحثني ،مرص :دار اإلفتاء،
ج،٩ص ،١٥٣نق ً
ال عن:
 الطرباين ،سليامن بن أمحد (تويف ٣٦٠ﻫ) .املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بن عبداملجيد السلفي ،القاهرة:دار مكتبة ابن تيمية ،ط( ،٢د.ت) ،ج ،١٩ص ،٢٣٣حديث رقم .٥١٩
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أوالً« :االختالف» :فإذا وقع اختالف بني القارئني للقرآن الكريم وتنازعوا
أمرهم ،وحاول ٌّ
كل منهم أن ي ّتخذ موقف ًا ما يستدل عليه .هنا ينصح رسول اهلل 

هؤالء بأن يتـركوا القرآن ،وأن يقوموا عنه ،حيث َّ
إن القرآن يف هذه احلالة -حالة
االختالف والشقاق النّفيس -سوف ِ
حيمل القارئني عىل أن جيعلوا من القرآن جمرد

شواهد ووسائل معبِّ ة عن آرائهم التي اختلفوا فيها وحوهلا .وسيؤدي ذلك إىل أن
ٍ
ٍ
تكامل تا ٍّم ،ويف إطار وحدته
ببعض ،بدالً من أن يقرؤوه يف
يرضبوا القرآن بعضه

ليتعرضوا لنفحات اهلل -تبارك وتعاىل -فيه.
البنائ ّية؛ ّ

يامرس القارئ القراءة يف القرآن
املعوقات أن
َ
ثاني ًا« :البحث عن شواهد» :من ّ
معضد ملوقف يقفه أو رأي يراه .ففي هذه احلالة كذلك،
الكريم طلب ًا لشاهد أو دليل ّ
سوف يكون القارئ حمجوب ًا عن جوانب مهمة من أنوار القرآن وأضوائه ووسائل

هدايته ومعانيه.

ثالث ًا« :الدخول بأحكام ُمس َبقة» :كذلك الدخول بأحكا ٍم مسبقة إىل القرآن الكريم
املعوقات التي إن دخل القارئ هبا فإ ّنه لن يكون قادر ًا عىل استجالء معاين
ُي ّ
عد من ّ
ٍ
قارئ هو يف حاجة إليه ،يريد أن يستنطقه
القرآن بشكل سليم .فالقرآن إ ّنام ينفتح عىل

ويصوب خطاه ،ويعينه
يسدد طريقه
ويستثريه لكي ينال من هدايته ومن معانيه ما ّ
ّ
عىل معاجلة أزمته .يقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﮎﮏﮐﮑ﴾ [الضحى،]7 :

فالتائه سوف جيد هدايته فيه ،ولكن الداخل إليه بأحكام مسبقة سوف جيد نفسه يقرأ

نصه ،وال ُيشري إليها أو يدل عليها
بطريقة َم ْن يفرض عىل القرآن معاين قد ال حيتملها ُّ
خطابه بأي ٍ
قارئ ٍ
ٍ
تال مفتقر إىل ما يف
يتحول القارئ من
وجه من أوجه الداللة .وهنا
ّ
ّ
القرآن الكريم إىل إنسان حياول حتميل القرآن ما ال حيتمل.

وهناك مقدمات جيب عىل القارئ أن يعيها يف ُولوجه للقرآن الكريم ،منها:

أوالً« :موقع القارئ من اخلطاب» :جيب أن حيدد القارئ موقعه من اخلطاب ،ما
ٍ
هداية ،أم طالب تع ّب ٍد ،أم طالب معرفة
طالب
جئت إىل القرآن الكريم
موقعي أنا؟ هل ُ
َ
ُحكْم ،أم طالب معرفة ُس ٍ
نن إهل ّية أم ُسن ٍَن اجتامع ّية ،أم تاريخ أقوا ٍم ،أم استنباط هداية
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بد للقارئ أن ُي ّدد موقعه من القرآن الكريم وهو
جد ًا ،وال ّ
أم ماذا؟ هذا التحديد مهم ّ

بد من أن ُي ّدد موقع اخلطاب منه؛ ما عالقة القرآن به؟ وهنا ُي ّبي
يلج إىل رحابه ،وال ّ
تصوره له ،مع إيامن تام ويقني
إيامنه واحرتامه للقرآن ورؤيته لهُ ،أ ْلفته معه ،عالقته بهّ ،
كامل بقدرة القرآن املجيد عىل تزويد القارئ -بكرمه -بام هو بحاجة إليه .فال ُب َّد أن
نسميه بالن ّية« :إ ّنام األعامل بالن ّيات».
ّ
حيدد القارئ هدفه من القراءة بدقة تامة ،وهو ما ّ
اإلهليَّ .
والقراء ُة ٌ
لعل القارئ يصبح
والتعرض للتطهري
عمل ،فال ُب ّد من بناء الن ّية
ّ
ّ
مس معاين القرآن الكريم.
املطهرين الذين يستطيعون العروج إىل ّ
واحد ًا من أولئك َّ

أمر يف غاية
ثاني ًا« :تنزيل القراءة عىل القلب» :تنزيل قراءتنا للقرآن عىل قلوبنا ٌ

األمه َّية؛ لكي نحصل عىل ثمرة القراءة ،ولنجني فوائدها ،فالقراءة بالعينني وحتريك
ٍ
ينزل القارئ قراءته
فعيل للقلب ال تؤ ّدي ما تؤ ّديه القراءة عندما ّ
اللسان دون إرشاك ٍّ
اإلنساين -ك ّلها-
عىل قلبه مبارشة .وهذا النوع من القراءة يقتيض تي ُّقظ قوى الوعي
ّ

عند القراءة ،وحتتاج إىل تدريب عىل ذلك ،بحيث تفيض القراءة من القلب إىل
القلب هو املستقبِل األول آليات الكتاب الكريم.
اجلوارح ،فيكون
ُ

ينزل عىل السمع ،أو يوضع أمام العني لكي
فالقرآن الكريم ليس كتاب ًا عاد ّي ًا َّ
اله أو ٍ
بقلب ٍ
ٍ
ساه
يقلب اإلنسان الطرف يف كلامته ،أو يتصفحه تصفح ًا ،أو يستمع

ينزل عىل اللسان أو ينزل عىل األذن يف حالة
له ،بل ال ّ
ينزل عىل القلب قبل أن ّ
بد أن َّ
االستامع ،قال تبارك وتعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱ﴾ [الشعراء﴿ ،]222 -221 :ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ [النحل .]102 :فالتنزيل عىل القلب إذ ًا ليس
ينزله عىل
تدرب
وتطهر ،فليس كل كال ٍم يمكن لإلنسان أن ّ
ّ
باألمر السهل؛ أل ّنه حيتاج إىل ّ

قلبه؛ ولذلك ُني رسول اهلل  أن حيرك به لسانه﴿ :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃ﴾ [القيامة ،]17 -16 :و ُأمر -يف الوقت نفسه -ون َّبه إىل ّ
أن التنزيل

حمتاج أن ُين َِّز َل القرآن عىل قلبه ،والتنزيل
إ ّنام يتم عىل القلب ،فالقارئ للقرآن الكريم
ٌ
عىل القلب يستلزم أوالً تطهري القلب وتنقيته من كل ما قد حيول بني القرآن والنزول
ممه ٍد ّ ٍ
عىل ٍ
لي ،إذا نزل عليه زاده إيامن ًا وزاده إخبات ًا وخشوع ًا ،قلب ًا خمبت ًا ال تعرف
قلب ّ
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ُ
يزيد ذلك القلب لين ًا ،كام يلني له اجللد﴿ :ﭯﭰﭱ
القسو ُة إليه سبيالً،
والقرآن ُ

ِ
تزكية القلب وتطهريه
بد من
ﭲﭳﭴ﴾ [الزمر .]23 :ويف الوقت نفسه ال ّ
ٍ
بد لك من متهيد
وإعداده وهتيئته ،فكام ُتهد األرض إلنزال
طائرة عليها مثالً ،ال ّ
القلب لكي تنزل عليه آيات القرآن الكريم وتوجد بني القلب والكتاب الكريم رابط ًة
وثيق ًة لتذكر ُمن َِّزلِه واملتكلم به  وتذكر متلقيه األول  Oالذي
تل ّقاه ومحله إىل البرش ّية.
بد للقارئ أن يتن َّبه له أال
أمر آخر ال ّ
ثالث ًا« :حضارة كلمة وحضارة الصورة»ٌ :
أن هذا القرآن كلامت اهلل ،فيحتاج القارئ أن يدرك َّ
وهو ّ
أن القرآن كالم اهلل ،يقوم

عىل الكلمةّ .
وأن احلضارة التي أقامها القرآن الكريم هي حضارة كلمة ،وهي مقابل
حضارة الصورة والتمثال ،والكلمة يستحيل توثينهاْ ،
بعض الناس ،ولكن
وإن و َّثنها ُ
ٍ
ال يعني هذا كذلك ،أن يتعامل معها تعام ً
كلمة أخرى .فهذه الكلمة
ال عاد ّي ًا كأ َّية
املوجودة يف القرآن كلمة إهل ّية تقابل الكلامت اإلهل ّية املوجودة يف الكون التي هبا تش َّيأ
الكون ،حني قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ﴾

[النحل:

 .]40وحضارة الكلمة غري حضارة الصورة أو املثال؛ فلحضارة الكلمة

بد للقارئ أن
سامت
خصائصها ،وللعقل املنتمي إىل حضارة الكلمة
وصفات ال ّ
ٌ
ٌ
يكون عىل َو ْع ٍي هبا ليحسن التعامل مع تلك الكلامت ،وكلامت القرآن الكريم ليست
َك َأ َّي ِة كلامت عرب َّية .وإ َّنام هي كلامت عىل مستوى ٍ
عال يرتقي إىل مستوى املفاهيم.

اإلهلي ل ّلغة واالستعامل البرشي هلا .فاالستعامل
وذلك للفرق الكبري بني االستعامل
ّ
اإلهلي الذي أحاط ِّ
بكل
البرشي ل ّلغة قد ال حيمل من ثراء املعاين ما حيمله االستعامل
ّ
ّ
ٍ
فصل هذا الكتاب عىل علمه  .فالكلمة القرآن َّية إِذ ًا كلم ٌة
يشء عل ًام ،والذي َّ
ترتقي ملستوى املفهوم .وعىل القارئ ْ
أن يدرك الفرق بني االستعامل اإلهلي للكلمة
ثم فالقرآن الكريم هو َأ ْو َل ا َملصادر بتعريف كلامت
واالستعامل البرشي هلا .ومن ّ

القرآن الكريم نفسه ،فالقرآن جيعل من الكلمة الواحدة غرف ًة يف بناء أو لبن ًة يف بناء
تعطي فائدهتا منفردة ومستقلة ،ويف الوقت نفسه تعطي مجل ًة من الفوائد وهي يف
وعي له أمهيته ،وتظهر أمه ّي ُته يف عملية الفهم
داخل البناءَ .ف َو ْع ُي ال َقارئ هبذا األمر ٌ
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ويف التعامل مع مفردات القرآن الكريم بوصفها «مفاهيم» ،ومع القرآن الكريم يف
ٌ
تناول آخر،
«وحدته البنائ ّية» ويف «كل ّياته» و«مقاصده» و«غاياته» .أ ّما الصورة فلها

والتوجه
وهلا طرائق خمتلفة يف النظر إليها ،والتكوين العقيل للمنتمي حلضارة الصورة
ّ
توجه املنتمي حلضارة الكلمة.
النفيس
ٌ
خمتلف متام ًا عن ُّ
ُّ

بد من التن ّبه هلا ،أال وهي اختالف «لسان
رابع ًا« :لسان القرآن» :نقط ٌة أخرى ال ّ
يب ،ومت ُّتع هذا اللسان -لسان القرآن-
أي لسان آخر بام فيه اللسان العر ّ
القرآن» مجل ًة عن ّ
جد ًا إخضاعه ألحكام األلسن ّيات،
بمزايا خمتلفة .فلسان القرآن الكريم من الصعب ّ
خاص ًة املعارصة التي تنطلق من عمليات دراسة النصوص وتفكيكها وإعادهتا إىل
كلامت مفكّكة لتيسري حتليلها! وعدم مالحظة سائر اجلوانب التي أرشنا إليها من
اإلهلي
وحتديه وإعجازه ،وأثر االستعامل
مزايا كلامت القرآن الكريم و َن ْظ ِم ِه وأسلوبه ّ
ّ
البرشي هلذه األلسن ّيات ،يصعب أن ترتقي إىل هذا
للغة ،والفرق بينه وبني االستعامل
ّ
املستوى ،ويصعب أن تتعامل مع النص القرآين التعامل الالئق به والقادر عىل العروج
إىل علياء األلسن ّيات القديمة .وقد قام البالغ ُّيون املسلمون؛ مثل عبد القاهر اجلرجاين
يف «دالئل اإلعجاز» ،والزخمرشي يف «أساس البالغة» ،وابن ِجنّي يف «اخلصائص»،
وسيبويه يف «الكتاب» واخلليل يف «العني» بدراسات لغوية ،وجدت وولدت يف البيئة
املسلمة ،وبتأثري قرآين .لقد كان من املمكن لو ّ
أن املسلمني جاوزوا خت ّلفهم الذي
هم فيه ،أن يبنوا عىل تلك الدراسات ليكون لدهيم علم ألسن ّيات مالئم للتعامل مع
القرآن الكريم بمزاياه وبخصائصه كلها ،وأن يضيفوا عىل هذه األلسنيات وعلومها
ومناهجها معارف ومناهج أخرى يمكن أن جتعل اللسان ّيات اإلسالم ّية والعرب ّية
القرآين وحلاميته من تط ّفل الذين ال يعرفون
لسان ّيات متم ّيزة صاحلة خلدمة اخلطاب
ّ
لموا بكثري من األبعاد
عنه الكثري ،وال يستطيعون أن ّ
يتذوقوه ،وال يستطيعون أن ُي ّ
األساس ّية لقراءته ،وألغنوا أنفسهم عن التطفل عىل موائد علامء األلسن ّيات والبحث
تعرض له وما يزال
يتعرض ملا ّ
الفونولوجي وما إىل ذلك ،وأغنوا الكتاب املجيد أن ّ
قدم له الكثري.
الفجة التي مل تستطع أن ختدمه وال أن ُت ّ
من تلك الدراسات َّ
القرآن الكريم نفسه قد هدى الناس إىل مناهج قراءته .فكأ ّنه قد أخذ بأيدهيم ،وقال
هلم ْ
إن شئتم أن تقرؤوين فاقرؤوين هبذه املناهج أو هبذه الطرق ،فهو قد أوضح الفروق
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بني تد ّبره يف حالة االستامع وتد ّبره يف حالة القراءة﴿ :ﯙﯚﯛﯜ
مطلوب منه أن يقرأ بكل
ﯝﯞﯟﯠﯡ﴾ [األعراف ،]204 :فالقارئ نفسه
ٌ
ٍ
بحاجة إىل أن ُينصت
تقدمت اإلشارة إليها ،واملستمع
الرشوط واملواصفات التي ّ
إىل هذا القرآن بجوارحه ك ّلها؛ ّ
القرآين طرق ًا خمتلفة تستدرج القارئ
ألن للخطاب
ّ
وأعدها الستقباله،
والسامع إىل التفكري فيها إذا ظهرت للقارئ أو السامع املسالك،
ّ
القرآين ليس من النوع الذي يمكن للقارئ به أو للسامع أن يضع عوازل
فاخلطاب
ّ
ٌ
مدرك لعظمته
بينه وبني تأثريه فيه إذا ما استقبله بقلبه وأنزله عىل قلبه واستقبله ،وهو
وألمه َّيته وملزاياه .فقد تضافرت الروايات الدا ّلة عىل ّ
أن القرآن الكريم حني استمع
إليه أو قرأه بعض املرشكني تأثروا به ،ومن منَّا جيهل قصة إسالم عمر بعد قراءته ليشءٍ
َ ْ
ِ
سورة طه؟ وقصة الوليد بن املغرية ،وقصة الثالثة :األخنس بن رشيق وأيب جهل
من
السلبي
وأيب سفيان ،واسرتاقهم السمع إىل قراءة رسول اهلل  للقرآن .ويف اجلانب
ّ
نجد َّ
أن املرشكني ملعرفتهم بذلك التأثري سارعوا إىل أن قالوا﴿ :ﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [فصلت ]26 :فقد دعوا إىل عدم السامع أص ً
ال منذ
وتنوع مصادر قوته اليشء الكثري
ألنم يعرفون من قوة اخلطاب وصدق تأثريه ّ
البداية؛ َّ
عن تأثريه فيمن يقرؤه أو يسمعه؛ ولذلك مل يكونوا يستطيعون أن يعطوا أحد ًا فرص ًة
لالستامع إليه .ويف الوقت نفسه يقول البارئ  لرسوله ﴿ :ﯦﯧﯨ
بد إذ ًا أن
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ [التوبة .]6 :فال ّ
حيدث اخلطاب نوع ًا من التأثري فيه ،ويشق طريقه إىل قلبه وعقله ووجدانه .فيكون من
جد ًا أن يتالىف ذلك التأثري إذا كان مدرك ًا لقيمة هذا القرآن وكيف ّية التفاعل
الصعب ّ
معه وكيف ّية استقباله قراء ًة أو استامع ًا.

ّ
إن القرآن الكريم بدأ أول ما بدأ بأمر بالقراءة؛ إذ نزلت به﴿ :ﭻ﴾ [العلق ]1 :لريشد
يسه اهلل  للقارئني فقال﴿ :ﮞ
ويبي أنه قد َّ
الناس إىل رضورة قراءته َّ
وبي لنا ّ
أن هناك آثار ًا سلب ّية وأخرى
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ﴾ [القمرّ ،]17 :
إجياب ّية هلذا اخلطاب﴿ :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﴾ [األنفال﴿ ،]2 :ﰏﰐ
ﰑﰒﰓﰔ﴾ [الرعد .]28 :وهذا كله للذي يؤمن هبذا القرآن ويدرك عظمة
وجاللة قدره.
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خامس ًا« :أسامء القرآن» ومن أهم األمور التي تساعد القارئ عىل معرفة القرآن
معرف ًة جيدة وبناء ٍ
ألفة معه معرفة أسامء القرآن الكريم بمعانيها ،ومعرفة صفاته
بداللتها ،وللقرآن الكريم ما يزيد عن أربعة وثالثني اس ًام .وله جمموع ٌة من الصفات،
أحصاها أو أحىص بعضها اإلمام الرازي وآخرون من علامء القرآن الكريم .هذه

األسامء وهذه الصفات زادت عىل اخلمسني .ومن شأهنا أن تزيد يف فهم القارئ ويف

ثم هتيئة النّفس والعقل والقلب والوجدان
وعيه بأمه ّية القرآن وإدراك عظمته ،ومن َّ
الستقبال ُمْكَم آياته قراء ًة أو استامع ًا .وقد اشتمل القرآن الكريم عىل آيات كريمة

كثرية ُت ّبي لنا طرائق استامع املؤمنني للقرآن الكريم وتالوهتم له ،وطرائق استعامل
غريهم واستقباهلم له ،فهو كام قلنا شفاء ملا يف الصدور ،وهدى ورمحة ،وهو موعظ ٌة

للمتقني ،وهو برشى وذكرى ونذارة يف الوقت نفسه .ال يمكن إطالق ًا أن يتجاهل
القارئ ذلك كله ويصل من دونه إىل املستوى الذي ن َّبه القرآن الكريم إىل رضورة
«حق التالوة» ،ال يكون
الوصول إليه بقارئه وبسامعه وبتاليه .فالتالوة جيب أن تكون َّ

فيها َ ّل بألسنتهم ،وال يكون فيها طع ٌن يف الدين ،وال يكون فيها فسا ٌد يف الن َّية إىل غري

ذلك من آداب ووصايا ،قد اشتمل القرآن الكريم عليها؛ ل ُي ّبي لنا املنهج الذي نقارنه

به ونقرأه به ،وذلك هو منهج القراءة ومنهج االستامع .وهذه كلها حتتاج إىل نوع من
لنتبي هذه اآليات ،ونضعها يف نوع من الرتاتب
االستقصاء يف آيات القرآن الكريم؛ ّ

والتالزم يسمح للقارئ الوصول به إىل ما يتمنَّى الوصول إليه بقراءته للقرآن الكريم.
واهلل -تبارك وتعاىل -ما أنزل القرآن منج ًام وما فرقه وقرأه عىل الناس عىل م ٍ
كث إال
َّ
ُ
َّ
من أجل تثبيت القلوب والعقول به ،فقال سبحانه﴿ :ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥ﴾ [اإلرساء﴿ ،]106 :ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾

[الفرقان،]32 :
وسمى القرآن
وسمى رسول اهلل  بعض القراءات بقراءة «اهلذرمة»،
ّ
ّ
الكريم بعض القراءات بقراءة ِ
«العضني»﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ﴾ [احلجر،]91 :

أي قرؤوه بوصفه أعضاء جمزأة مق ّطعة مفرقة عن بعضها.

بمنهج ٍ
ٍ
دقيق لقراءة القرآن
فكل هذه األمور حينام نضمها إىل بعضها سوف نخرج

رسمه القرآن نفسه ليهدينا به إىل املنهج الذي علينا أن نتبعه يف قراءته وتالوته ويف
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بد من معرفة أسامء القرآن وصفاته ،لكي يستصحب القارئ ذلك
االستامع إليه .فال ّ

كله وهو يتلو آيات القرآن الكريم ،ويتلوه متدبر ًا متفكر ًا متعق ً
ال متذكر ًا نظمه ،ويتدبر

حتدى البرش ّية كلها ،بل العاملني كافة ،وكيف عجزت
تفرد أسلوبه ،وكيف ّ
فيه ويف ّ

البرش ّية كلها عن االستجابة لذلك التحدي ،وأ ّنه خطاب خيتص برضورة أخذه بقوة
ٍ
ٍ
ٍ
وعزيمة صادقة.
وعقل منفتح
بقلب منفتح
وتل ّقيه
تبي لنا نوع ّية القراءة التي علينا أن
فهذه بعض معامل ومالحظات وجيزة لع ّلها ّ

نامرسها ونحن نقرأ القرآن الكريم ونقاربه .خاص ًة يف هذه املرحلة احلرجة من تارخينا،

الكوين ،فهو القادر عىل إخراجنا من احلرية
والتي ال نجد فيها بني أيدينا إال كتاب اهلل
ّ

وختليصنا من هذه الفتن ،كتاب اهلل الذي يرسم لنا طريق اخلالص ،كام يشري إىل ذلك
ِ
كرم اهلل وجهه وريض عنه -الذي ذكرناه آنف ًا.اخلرب
ّ
املروي عن أمري املؤمنني َع ٍّل ّ

فهل استطاعت أمتنا -عرب تارخيها ،وباستعامهلا ملختلف العلوم واملعارف التي

تقدم ذلك القرآن
وض َع ْتها من أجل استجالء معاين القرآن -أن تكتشف القرآن ،ثم ّ
َ
الكريم للبرش ّية بوصفه كتاب استخالف ومنشأ عمران؟ ودليل استقامة وهداية يف
هذا الوجود؟!.

ال شك َّ
قدمت خدمات كثرية يف كتابة القرآن ويف
أن ُأ ّمتنا قد حاولت ،وقد ّ
قراءته ويف جتويده وزخرفة أوراقه ،ويف طرق تناقله ،ويف إحصاء ٍ
كثري من األمور

يقرب من مليون
الدقيقة الدائرة حوله .ولكن مل تستطع بالرغم من إعداد وكتابة ما ُ

دراسة وكتاب ورسالة -ما بني مطبوع وخمطوط يف قضايا القرآن وتارخيه ومجعه
ٍ
خالفة ودليل
قدم باعتباره كتاب
تقدم لنا القرآن كام ينبغي أن ُي ّ
وعلومه املختلفة -أن ّ
احلضاري يف هذه احلياة الدنيا .فدراساتنا يف «علوم
عمران ،ومصدر حتقيق للشهود
ّ
القرآن» قد ا ّتسمت بكثري من القصور ،ودخلت يف بعضها قضايا خطرية مثل دعوى

سمي بـ«القراءة الشاذة» ،وعن
«النّسخ»،
ّ
و«تعدد األحرف» ،و«القراءات» ّ
خاصة ما ّ

هذه العلوم انتقلت تلك اإلصابات إىل بعض معارفنا األخرى ،مثل «أصول الفقه»،
وجمموعة من اإلصابات اخلطرية التي أرشنا إليها بوصفها عل ًام نتداوهلا بوصفها
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محلت تلك املقوالت القرآن الكريم جمموع ًة من التساؤالت
من علوم القرآن .لقد ّ

الشاغلة عن تد ّبره ،واألمور التي ما كان ينبغي هلذه األ ّمة أن تغفل عنها ،وما كان

ينبغي أن تسمح هلا أن متر إىل «علوم القرآن» ،فض ً
ال عن أن تعيش وتتداول حتى أيامنا
ب إىل ُأ ِّمنا عائشة -رضوان اهلل عليها -وال أشك َّأنا
هذه .وهناك
رب ُين َْس ُ
أخبار منها خ ٌ
ٌ

بريئة من ذلك ،يقول اخلرب ّإنا قالت" :أتدرون كم هي سورة األحزاب اليوم؟ قالوا:

وإنا
يا أم املؤمنني ّإنا ( )73آية ،قالت :واهلل لقد كنَّا نقرأها عىل عهد رسول اهلل  َّ

تعدل سورة البقرة ،جتاوز املئني" .فهذا القول كيف يمكن أن ُيقبل؟ وكيف يمكن أن
نستمر بتداوله؟ ونحن نعرف ّ
أن اهلل  هو الذي تك َّفل بنفسه بحفظ هذا
القرآن واحليلولة دون نسيان أو جتاهل أو حتريف أي ٍ
يشء منه مهام كان ،حتى لو كان

كلم ًة أو حرف ًا.

فالقرآن املجيد ُه َو منبع كل خري يف هذه العلوم أو املعارف ،وكل ما يؤخذ
عليها أو ُينتقد من تفاصيلها أو كل ّياهتا راجع بشكل أو بآخر إىل مدى قرهبا واتصاهلا

وانفصاهلا عن القرآن الكريم .وقد حاول اإلمام الرازي ،وهو َم ْن ُه َو يف علمه وجالل

عد موسوعة معرف ّية يف هذا املجال ،أن يربط بني تلك العلوم
قدره وتفسريه الذي ُي ّ
فأعد تفسري ًا؛ وضع فيه كثري ًا من قواعد أصول الفقه -وإن مل نقل
وبني كتاب اهلل
ّ
وضعها كلها -وربطها بالقرآن الكريم ،وكذلك فعل مع كثري من األحكام الفقه ّية
ّ
فكأن اإلمام
والكالمية ،والبالغة واللغة والنحو والترصيف واحلديث وما إىل ذلك.

ّ
يستدل عىل نفسه وعىل غريه من الفقهاء الذين إ ّنام تشغلهم يف فرتة التكوين
أراد أن
والتع ُّلم والتعليم التفاصيل واجلزئ ّيات ،ويستغرقون فيها دون التفات لربطها بالقرآن
ألن هناك أمر ًا مستبطن ًا يف قرارة كل نفس من تلك األنفسّ ،
الكريم؛ ّ
أن قواعد

النبوي وما جاء به املفرسون وما جاء من علوم الكالم
األصول والفقه واحلديث
ّ
والعقائد ،ذلك ك ّله -وإن ُرد إىل القرآن الكريم بشكل أو بآخر -ولكنّه يف الفرتات
األوىل من تكوينه كان الرد إىل القرآن الكريم عىل سبيل االستشهاد بآيات الكتاب
الكريم وتعضيد ما توصل إليه أهل العلم خارجه ،أو عىل األقل مما صاغوه خارج

القرآن الكريم ،ثم حاولوا تعضيده وإضفاء الرشع ّية عليه وربطه بالقرآن الكريم من
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خالل عمل ّية استشهاد ،فكأ ّنه  حينام كتب تفسريه أراد أن يستدرك -ولو مل
يرصح بذلك -بأن جيعل القرآن الكريم منطلق ًا لتلك العلوم .وال شك ّ
أن اإلمام
ّ
الرازي قد كتب تفسريه يف وقت ّ
متأخر من عمره ،وبعد أن نضجت خرباته واستوت
علومه .فكأ ّنه كان يقول :إذا كنا يف بدء حياتنا العلم ّية وانشغالنا بالتعليم والتأليف
اختذنا من القرآن الكريم واألحاديث النبو ّية شواهد ملا كنا نصوغه من قواعد علم ّية
يف أصول الفقه ،أو الفقه ،أو التفسري ،أو الكالم ،أو ما إىل ذلك؛ فاآلن سأعيد هذه
ّ
ولعل بذلك أجعل
العلوم من طريق التفسري أو بطريق التفسري إىل القرآن الكريم،
القرآن الكريم ال جمرد شواهد معدودة أو أدلة سائدة ،ولكن منبع ًا ومنطلق ًا وأساس ًا؛
ولذلك جاء يف وصيته أ ّنه قال" :ولقد اختربت الطرق الكالم ّية واملناهج الفلسف ّية،
فلم أجد فيها مثل ما وجدت يف كتاب اهلل ،أقول يف اإلثبات كذا وأقول كذا.....
إلخ" ،واملتأمل يف وص ّية الرجل يمكن أن يدرك هذا املعنى بوضوح شديد.

حاس ٌة
تكونت ّ
وبالنسبة يل ،فبعد تلك اجلولة الطويلة مع الرتاث ،وبعد أن ّ
لدي ّ
نقد ّية مقلقة ،مل تعد تسمح يل بأخذ يشء من ذلك الرتاث عىل أ ّنه يشء من املس ّلامت،
ِ
ٌ
وأصل
ومنطلق
منبع
ٌ
وكام نعلم فالقرآن املجيد والسنّة النبو ّية ال تعد تراث ًا ،بل ه َي ٌ
للرتاث .وقد وجدت الكتاب الكريم مما ال يمكن عىل اإلطالق أن يوجه نقد معترب
إىل ما بني عليه .ولكن إذا كنا نجد ميدان النقد متسع ًا؛ ّ
فإن ما نجده يف الرتاث مل يأخذ
حظه من االرتباط بالقرآن املجيد والبناء عليه.

أخذت الدرس والعربة من موقف اإلمام الرازي ،وقلت إ ّنه جيب
لذلك فقد
ُ
عيل أن أعود للقرآن الكريم قبل أن أبلغ املرحلة التي بلغها اإلمام الرازي رمحة اهلل
َّ
عليه .ومن هنا بدأت أعمل عىل تكريس مجيع دراستي يف القرآن املجيد .واملزايا
كوين يف الوجود سواه
الكوين ،وليس ثمة كتاب
جد ًا .فهو الكتاب
والدوافع كبرية ّ
ّ
ّ
اآلن؛ بعد ختم النبوات بمحمد  وختم الكتب السامو ّية بالقرآن املجيد ،وهو
الكتاب املطلق ،املعجز ،املتحدي ،الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه،
عيل وجدت
والذي ال تعبري عن مراد اهلل تبارك وتعاىل سواه .وحينام بدأت الفكر ُة ّ
تلح َّ
يف التفسري ذلك الركام اهلائل من اإلرسائيل ّيات والقصص وما نحوها ،والفذلكات
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أعده قد
اللغو ّية والرصف ّية والنحو ّية والبالغ ّية واألحكام الفقه ّية ،وما سوى ذلك مما ُّ

حتول إىل حاجز وحائل بني الناس والقرآن الكريم ،أو عىل األقل بني الناس والتد ّبر
ّ

ألنم وجدوا من تلك املعارف التي أدرجت يف التفسري مث ً
يعد
ال ُّ
يف القرآن الكريم؛ ّ
أصلت وق ّعدت
بمثابة التفسري
الفقهي أو تفسري آليات األحكام ،وأصول الفقه ّ
ّ

وربطت ببعض آيات الكتاب الكريم ،ألدنى مناسبة ،وألقوى مناسبة ،بحسب ما كان
ُ
ووجدت علوم ًا
كثري من القضايا التارخي ّية والسنن وغريها،
يراه
ُ
ّ
املؤصلون .كذلك ٌ
كثرية من علوم القرآن الكريم ومعارفه مل يلتفت إليها بقدر ٍ
كاف النشغال الناس
ُ
بد من العودة إىل القرآن الكريم ،فهو كتاب االستخالف
بقض ّية األحكام .فإذن ،ال ّ
حق ح ّقه فيام يتعلق باهلل
وكتاب التوحيد والعمران والتزكية ،وهو الذي يعطي كل ذي ّ
ألصح ألوان االعتقاد
تبارك وتعاىل -من توحيد وسواه و ّفاه ح ّقه وزاد ،وهو منبعّ
أصح املصادر فيام يتع ّلق ببيان احلقوق والواجبات وما إىل
وأنواعه ومراتبه ،وهو
ُّ

ذلك ،وهو -قبل وبعد -الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه،
فصله اهلل -تعاىل -عىل علمه ،الذي ال
تنزيل من حكيم محيد ،وهو الكتاب الذي ّ
يضيق بيشء ،بل أحاط بكل يشء عل ًام.
بد لنا من االرتباط بالقرآن الكريم ،وربط مشاريعنا التجديد ّية واحلضار ّية
إذ ًا ،ال ّ

به بشكل وثيق ،وإال فقد تستمر حالة التيه هذه التي نعيشها إىل فرتات طويلة .وسوف

نستمر ننطلق ونعود إىل النقطة التي انطلقنا منها أو بدأنا منها يف عمل ّية تيه متصلة ال
وجدت ّ
أن يف مراجعات الرتاث ونقده يف نور هداية القرآن الكريم
تتوقف؛ لذلك
ُ

وسيل ًة من وسائل التجديد واالجتهاد وإعادة البناء الذي ننادي به مجيع ًا .وعجزت
ُ
حيدد لنا جمموعة
كل الدعوات املنادية به عن حتقيقه أو الوصول إليه،
والقرآن الكريم ّ

من السنن والقوانني االجتامع ّية التي وصلت البرش ّية -بعد جهد جهيد -إىل ما يقرب
منها ،وما يزال كثري منها بعيد ًا عن متناول البرش ّية التي اختذت هذا القرآن مهجور ًا.
وفصله
رصف اهلل -تعاىل -فيه من كل مثلّ ،
والقرآن املجيد -قبل هذا وبعدهّ -

النبوات ،وصدق عليه وهيمن ،وتناول
عىل علمه املحيط الشامل ،وراجع فيه تراث ّ

السبل املنتجة القادرة عىل إعانة
فيه مستقبل البرش ّية ،ورغّب ّ
ورهب .رغّب يف ُّ
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اإلنسان عىل حتقيق الغاية من العهد الذي أبرم بينه وبني اهلل تعاىل ،ويف الوقت نفسه
حتقيق غاية احلق ّ
حتوهلا إىل
جل شأنه -من اخللق ،وإقامة هذه احلياة عىل قواعد ثابتة ّحياة ط ّيبة ،وجتعل من مرحلة اجلزاء مرحلة جتعل مآل اإلنسان إىل رضوان اهلل -تبارك
وتعاىل -وإىل جنّته.

ووجدت ّ
أن اللجوء للقرآن الكريم وتفسري القرآن بالقرآن ،واستنباط املشاريع
احلضار ّية واالستخالف ّية والعمران ّية ،ومشاريع تزكية اإلنسان وتزكية احلياة ،أو ما
والتصور والرؤية والفكر واالعتقاد
يمكن تسميته بالتزكية الشاملة التي تشمل العقل
ّ
والسلوك وأنظمة التعامل والعالقاتُّ .
كل ذلك تستطيع أن حتصل عليه وجتده واضح ًا
يف القرآن الكريم ،إذا عرفنا املداخل التي نقاربه هبا ونلج إىل رحابه بواسطتها؛ فالقرآن
ُ
فالقرآن
ويعرف بام جاء فيه،
الكريم ُه َو أوىل أن ُيفصح عن نفسه و ُي ّبي مكنون آياتهّ ،
الكريم يأيت يف سياق ما عىل اإلجياز ،ويف سياق آخر عىل اإلطناب ،ويأيت يف سياق
آخر عىل اإلمجال ،ويف سياق عىل التبيني ،ويأيت يف سياق مطلق ًا ،ويف سياق آخر مق ّيد ًا،
ويف سياق يكون عام ًا ،ويف سياق آخر ينتهي إىل اخلصوص ،وما توجزه آيات الكتاب
الكريم يف سياق نج ٍم من نجوم القرآن الكريم أو يف سورة جتده مبسوط ًا يف مكان
آخر ،مضاف ًا دون تكرار .وما ُيمله يف موضع ُيبينه يف موضع آخر ،وهكذا ُيطلق
عمم .وكل ذلك جتده يف الكتاب الكريم.
ُ
وي ّصص و ُيق ّيد و ُي ّ

من هنا ّ
فإن َم ْن ُرزق مداخل التد ّبر ومداخل الولوج إىل رحاب القرآن املجيد
توصله إليه املعارف األخرى ،ومنها
جيد نفسه قادر ًا عىل الوصول إىل ما ال يمكن أن ّ
املعارف التي ُس ّميت املعارف أو العلوم الرشع ّية.

للتفسري أنواع كثرية كام ذكرنا؛ فمنها التفسري باآلثار املنقولة عن السلف،
العقيل،
الفقهي ،والتفسري
اإلشاري ،والتفسري
والبياين ،والتفسري
اللغوي
والتفسري
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسفي .لقد س ّن
واملوضوعي .و ُيطرح اآلن توجه نحو التفسري
العلمي،
والتفسري
ّ
ّ
ّ
لنا رسول اهلل  «تفسري القرآن بالقرآن»ّ ،
فجل ما ورد يف صحيح املنقول عنه 
اللفظي؛
يف التفسري كان من نوع «تفسري القرآن بالقرآن» حني تظهر احلاجة إىل التفسري
ّ
والتطبيقي فسنّته وسريته -ك ّلها -عبارة عن تفسري للقرآن املجيد،
العميل
أ ّما التفسري
ّ
ّ
فسنّته هي القرآن ،وسريته هي القرآنُ ،
وخلقه هو القرآن  ،وسائر أنواع التفسري
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إن القرآن املجيد قد ُوصف بأ ّنه ٌ
التي ذكرناها تطرح تساؤالً خطري ًا ،هوّ :
ومبني
بيان
ٌ
وميرس ِّ
للذكر ...إىل غري ذلك ،مما يدل عىل وضوحه وعدم حاجته إىل وسيط
ونور
ٌ
ٌ
يقوم ببيانه وتوضيحه ،بحيث يفرتض ّأل حيتاج هذا النور والكتاب املبني إىل َم ْن
يفرسه ليعرف اآلخرون معانيه ،واملراد بهَ .ف ِلم ُيعتنى هبذا الوسيط« :التفسري» أ ّي ًا
كان نوعه؟! ما دامت غاياته يف النهاية تقريب معاين القرآن إىل أفهام املخاطبني به
الذين يفرتض القرآن ّأنم مهيؤون لالنفعال به واالهتداء هبدايته إذا تلوه حق تالوته
وأنم
وتد ّبروه ،وتفكّروا فيه ،وتع ّقلوا آياته ،وتذكّروا مضامينه وأهدافه ومقاصدهّ ،
مطالبون با ّتباعه ،وبناء حياهتم وعمراهنم وحضاراهتم وفق ًا ملا نزل به من هداية .كام
ّأنم مك ّلفون بمعاجلة اختالفاهتم ،ور ّد خصوماهتم إليه ،والرضا بحكمه﴿ :ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥ﴾ [آل عمران .]23 :ومل يع ّلل إعراضهم بعدم فهم اخلطاب ،بل ع ّلل بع ّل ٍة
خاصة هبم﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
أخرى ّ
ﭴﭵ ﭶ﴾ [آل عمران .]24 :فاإلعراض وعدم الفقه يأيت من انعدام
استعدادات املخاطبني .أ ّما اخلطاب القرآين فال اختالف فيه؛ أل ّنه من عند اهلل
 .واالختالف آفة يمكن أن تعرتي اخلطاب النسبي ،أ ّما خطاب العزيز
فصله اهلل -تبارك وتعاىل -عىل
العليم ،الذي أحاط بكل يشء عل ًام ،والكتاب الذي ّ
اإلنساين -أ ّي ًا كان
علمه وبعلمه ،لن يكون عرض ًة أل ّية آفة من تلك اآلفات .فالتفسري
ّ
املفس وجاللة قدره -ال يمكن أن يكون أبني من القرآن الكريم وال أوضح.
علم ِّ
و«تنوير النور» أو «إضاءة الضوء ومصدره» أمر يتجاوز بعبثيته حتصيل احلاصل؛
ولذلك ّ
املعريف» للتفسري إال آيات
يفس من القرآن بـ«املعنى
ّ
فإن رسول اهلل  مل ّ
معدودات ع ّلمهن إياه جربيل ؛ أي :نقل جربيل إليه  تفسريهن حلكمة
أرادها ّ .
ولعل هذه احلكمة من بعض جوانبها تعليم اهلل -تبارك وتعاىل-
وج ّل ذلك يمكن أن يندرج يف جماالت
لنب ّيه كيف يع ّلم الناس الكتاب واحلكمةُ ،
(((
تفسري القرآن بالقرآن.
((( ّ
إن رسول اهلل ﷺ ترك للناس مع كتاب اهلل سنته وسريته ،وللسنّة والسرية مفهومها وللتفسري مفهومه ،ولو
ّ
االصطالحي للتفسري ملا جاز ألحد أن يفرس
فس آيات الكتاب الكريم ك ّلها ،باملفهوم
ّ
أن رسول اهلل ﷺ ّ
القرآن العظيم بام مل يفرسه به رسول اهلل ﷺ ،ولوقع كل أولئك املفرسين ومنهم الصحابة والتابعون =
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وذلك يعني ّ
فسه رسول اهلل 
أن التفسري بمفهومه
االصطالحي -فيام عدا ما ّ
ّ
برشي يستخدم املفرسون فيه جهودهم وأدواهتم ومعارفهم املختلفة
إن هو إال جهد
ّ
ليتكون هلم فهمُ ،يؤخذ منه و ُيرتك .فاحلكم يف قبوله أو ر ّده إىل اهلل تبارك وتعاىل.
ّ
نقربه إىل
يفس بعضه بعض ًا .فام ُه َو «تفسري القرآن بالقرآن»؟ أحببنا أن ّ
فالقرآن املجيد ّ
األذهان يف هذا التعبريّ ،
وإل فهو أكثر من أن يكون تفسري ًا ،وال نريد أن يغلب عليه
مفهوم التفسري أو معنى التفسري االصطالحي الذي درج املفرسون عىل استخدامه؛
أال وهو معرفة ألفاظ القرآن أو التعريف بألفاظ القرآن ،ولكن وجدنا هذه العبارة أو
هذا العنوان مناسب ًا.

يقوم «تفسري القرآن بالقرآن» ال عىل الناحية املوضوع ّية كام ذهب إىل ذلك بعض
املشتغلني بالتفسري .وقد ظنّوا ّ
أن «تفسري القرآن بالقرآن» هو أن جتمع اآليات التي
تتعلق بموضوع ما يف موضع واحد ،وتربط بينها وتنظر يف تواريخ نزوهلا وأسباب

نوع
النزول وما إىل ذلك حتى تتضح لك معاين املوضوع .و«التفسري
املوضوعي» ٌ
ّ
واملقربة إىل ما نحن بصدده وال شك كذلك.
من أنواع التفاسري املهمة وال شك،
ّ
املوضوعي ،ولكنه
ولكن «تفسري القرآن بالقرآن» -الذي نريده -فيه مزايا التفسري
ّ
املوضوعي مرحلة يصعب أن يتخ ّطاها معنى
يستوعبها ويتجاوزها .فمرحلة النظر
ّ
تد ّبر القرآن الكريم وتأمله .لكن «تفسري القرآن بالقرآن» كام قلنا يتجاوز ذلك ك ّله،
فهو تفسري وتد ّبر وتأمل وتفكر وتع ُّقل وتذكري وترتيل يف القرآن املجيد ،يستخدم كل
تلك املداخل ويتوسل بكل تلك الوسائل ليكون القرآن الكريم املرجع األساس يف
النبوي ،وما فائدة األمر بالتدبر إذا كان
= الذين أثرت عنهم مأثورات كثرية يف التفسري حتت طائلة الوعيد
ّ
َم ْن ُأنزل عليه القرآن العظيم قد فرسه ك ّله؟ وكيف س ّطر الفقهاء من أهل احلديث وأهل الرأي كل تلك
الفهوم بأحاديث تفسري؛ أيّ :
إن رسول اهلل ﷺ قد ذكر كل تلك املسائل يف تفسريه.
لقد ذكر فخر الدين الرازي يف مقدمة تفسريه بأنّه لو شاء أن يضع يف تفسري الفاحتة وحدها وقر
بعري لفعل دون أن يفرغ من معانيها؛ فهل قصد هو وأمثاله أن يرووا عن النبي ﷺ؟ وما حكم هؤالء
نبوي جتاوزوه ،بام يف ذلك أولئك الذين مجعوا أقوال
وتفاسريهم التي بلغت اآلالف إذا كان هناك تفسري ّ
إن الفرق كبري جدّ ًا بني السنّة والسرية والتفسريّ ،
الصحابة والتابعني يف التفسري؟! ّ
فإن سنّة رسول اهلل ﷺ
االصطالحي،
جمموع أقواله وأفعاله وتقريراته وهي قطع ًا بيان القرآن ،لكنّها ال تسمى تفسري ًا بمعناه
ّ
ولذلك ّ
فإن رسول اهلل ﷺ مل يرتك تفسري ًا .ويف ضوء ذلك ينبغي أن يراجع موضوع «التفسري املأثور».
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فهم القرآن املجيد ذاته ،ويف فهم كل ما جاء ليع ّلم البرش ّية إياه ،سواء تع ّلق باألحكام
ِ
السنن أو القوانني أو بناء احلضارات أو بناء العمران ،وحتقيق التزكية،
أو العرب أو ُّ
التصور السليم ،وبناء املعتقد الصحيح ،كل ذلك جتده يف
وحتقيق التوحيد ،وبناء
ّ
يسه اهلل -تبارك وتعاىلِّ -
للذكر .ولو بذل الناس
القرآن الكريم .فالقرآن الكريم قد ّ
يف تد ّبر القرآن املجيد وحماولة فهمه جزء ًا مما بذلوه يف تع ّلم العلوم األخرى -التي
ستمهد إليهم السبيل لفهم القرآن-
وضعوها بأنفسهم بتصور أو بحجة ّأنا ِه َي التي
ّ
لو بذلوا جزء ًا من هذه اجلهود مع القرآن الكريم ذاته ،يف تد ّبره ،ويف ترتيله ،ويف حسن

حق التالوة ،أو يف التفكّر فيه والتعقل والتد ّبر والتذكّر والعمل عىل
تالوته ،وتالوته ّ
كثري ،ولتجنّبوا كثري ًا
خري ٌ
الوصول إىل مكنونه من داخله وبأدواته وبمنهجه؛ لناهلم ٌ

من السلب ّيات التي يشتكي منها املتخصصون يف كثري من تلك اجلوانب.

لذلك نو ّد ْ
أن نقول :إ ّننا حينام كنا نحاول تع ّلم هذا النوع من املامرسة رجعنا

فس ما يشعر باحلاجة إىل
أيض ًا إىل تراثنا ،وحاولنا أن نرى كيف كان رسول اهلل  ُي ّ

تفسريه ألصحابه رضوان اهلل تعاىل عليهم .فإذا به -صلوات اهلل وسالمه عليه -ال

يستخدم يف تفسري القرآن إال القرآن ذاته .فحينام هيرع إليه الصحابة خائفني بعد أن نزل
قوله تعاىل﴿ :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [البقرة.]284 :
فيقولون :يا رسول اهلل؛ و َم ْن منا الذي يستطيع أن هييمن عىل خواطره وأفكارهّ .
إن أحدنا
يف بعض األحيان خيطر عىل باله خواطر يتمنى لو كان ُألقي من شاهق قبل أن متر تلك

اخلواطر يف خاطره .فإذا برسول اهلل  يبتسم ويقول هلم" :وأين منكم قول اهلل تبارك

وتعاىل﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾ [البقرة ،"]286 :فر ّدهم إىل آية أخرى من آيات

أحسوه
الكتاب الكريم ُييبهم هبا عىل تساؤهلم .ترفع عن صدورهم ذلك احلرج الذي ّ
حينام سمعوا اآلية األوىل .ويأيت الصحابة إىل رسول اهلل ذات يوم يسألونه صلوات اهلل

وسالمه عليهَ :م ْن منّا يا رسول اهلل يستطيع أن ي ّتقي اهلل حق تقاته؟ بعد أن نزل قوله
ّ
-جل شأنه -يف سورة آل عمران﴿ :ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰ﴾ [آل عمران ،]102 :فأخذ رسول اهلل  بأيدهيم إىل آية سورة التغابن:
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ومنهجي .أال وهو استطاعة
﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [التغابن .]16 :إذ ًا هناك مناط مبدئي
ّ

اإلنسان﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾ [البقرة﴿ ،]286 :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﴾

[الطالق﴿ ،]7 :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [التغابن ،]16 :وما إىل ذلك .وهذا من «تفسري القرآن
بالقرآن» .وكان يف مقدور رسول اهلل  أن يقول شيئ ًا من عنده أو بألفاظه ،ولكن
أراد أن يس ّن هلم هذه السنّة ،سنّة «تفسري القرآن بالقرآن».
وحينام يأيت إىل رسول اهلل  َم ْن يشعر بيشء ِمن ُشبهة وهو يسمع آية سورة الزمر ﴿ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛ﴾ [الزمر ،]53 :فهنا «مجيع ًا» للتأكيد ،وقد أفادت الشمول ﴿ :ﮰﮱﯓﯔ

ﯕ ﴾ [الزمر .]53 :ونأيت إىل آ ّية يف سورة النساء إذا هبا تقول﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

الشك هنا من الذنوب القابلة
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ﴾ [النساء .]48 :إذ ًا استثنى ِّ
ّ
وكأن الرشك يف هذه اآلية الكريمة مما ال يغتفر ،أو من الذنوب التي ال
للغفران.
تغتفر .وذلك مفهوم كذلك؛ ّ
ألن الرشك ظلم عظيم .وهو ظلم لذات اإلنسان ونفسه
قبل أن يكون ظل ًام ليشء آخر .فهو ظلم خلالق اإلنسان والكون واحلياة ونقض للعهد
الذي ُأبرم بني اهلل -تعاىل -وعباده وهم يف «عامل ّ
والشك انقالب عىل رساالت
الذر»ِّ .
النب ّيني كا ّفة الذين جاؤوا بالتوحيد .وتأيت آية ثالثة يف سورة طه وتقول﴿ :ﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [طه .]82 :إذ ًا نحن هنا أمام آيات ثالثة :واحدة
ِ
الشك،
أطلقت متام ًا﴿ :ﮰﮱﯓﯔﯕ﴾ [الزمر ]53 :ومل
تستثن .وأخرى استثنت ِّ
وثالثة ب ّينت لنا رشوط التوبة ،وهي تنسجم مع قوله تعاىل يف سورة النساء﴿ :ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
تبي هذه اآليات بوضوح شديد ّ
أن
ﮥﮦﮧﮨﮩ﴾ [النساء .]18 -17 :فهنا ّ

قبول التوبة حق للعبد عىل ر ّبه ّ
جل شأنه ،ولكن برشوط .ومن هذه الرشوط :أن يكون
وتعمد -مثل معصية إبليس-
الذنب قد وقع بجهالة ،إذا كان قد وقع عن علم ومعرفة
ّ

فاألمر خيتلف .فاهلل -تبارك وتعاىل -قد طرد إبليس من رمحته ،ال ملجرد أ ّنه عىص ومل
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يل ّقنه التوبة كام ل ّقن آدم .ولكن عىل العكس ،طرده من رمحته بشكل أبدي أل ّنه كان
عالـ ًام بقض ّية الطاعة واملعصية ،وعالـ ًام بأ ّنه ال ينبغي أن يعيص عبد حقيقي اهلل تعاىل
ألي سبب من األسباب .ولكن كربه وغروره محاله عىل أن يعيص اهلل -تعاىل -وهو
ّ
ّ
جل شأنه -يف أمره له بالسجود آلدم ،ويف اصطفاء آدم .فبق ّية املالئكةُينكر حكمته
س ّلمت هلل -تبارك وتعاىل -بعد أن ع ّلم آدم األسامء كلها ثم عرضهم عىل املالئكة،
س ّلمت أ ّنه ُه َو املؤهل ْ
ألن يكون خليفة يف هذه األرض ،وأمسكت عن التساؤل،
وسجد املالئكة كلهم أمجعون حينام ُأمروا ،مع ّأنم كانوا قد أبدوا اعرتاض ًا -وإن مل
يزد -ففيه تفاصيل ّأنم قالوا ﴿ :ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
فتم
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾ [البقرةّ ،]31-30 :
تسليمهم .أ ّما إبليس فقال﴿ :ﮎﮏﮐﮑ﴾ [اإلرساء ،]61 :فكان عنده
نوع من الشعور بالغرور واالستعالء واالستكبار حتى عىل ر ّبه ّ
جل شأنه ،ونفى
عن اهلل -تعاىل -احلكمة يف األمر ويف االصطفاء ،كأ ّنه تعاىل ّ
جل شأنه ،حينام أمره
بالسجود ،مل يلتفت أو مل يكن ّ
جل شأنه -وله املثل األعىل -قد التفت إىل أصل
اخللقة بني النار والطني .فهذه اجلريمة النكراء الشاملة النافية لكل معاين الربوب ّية
اإلهل ّية ،النافية حلكمة األلوه ّية والربوب ّية ،املتغطرسة املتكربة املغرورة ،مل يكن هلا
عالج إال ال َّطرد .وإال لو كان هناك جمال قد تركه إبليس يف معصيته كمجال آدم،
بأن يكون قد عىص عن جهل ،لر ّبام لقنه اهلل -تبارك وتعاىل -التوبة ،كام ل ّقن آدم:
﴿ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊ﴾ [البقرة .]37 :ولكن جريمته
بأي شكل من األشكال أن ُيل ّقن التوبة .كام أ ّنه مل ُيفكّر فيها
مل تكن تتق ّبل أو حتتمل ّ
يعب هبا عن
بنفسه ،عىل العكس كان حياول أن حيصل عىل فسحة من األجل والعمر ّ
ومترده ،قال﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
غروره وطغيانه ّ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ [احلجر ، ]38 -36 :قال﴿ :ﰖﰗﰘﰙﰚ﴾
أي تردد ،مع وضوح كامل لطبيعة
[ص .]82 :إذ ًا هناك معاندة مع سبق اإلرصار دون ّ
اجلريمة التي يرتكبها .ولكنّه يرتكبها عناد ًا وصلف ًا وغرور ًا واستكبار ًا واستعال ًء عىل
أوامر اهلل تبارك وتعاىل.
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فهنا نعود إىل اآليات الثالثة .نجد ّ
أن آيات الزمر سيقت الستئصال القنوط من
صمم عىل االستمرار
نفس اإلنسان؛ فقد رأينا ماذا حدث حني قنط إبليس .حدث أن ّ
والتمرد وعمل السوء إىل يوم الدين؛ فالقنوط حالة نفس ّية خطرية ،قد تدفع
يف املعصية
ّ
اإلنسان إىل مواكبة الرشور .فإذا كان اإلنسان قد وقع يف رش ،فقد يقع بعد القنوط يف
عرشة .وإذا كان قد وقع يف معصية فقد يامرس بعد القنوط مائة .وهكذا ،فاقتىض
السياق أن ُيزال القنوط من نفس اإلنسان ﴿ :ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔ
ّ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛ﴾ [الزمرّ .]53 :
جل شأنه -القدرة عىل غفرانإن له
الذنوب مجيع ًا ،فإذ ًا ال تقنطوا وال تيأسوا .فإذا عرفت كيف تتوب وكيف متارس
التوبة كام أمرك اهلل -تبارك وتعاىل -فهناك أمل أن يتوب اهلل -تعاىل -عليك وجيعلك
كمن ال ذنب له .فالسياق إذ ًا م ّتجه إىل قض ّية القنوط ،وليس لقض ّية بيان أنواع الذنوب
جو فيه
وحماربتها ،وما يغفر منها وما ال يغفر .أ ّما آية سورة النساء ،فهي تتحدث يف ّ
أناس آمنوا ثم كفروا ،ثم آمنوا ثم كفروا ،ثم ازدادوا كفر ًا ،أولئك لن تقبل توبتهم؛
ّ
الشك،
ألن اهلل ال يقبل أن ُيرشك به و َيغفر ما دون ذلك ملن يشاء .فكل ذنوهبم عدا ّ
وكرروه ومارسوه عدة مرات؛ يؤمنون ثم
وهو الذنب
أرصوا عليه ّ
األسايس الذي ّ
ّ
ثم يزدادون كفر ًا ،هؤالء لن ُتقبل توبتهم بعد ذلك،
يكفرون ،ثم يؤمنون ثم يكفرونّ ،
وبعد تكرار هذا َّ
الذنب مع وعي وسبق إرصار وإدراك ملعنى ما يقومون به﴿ :ﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ﴾
الشك؛ ّ
الشك ظلم عظيم،
ألن ِّ
[النساء .]48 :فعىل اإلنسان أن يكون حذر ًا من الوقوع يف ِّ
الشك وينتقل إىل صفوف
وعىل اإلنسان -حينام يو ّفقه اهلل تعاىل ويكشف له عن مضار ِّ
الشك مرة ثانية ،فال
اإليامن -فعليه أال خيرج منها مرة أخرى؛ أل ّنه خيشى أن يقع يف ِّ
الشك ،وتكراره مرة
ثم لن ُتقبل له توبة بعد االستغراق يف ِّ
يستطيع أن خيرج منه ،ومن َّ
بعد مرة ،واالستهانة به كذنب عظيم .أ ّما اآلية الثالثة ،فهي آية سورة طه ﴿ﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [طه ،]82 :أراد أن ُي ّبي لنا التوبة من حيث الرشوط
بد من توافرها يف التائب لكي ُتقبل توبته ،فهي مب ّينة ومنسجمة مع قوله تعاىل يف
التي ال ّ
سورة النساء﴿ :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ﴾ [النساء .]17 :فحينام يقول اهلل تعاىل يف
سورة طه﴿ :ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [طه .]82 :فالكالم هنا
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بد أن يلتزمها
بد أن يو ّفرها يف نفسه ،واألمور التي ال ّ
عن التائب ،والرشوط التي ال ّ
من أجل أن ُتقبل توبته﴿ :ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [طه .]82 :إذا
لـمن تاب وآمن ،ال شك ّ
أن الذي
تاب ورجع إىل اهلل وأناب .ولتكون التوبة نصوح ًا َ
فكأن إعادة ذكر اإليامن بعد التوبة للتنبيه عىل ّ
ّ
أن هذه
يتوب ال بد أن يكون له إيامن؛
لـمن تاب وآمن
التوبة تقتيض إيامن ًا ال يشوبه وال ُيالطه رشك وال انحراف يف املعتقد َ
وعمل صاحل ًا واستقام .أ ّما َم ْن أناب فقط ومل حتصل له التوبة العقد ّية أو التصحيح
عقدي ﴿ :ﮗﮘﮙﮚﮛ
بد من تصحيح
العقدي فال ُتقبل التوبة .وإ ّنام ال ّ
ّ
ّ
بد أن يصدق االعتقاد واإليامن ،و ُيربهن عىل صدق التوبة
ﮜﮝﮞ﴾ [طه .]82 :ال ّ
وكوهنا توبة نصوح ًا بالعمل الصالح واالستقامة عليه واالستمرار فيه وعدم الرجوع
عنه بعد التوبة؛ ّ
ألن ذلك يؤ ّدي إىل نوع من العبث واللعب الذي ال يقبله اهلل تعاىل:
﴿ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [طه .]82 :وهذا ك ّله من «تفسري القرآن الكريم
بالقرآن» ،وهو أرقى أنواع التفسري كام قلنا .وأنت ترى أ ّنك حني متارس هذا ترفع عن
نفسك سائر الشبهات وتزيل سائر االعرتاضات إن كان ثمة ما يستحق االعرتاض،
كأن يكون مشتبه ًا ِل َ ُأطلق هنا ،وملا ُق ّيد هناك ...إىل غري ذلك .هذا ال يمكن أن ير ّد وال
يمكن أن يوجد؛ ّ
ألن القرآن الكريم شفا ٌء ملا يف الصدور ،فحينام نفرس القرآن بالقرآن،
أو حني ُيفرس القرآن نفسه فإ ّنام يشفي بذلك صدور الناس ،وليس كمثل ذلك أي
أي تأويل آخر.
تفسري آخر ،أو االعتامد عىل ّ

واألمثلة السابقة يف مقاربة رسول اهلل للقرآن ،توضح َّ
تفسري القرآن بالقرآن،
أن
َ
ُ
أصله
رسول اهلل  وبدأ به وع ّلمه الناس .كام توضح أمهية اعتبار مبدأ الوحدة
أمر ّ
ٌ
البنائ ّية ،والتي تقوم عىل مبدأ ّ
بد أن تستعمل للولوج إىل رحابه
أن يف القرآن مداخل ال ّ
ميس ّ
للذكر ،ومستوعب مكنون؛ يقوم مقام
والوصول إىل دقائقه ،فهو -أي القرآنٌ ّ -
النبوات ك ّلها ومقام النب ّيني كافة ،وهو يف البرش ّية اآلن بمثابة النبي املقيم بني ظهراين
ّ
بد من االلتفات إىل
الناس ،يستطيعون العودة إليه والرجوع إليه يف كل حني .فإذ ًا ال ّ
أن هذا التفسري يقوم عىل مبدأ ّ
ّ
مبي .وأعىل درجات بيانه هي بيانه
أن القرآن الكريم ّ
تبيان ِّ
لنفسه .والقرآن ٌ
مارس
لكل يشء؛ بام يف ذلك السنّة النبو ّية املطهرة ،وكام قلنا فقد
َ
ُ
رسول اهلل  هذا ،وع ّل َمه ألصحابه.
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ولذلك فقد وجدنا ّ
أن علينا واجب ًا عيني ًا وهو أن نقوم بام مل يقم به اآلخرون،
فنجتهد يف تقديم القرآن للبرش َّية كام أنزله اهلل عىل رسوله الكريم  الذي حفظه
الداخيل وأسلوبه وفصاحته وإعجازه من أن يأتيه الباطل من بني يديه وال من
بنظمه
ّ
خلفه .ورأينا أن نحمي العقول املؤمنة من أن تذهب هنب ًا لإلرسائيليات واألكاذيب
سمي بعلوم القرآن مثل
واملوضوعات واملعلقات واملراسيل ،وما أحاط بام ّ
دون مما ّ
نقدم للناس كتاب اهلل
الناسخ واملنسوخ واملحكم واملتشابه ،وما إىل ذلك .فأردنا أن ّ
كام أمجعت األمة عليه يف عهد اإلمام الشهيد أمري املؤمنني عثامن بن عفان 
حد ًا لتلك االختالفات واملنازعات ،وجتاوز تلك اآلثار واألحاديث التي
الذي وضع ّ
ٍ
اإلهلي للقرآن
أحرف وكلامت ،وذلك جز ٌء من احلفظ
أ ّدت إىل اختالف الناس يف
ّ
الكريم بحيث انضبطت بنائية القرآن كام انضبطت بنائية النجوم يف مواقعها ،ومل يعد
هناك ٌ
جمال لزيادة حرف أو نقصان نربة.
ّ
وإن امليسور ال يسقط باملعسور ،ولذلك فقد رأينا أن نصدر سلسلة كتب لتفسري
القرآن بالقرآنُ ،تعنى بالر ّد إىل األمر األول ،وإىل ما كان عليه جيل التلقي الذي تل ّقى
غض ًا طر ّي ًاّ .
إن حماولتنا هذه
القرآن عن رسول اهلل  عن جربيل عن رب العاملني ّ
لتفسري القرآن بالقرآن هي دعو ٌة للمسلمني ،بل إىل البرش َّية كافة أن ترتبط بالقرآن
الكريم وحده وتعتمد عليه بمفرده ،وأن تعلم يقين ًا أ ّنه حمفوظ بحفظ اهلل بنظمه وأسلوبه
أن َّ
كبري َّ
وبالغته وفصاحته وإعجازهّ .
كل َمن يقرأ هذه املحاولة بتدبر وإمعان
وإن أملنا ٌ
ٍ
أن َ
َ
يصل إىل القناعة ّ
نظر ْ
ومغن عن التفاسري التي شابت الكثري
القرآن وحده كاف
بأن
منها اإلرسائيليات واآلثار التي مل تصح سند ًا وال متن ًا ،وجتاوزت املسند الصحيح الذي
قدم رسول اهلل  به منهج التفسري املقبول رشع ًا أال وهو تفسري القرآن بالقرآن.
ّ
لقد حاولنا أن نتجاوز ما قام به بعض فضالء املعنيني بالتفسري من العلامء
السور إىل أقسام موضوعية .وآثرنا أن نستعمل بدل كلمة األقسام
املحدثني من تقسيم ُّ
منج ًام .لكننا ال نعني هبا
تيمن ًا بنزول القرآن ّ
أو األبعاض أو غريها كلمة النجومّ ،
السورة
املعنى االصطالحي الذي ُيقصد به نجوم التنزيل ،ولكن نعني به تقسيم ُّ
تقسي ًام موضوعي ًا مرتابط ًا يعني عىل الفهم واالستيعاب لسور القرآن الكريم وترابط
أجزائها ونجومها وآياهتا.
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ﴾ [الفاحتة.]7-1 :

وصف السورة:

عدد آياهتا :سبع.

وعدد كلامهتا :تسع وعرشون.

وعدد حروفها :مئة وثالثة وأربعون.
(((
َو ِهي َمدَ نِ َّية َو ُي َقالَ :م ِّك َّية.

أسامؤها:

كل سورة يرتجم عن مقصودها اسم ،وكل يشء تظهر املناسبة بينه وبني مسامه
بعنوانه الدال إمجاالً عىل تفصيل ما فيه ،وذلك هو الذي أنبأ اهلل به آدم 
عند العرض عىل املالئكة .ومقصود كل سورة ٍ
هاد إىل تناسبها مع ما قبلها وما
بعدها .و"سورة الفاحتة من السور ذات األسامء الكثرية ،أهناها صاحب «اإلتقان»
إىل نيف وعرشين ،بني ألقاب وصفات جرت عىل ألسنة القراء من عهد السلف،
(((
والس ْب ُع ا َْل َثا ِ
ن
السنة الصحيحة من أسامئها إال فاحتة الكتاب،
ومل يثبت يف ُّ
َّ
((( ابن عباس ،عبد اهلل بن عباس  .Lتنوير املقباس من تفسري ابن عباس ،مجعه :جمد الدين أبو طاهر
حممد بن يعقوب الفريوزآبادي (تويف817 :ﻫ) ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ت ،ص.3
ِِ
ِ
اس قال( :بينَ َم ِج ِب ُيل َق ِ
((( عن ابن َع َّب ٍ
اب
النبي ﷺ
اعدٌ ِعنْدَ
سمع نَقيض ًا من َف ْوقهَ ،ف َر َف َع َر ْأ َس ُه فقال :هذا َب ٌ
َ
َْ
ِّ
ْ
الس َم ِء ُفتِ َح ا ْل َي ْو َم مل ُي ْفت َْح َق ُّط إال ا ْل َي ْو َمَ ،فنَزَ َل منه َم َل ٌك ،فقال :هذا َم َل ٌك نَزَ َل إىل األرض مل َين ِْز ْل َق ُّط إال
من َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور ِة ا ْل َب َق َر ِةَ ،ل ْن َت ْق َرأَ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُور ْين أوتيت َُه َم مل ُيؤْ َ ُت َم نَب ٌّي ق ْبل َك؛ ف َ
يم ُس َ
اتة الكتَاب َوخ َوات ُ
ش بن َ
ا ْل َي ْو َم ،ف َسل َم وقال :أ ْب ْ
بِحر ٍ
ف ِمن ُْه َم إال ُأعْطِي َت ُه) ،انظر:
َْ

 -مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري (تويف261 :ﻫ) .صحيح مسلم ،اعتنى به=:
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و ُأ ُّم ا ْل ُق ْرآن (((ِ،و ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
َاب (((".و"سميت فاحتة الكتاب ألنَّه -تعاىل -هبا افتتح
القرآن ،وسميت ُأم ا ْل ُقر ِ
آن ِلَنا َأص ُل ا ْل ُقر ِ
آنِ ،من َْها ُب ِد َئ ا ْل ُق ْر ُ
الش ِء أصله،
َّ َ ْ
ُّ ْ
ْ
آنَ ،و َأ ُّم َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َو ِر ُي ْبدَ ُأ بِكتَا َبت َها يف الصحف َوبِق َرا َء َتا ِف
َوق َيل :لَ َّنَا ُم َقدِّ َم ٌة َوإِ َما ٌم لا َي ْت ُل َ
وها م َن ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ان ِلَ َّنَا ُت َثنَّى ِف
َّ
الص َلةَ ،و َّ
الس ْب ُع ا َْل َثان :لَ َّنَا َس ْب ُع آ َيات بِا ِّت َفاق ا ْل ُع َل َمءَ ،و ُس ِّم َي ْت َم َث َ
ِ
(((
الص َلةَ ،ف ُت ْق َر ُأ ِف ك ُِّل َر ْك َعة".
َّ

ترتيبها يف املصحف:

وهي األوىل يف ترتيب املصحف ،ولكن من حيث قراءة القرآن تأيت بعد الناس.

مناسبتها ملا قبلها ،وما بعدها:

قبلها سورة الناس التي تتحدث عن َّ
أن اهلل -سبحانه -رب كل الناس ،ومالكهم

وإهلهم ،والقادر عىل محايتهم من كل رش يأتيهم سواء من اإلنس أو اجلن ،وبام أنَّه

تعاىل -كذلك فيجب عليهم محده عىل هذه النعم؛ ولذلك فهي مناسبة ألن تأيتالفاحتة -التي تبدأ باحلمد -بعدها .قال البقاعي يف نظم الدرر" :قدم التعوذ الذي هو

رسه،
من درء املفاسد تعظي ًام للقرآن باإلشارة إال أن يتعني لتاليه أن جيتهد يف تصفية ّ

= أبو صهيب الكرمي ،الرياض :بيت األفكار الدولية1998 ،مِ ،كتَاب َص َل ِة ا ُْل َسافِ ِري َن َو َق ْ ِ
ص َها،
َي من ِ
ِ
ات َِة و َخواتِي ِم س ِ
باب َف ْض ِل ا ْل َف ِ
ال ِّث عىل ِق َرا َء ِة ْال َيت ْ ِ
آخ ِر ا ْل َب َق َر ِة ،حديث رقم (،)806
َ َ
َ
ورة ا ْل َب َق َرة َو ْ َ
ُ َ

ص.315
ِ
ِ
ِ
الس ْب ُع ا َْل َثا ِ
ن َوا ْل ُق ْر ُ
يم ".انظر:
آن ا ْل َعظ ُ
((( عن أيب ُه َر ْي َر َة  Iقال :قال رسول اهللِ ﷺُ " :أ ُّم ا ْل ُق ْرآن ه َي َّ
ِ
 البخاري .صحيح البخاري ،مرجع سابقِ ،كتَاب التفسريَ ،باب َو َل َقدْ آ َت ْين ََاك َس ْبع ًا من ا َْل َثان َوا ْل ُق ْر َ
آن
ِ
يم ،حديث رقم ( ،)4707ص.903
ا ْل َعظ َ
((( عن أيب ُهرير َة  Iقال :قال رسول اهللِ ﷺ" :ا َلمدُ لَِّ رب ا ْلعا َلِني ُأم ا ْل ُقر ِ
آن َو ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
الس ْب ُع ا َْل َثا ِن ".انظر:
َاب َو َّ
َ ِّ َ َ ُّ ْ
ََْ
ْْ
 السجستاين ،أبو داود سليامن بن األشعث األزدي (تويف275 :ﻫ) .سنن أيب داود ،حتقيق :شعيباألرنؤوط ،حممد كامل قره بليل ،دمشق :دار الرسالة العاملية2009 ،م ،أبواب فضائل القرآن ،باب
فاحتة الكتاب ،ج ،2حديث رقم ( ،)1458ص.587
((( البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء الشافعي (تويف510 :ﻫ) .معامل التنزيل يف تفسري
القرآن "تفسري البغوي" ،حققه وخرج أحاديثه :حممد النمر ،عثامن ضمريية ،سليامن احلرش ،بريوت :دار
طيبة للنرش والتوزيع ،ط1997 ،4م ،ج ،1ص.49
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ومجع متفرق أمره ،لينال سؤاله ومراده مما أودعه من خزائن السعادة بإعراضه عن

العدو احلسود ،وإقباله عىل الويل الودود ،ومن هنا تعرف مناسبة املعوذتني بالفاحتة".

(((

فصلت ما ُأحكم يف سورة الفاحتة (((،فإذا كانت سورة
وبعدها سورة البقرة التي ّ

الفاحتة تتحدث عن حرص احلمد والثناء والعبادة واالستعانة باهلل رب العاملني ،مع
تعليل ذلك كله بربوب َّيته ورمحته وملك َّيته التا َّمة للدنيا واآلخرةَّ ،
وأن مواقف الناس

من ذلك قد اختلفت ،فكان منهم "املنعم عليهم" و"املغضوب عليهم" و"الضالون"،

فإن سورة "البقرة" بينت صفات هذه األصناف الثالثة يف اآليات اخلمس والعرشين
األوىل منها.

فضائل سورة الفاحتة:

ما من سورة من سور القرآن املجيد حظيت باالهتامم الذي حظيت به سورة

الفاحتة من بني مجيع سور القرآن الكريم ،فأفردها كثري من العلامء بالتأليف يف تفسريها
وبيان أمهيتها وفضائلها وما إىل ذلك ممّا يتع ّلق هبا .وربام يرجع ذلك إىل َّ
أن هذه اآليات
السبع قد نبهت إىل مقاصد القرآن كله ومعانيه وأهدافه عىل تنوعها.

ومن بعض فضائلها:

 ما رواه أبو ُهرير َة عن النبي ﷺ قال" :من صىل ص َل ًة مل ي ْقر ْأ فيها بِ ُأم ا ْل ُقر ِآن
َ
ِّ ْ
َ َ
ََْ
ِ
ِ
ِ
ُون َو َرا َء ْ ِ
اج َث َلث ًا َغ ْ ُي َتَا ٍمَ ،فق َيل لَ ِب ُه َر ْي َر َة إِنَّا َنك ُ
ال َما ِم ،فقال :ا ْق َر ْأ هبا يف
َف ِه َي خدَ ٌ
َن ْف ِس َكَ ،فإِ ِّن سمعت َر ُس َ
ي
الص َل َة َب ْينِي َو َب ْ َ
ول اهلل ﷺ يقول :قال اهلل َت َع َالَ :ق َس ْم ُت َّ

((( البقاعي ،برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر (تويف885 :ﻫ) .نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،
القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي1984 ،م ،ج ،1ص.22
((( قال جل ثناؤه﴿ :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [هود ]1 :فاآلية الكريمة نص يف إحكام
ُ
التفصيل اإلحكا َم ،والقرآن ك ّله دون استثناء
الكتاب أوالً ،وجميئ التفصيل يأيت يف مرتبة ثانية ،فال يسبق
أحكمت آياته ثم ُف ِّصلت ،فام من آية يمكن أن يقال فيها أي يشء ينايف ذلك اإلحكام ،والتفصيل يرجع
إىل ذلك املحكم وتر ّد إليه ،وهو احلاكم عليها ،القايض باندراجها ،أو عدم اندراجها حتت البناء ،هذا شأن
الكتاب كله .لالستزادة راجع اإلحكام والتفصيل ،مقال منشور عىل حلقتني ،بموقع طه جابر العلواين
عىل اإلنرتنت.
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َع ْب ِدي نِ ْص َف ْ ِ
ي َول ِ َع ْب ِدي ما َس َأ َل ،فإذا قال ا ْل َع ْبدُ ﴿ﭖﭗﭘﭙﭚ﴾

[الفاحتة ]2 :قال اهلل َت َع َالَ :حِدَ ِن َع ْب ِدي ،وإذا قال﴿ﭛﭜﭝ﴾ [الفاحتة .]3 :قال اهلل
َت َع َالَ :أ ْثنَى َع َ َّل َع ْب ِدي ،وإذا قال﴿:ﭞﭟﭠﭡ﴾ [الفاحتة .]4 :قالَ :م َّدَ ِن َع ْب ِدي،
وقال َم َّرةًَ :ف َّو َض إيل َع ْب ِدي ،فإذا قال ﴿:ﭢﭣﭤﭥﭦ﴾ [الفاحتة.]5 :
ي َع ْب ِديَ ،ولِ َع ْب ِدي ما َس َأ َل ،فإذا قال﴿:ﭫﭬﭭﭮﭯ
قال :هذا َب ْينِي َو َب ْ َ
(((
ﭰﭱﭲﭳﭴ﴾ [الفاحتة ،]7 :قال :هذا لِ َع ْب ِديَ ،ولِ َع ْب ِدي ما َس َأ َل".
 واهلل  علم َّأن هناك ُأناس ًا قد ال يستطيعون قراءة القرآن ك ّله ،واإلحاطة
بسوره ،والسياحة يف رحابه ،فجعل من هذه السورة وسيل ًة لوصل الناس بكتابه

وإنقاذهم من جريمة الوقوع يف هجره .وإذا كان اهلل  قد أمرنا بتالوة ما تيرس
منهَّ ،
فإن رسول اهلل ﷺ قد بيَّ لنا أنَّه لن يوجد أيرس من سورة الفاحتة وال أشمل
ام ِ
وال أدق؛ ولذلك كانت سورة الصالة ،فعن ُعباد َة بن الص ِ
ت َأ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ
َّ
َ َ
ِ (((
قالَ :
ات ِة ا ْل ِكتَاب".
"ل َص َل َة َلِ ْن مل َي ْق َر ْأ بِ َف ِ َ
 -واملسلم يصيل يف اليوم والليلة من الفرائض سبع عرشة ركعة ،فإذا أضاف

إليها من النوافل -كحد أدنى -ما رواه مسلم بسنده عن أم حبيبة َّ أنا
ش َة َر ْك َع ًة يف َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍة ُبنِ َي له ِبِ َّن
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول" :من صىل ا ْثنَت َْي َع ْ َ
َب ْي ٌت يف ْ
الَن َِّة ((("،فذلك يعني أنَّه سيقرأ سورة الفاحتة يف اليوم والليلة تسع ًا وعرشين
وجه ًا له يف بناء
يتفهم معانيها وجيعل منها ُم ِّ
مرة ،فإذا تالها حق تالوهتا وعمل عىل أن ّ
نفس ّيته وعقل َّيته ،ومنهج ًا قوي ًام لتقويم ولتكوين شخص ّيته ،فال شك َّ
أن إنسان ًا كهذا
سيكون من بني الذين أنعم اهلل عليهم.

((( مسلم .صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب الصالة ،باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة ،حديث رقم
( ،)395ص.169
لما ِم وا َْل ْأمو ِم يف الص َلواتِ
وب ا ْل ِقراء ِة ل ِْ
ِ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األذانَ ،باب ُو ُج
َّ َ
َ َ ُ
َ َ
ال َ ِ
ي َه ُر فيها وما ُيَا َف ُت ،حديث رقم ( ،)756ص.157
الس َف ِر وما ُ ْ
ُك ِّل َها يف ْ َ
ض َو َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرات َبة قبل
السنَن َّ
ص َهاَ ،باب َف ْض ِل ُّ
((( مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتَاب َصلَة ا ُْل َسافري َن َو َق ْ
ِ
ض وبعدَ ُهن وبي ِ
ان عَدَ ِد ِه َّن ،حديث رقم ( ،)728ص.287
ا ْل َف َرائ ِ َ َ ْ َّ َ َ َ
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 إجازة الصالة هبا وحدها ،فعن أيب ُه َر ْي َر َة قال"ِ :ف ك ُِّل َصال ٍَة ُي ْق َر ُأَ ،فام َأ ْس َم َعنَاول اهللِ ﷺ َأسمعنَاكُم ،وما َأ ْخ َفى َعنَّا َأ ْخ َفينَا َعنْكُم ،وإِ ْن َل ت َِزد َع َل ُأم ال ُقر ِ
َر ُس ُ
آن
ْ ْ
ْ َ
ْ
ْ َ ْ ْ َ
ِّ ْ
(((
َأ ْج َز َأ ْتَ ،وإِ ْن ِز ْد َت َف ُه َو َخ ْ ٌي".

 عند التأمني بعد قراءهتا يغفر لإلنسان ما تقدم من ذنبه وما تأخرَ ،فعن أيبُه َر ْي َر َة َأ َّن النبي ﷺ قال" :إذا َأ َّم َن ْ ِ
ني ا َْل َل ِئك َِة
ال َما ُم َف َأ ِّمنُوا ،فإنه من َوا َف َق ت َْأ ِمينُ ُه ت َْأ ِم َ
َ ِ ِ (((
ُغ ِف َر له ما َت َقدَّ َم من ذنْبه".
ومن هنا فإنَّنا هنيب بأئمة املساجد وخطبائها واملدرسني والدعاة بعد أن يع ِّلموا
الناس الشهادتني ومعانيهام العميقة ودالالهتام الدقيقة ،عليهم أن يع ِّلموهم سورة
الفاحتة وتد ُّبرها والعمل هبا بشكل جيعل منها منهج ًا فاع ً
ال و ُمؤثر ًا يف بناء الشخص َّية

املسلمة ،يستطيع أن يامرسه كل إنسان قادر عىل قراءة هذه السورة وقادر عىل تدبرها

وتالوهتا حق التالوة.

الفاحتة وتفسريها بمنهج تفسري القرآن بالقرآن:
أوالً :حتديد عمود السورة
عمود السورة

 -١العمود األول لسورة الفاحتة ُه َو «التوحيد» بأنواعه ك ّلها:
 توحيد األلوه َّية. -توحيد الربوب َّية.

 -توحيد األسامء والصفات.

 توحيد احلاكم َّية وهو عائد إىل توحيد األلوه َّية.((( البخاري .صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األذانَ ،باب ا ْل ِق َرا َء ِة يف ا ْل َف ْج ِر ،حديث رقم (،)722
ص.159
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
((( البخاري .صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األذانَ ،باب َج ْهر الْ َما ِم بالتَّأمني ،حديث رقم (،)780
ص.161
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يدل عىل ذلك حرص السورة «احلمد واالستعانة والعبادة» بكل أنواعها به

 وتصنيف البرش كا َّفة ،وحتديد نتائج أفعاهلم يف الدنيا ومصائرهم يف اآلخرة

وفق ًا ملوقفهم من «التوحيد» .فبالتوحيد اخلالص يسلك اإلنسان يف عداد «الذين

أنعمت عليهم» وبمجانبته أو ارتكاب ما ينافيه يسلك يف عداد «املغضوب عليهم» أو
«الضا ّلني» بحسب طريقته يف التعامل مع التوحيد وموقفه منه ومن التزكية والعمران،
واأل ّمة ،والدعوة.

 -٢العمود الثاين للسورة «التزكية» :فتزكية النفس اإلنسان َّية تعتمد عىل
«التوحيد» وتنطلق منه مجل ًة وتفصي ً
ال وأثر محد العبد هلل ،وحرصه به
سبحانه ،وعبادته وحده ،وحرص االستعانة به ،وطلب اهلداية منه وحده
ّ
جل جالله ،والتعرض لرمحاته ،ودوام ذكر اآلخرة ،كل ذلك من دعائم
التزكية وأركاهنا التي تعرضت السورة الكريمة هلا.

 -٣العمود الثالث «العمران» :فإعامر األرض وتسخري ما يف الكون خلدمة
العاملني ،وإبراز عنايته  هبم من مقصود هذه السورة ،وذلك

التسخري وما ينجم عنه ،كل ذلك سبيل للذين أنعم اهلل عليهم من النب ّيني

العمر احلقيق ُّيون لألرض ،وهم
والصديقني والشهداء والصاحلني ،فهم ّ
يؤسسون بيوت ًا أذن اهلل أن
الصاحلون الذين يستحقون وراثتها ،وهم الذين ّ
اسمه ،فيعمرون مساجد اهلل ،وهم الذين يتحملون عبء
تُرفع و ُيذكر فيها ُ

املخربني الذين يعيثون يف األرض فساد ًا وال يصلحون.
مدافعة
ّ

«األمة» :أسست سورة الفاحتة هلذا املفهوم فبعد أن صنفت
 -٤العمود الرابع
َّ
السورة البرش َّية تصنيفات ثالثة ،تصنيفات ال تعتمد عىل اللون ،وال األلسن،
وال الفقر ،وال الغنى ،وال حمل السكن ،سواء يف املناطق الباردة أو احلارة أو

الـمنْ َعم
الصحاري وذات املروج ،وإنام وفق ًا للرصاط املستقيم قرب ًا منه وهم ُ

عليهم ،أو جمافاته واحليدة عنه وهم املغضوب عليهم أو الضالني.
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ومفهوم «األ ّمة» أطلق عنوان ًا عىل جتمعات الذين يسلكون الرصاط املستقيم

وهم املنعم عليهم .وإذا كانت سورة الفاحتة قد أسست هلذا املفهوم بإجياز فقد متت
صياغته بسائر السور التي ذكرته ،أو نوهت به ،أو أشارت إليه.

 -٥العمود اخلامس «الدَّ عوة» :تشري السورة إىل أن الدعوة هي وسيلة احلوار،

والتفاهم بني األمم الثالث ،أ َّمة املهتدين ،وأ َّمة من غضب اهلل عليهم من

أهل الرشك والكفر ،وأ َّمة الضالني احلائرين املرتددين يف مواقفهم.

ثاني ًا :بعد الكشف عن أعمدة سورة الفاحتة ،ينبغي أن نعمد إىل حتديد املفاهيم

الواردة فيها بدقة ومن مداخل عديدة ،وهي كام ييل:
 -١مفهوم «البسملة».
 -٢مفهوم «احلمد».
والرب والربوب َّية».
 -٣مفهوم «اهلل
ّ
 -٤مفهوم «الرمحة».
 -٥مفهوم «مالك» و «ملك».
 -٦مفهوم «الدين».
 -٧مفهوم «العبادة».
 -٨مفهوم «االستعانة».
 -٩مفهوم «اهلداية».
 -١٠مفهوم «الرصاط».
 -١١مفهوم «النعمة»

الصفات واملفاهيم الدالة عىل كل صنف.
 -١٢تصنيف البرش ،وبيان ّ
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ثالث ًا :حتديد هذه املفاهيم بالقرآن املجيد ،وتتبعها يف سياقاته املختلفة ،وصياغتها

صياغة قرآن َّية يف إطار وحدته البنائ َّية((( وجعله املصدر األوحد لبنائها .وإذا وجدنا

فائدة يف إضافة يشء من الدالالت واملعاين اللغو َّية من اللغة يف عرص التنزيل أو السنن

خاصة إذا قصدنا اإلشارة إىل أثر
واآلثار لالستئناس ،فال بأس بذلك إن شاء اهلل،
َّ
القرآن الكريم فيها .مع جعلها تالية ملعانيها القرآن َّيةِّ ،
متأخرة عنها ،تابعة هلا.

نبي املعنى اإلمجا ّيل املراد بالسورة ك ّلها يف ضوء «الوحدة البنائ َّية للقرآن
رابع ًاِّ :
حمرر ،معتمد ًا اعتامد ًا كام ً
ال عىل القرآن املجيد وحده.
املجيد» كذلك بشكل ّ
أي سورة بالسورة السابقة هلا وبالسورة التالية وبأ َّية سور
خامس ًا :بيان عالقة ّ

أخرى من سور القرآن املجيد ،عل ًام َّ
بأن بناء هذه املفاهيم قرآن ّي ًا ومالحظة اخلطوات
األخرى سوف يلقي كثري ًا من األضواء الكاشفة عىل تلك العالقات.

مفاهيم سورة الفاحتة يف القرآن عىل سبيل التفصيل:

َّ
إن إطالقنا لفظ "مفاهيم" عىل مفردات القرآن؛ راجع لكون مفردات القرآن ليست

مصطلحات جرى اصطالح عليها بني أصحاب االصطالح ،وما هي بكلامت عادية مثل
أ َّية كلامت أخرى ،فاألقرب إىل حقائقها أن تكون مفاهيم تشتمل عىل معان عديدة ،تلتقي

يف جذورها ومعانيها عند عنوان املفهوم ،تلتف حوله وحتيط به ،ويالحظ املتد ِّبر فيها ما

بينها من روابط ،ويستدعي مكنوناهتا ،ويدفع عنها صفات االشرتاك ،واملجاز ،واملتواطئ،
واملشكك ،واملجمل ،ونحوها مما توصف به املفردات املتداولة يف اللسان العريب.

كام َّ
أن التزامنا بتفسري القرآن بالقرآن جيعل من التعامل مع مفردات القرآن
بصفتها مفاهيم أمر ًا أقرب إىل حتقيق أهدافنا هذه ،ودعم توجهنا يف تفسري القرآن

بالقرآن ،وكون مفردات القرآن مفاهيم ،يساعد كثري ًا عىل الكشف عن العالقات
البين َّية بني مفردات القرآن ،واهلل أعلم.

((( يوجد تفصيل ملعنى هذه الوحدة ،وكيفية استخدامها كمحدد منهجي يف تفسرينا للقرآن بالقرآن ،انظر:
 -العلواين ،طه جابر .الوحدة البنائ َّية للقرآن املجيد ،القاهرة :دار الرشوق الدولية ،ط2006 ،1م.
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 -١مفهوم البسملة:

َّ
إن القرآن الكريم منذ اللحظة التي نزل فيها نزل مقرون ًا باسم اهلل ؛ وأول

الكلامت التي نطق هبا الوحي ملحمد ﷺ كانت ﴿ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ﴾ [العلق.]1 :

ولذلك حينام نتلوه فإنَّنا نبدأ البداية نفسها التي أرادها اهلل -تبارك وتعاىل -وهي

أن تكون البداية (بسم اهلل) ،ومعناها :بذكر اهلل وتسميته أبدأ وأقرأ ،وهكذا كانت
بداية نزول القرآن الكريم ليامرس مهمته يف الكون هي :بسم اهلل .ونحن اآلن حينام

نقرأ القرآن نبدأ البداية نفسها .ونقول َّ
إن اهلل  كان يتحدث بقدراته التي تقول

لليشء :كن فيكون ،ورسول اهلل ﷺ كان يتحدث ببرش ّيته التي تقول إنَّه :ال يستطيع

أن يقرأ كلمة واحدة ،ولكن قدرة اهلل هي التي ستأخذ هذا النبي الذي ال يقرأ ،وال
يكتب لتجعله معل ًام للبرش َّية ك ّلها إىل يوم القيامةَّ ،
ألن كل البرش يع ِّل ُمهم برش ،ولكن
حممد ًا ﷺ سيعلمه اهلل  ،ليكون معل ًام ألكرب علامء البرش ،يأخذون عنه العلم

واملعرفة .لذلك جاء اجلواب من اهلل ﴿ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ﴾ [العلق ]1 :أي
َّ
إن اهلل -سبحانه -الذي َخ َلق من عدم ،سيجعلك تقرأ عىل الناس ما يعجز علامء

األمي -حتدي ًا
وحضارات الدنيا عىل أن يأتوا بمثله ،وسيكون ما تقرؤه -وأنت النبي
ّ

وآية لنبوتك ورسالتك ،ليس هلؤالء الذين سيسمعونه منك فقط حلظة نزوله ،ولكن

للدنيا كلها ،وليس يف الوقت الذي ينزل فيه فقط ،ولكن حتى قيام الساعة ،ولذلك
قال ﴿ ﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [العلق.]4-3 :

(((

ومن األحكام التي تتعلق بسورة الفاحتة أحكام البسملة ،وأقوال العلامء فيها:
أهي جز ٌء من كل سورة أم هي آية مستقلة ُأنزلت لبيان الفصل بني السور ،وإذا كانت

جزء ًا من كل سورة فهل جتب قراءهتا بداية الفاحتة كام هو مذهب الشافع َّية ،أو ال جتب
ألنَّ ا ليست جزء ًا من الفاحتة التي تُشكِّل سبع آيات من دوهنا ،والذي نراه َّ
أن البسملة

آية من سورة الفاحتة ،وجزء من آية يف سورة النمل ،وهي ال تقرأ يف أول التوبة.
والقارئ إذا قال" :بسم اهلل الرمحن الرحيم" ثم افتتح تالي ًا السورةُ ،ينبئ عن معنى أنَّه

((( الشعراوي ،حممد متويل .تفسري الشعراوي ،القاهرة :مطابع أخبار اليوم( ،د .ت ،).ج ،1ص.42
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يريد بذلك :اقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم .وكذلك قوله" :بسم اهلل" عند هنوضه للقيام أو
عند قعوده وسائر أفعاله ،ينبئ أنَّه أراد ِبق ِيله "بسم اهلل" ،أقوم باسم اهلل ،وأقعد باسم اهلل.
وكذلك سائر األفعال.

(((

 -2مفهوم احلمد:

جاء لفظ احلمد ( )38مرة يف القرآن الكريم معرف ًا وغري معر ٍ
ف ،ولكنّه -يف
ّ
َّ

سائر األحوال -جاء منسوب ًا إىل اهلل  فقط.

ويف بداية سورة الفاحتة كان حرص احلمد بمن هو أهله ،وهو رب العاملني

املوصوف بصفات الكامل التي تليق بربوب َّيته وألوه َّيته .

ومعنى ﴿ﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [الفاحتة ]2 :أي منشئهم والقائم برتبيتهم

حتى بلوغ أعىل مستويات الكامل التي هتيئهم للقيام بام خلقوا له .و"العاملني" كل ما عىل

األرض من برش .فاحلمد هنا سببه ربوبية اهلل ورمحته بالعاملني وانفراده باملك َّية يوم الدين.

وهكذا يقرتن احلمد -يف القرآن املجيد ك ّله -بنعم وأفضال هي بمثابة حيث َّيات

وأسباب له ،من ذلك:

محده -سبحانه -نفسه عىل نعمة اخللق ،قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [األنعام ،]1 :ومحد

تعاىل -نفسه عىل إنزال كتابه ق ّي ًام مل جيعل له عوج ًا ،قال -سبحانه ﴿ :-ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ [الكهف (((.]1 :ومحد نفسه عىل عدله فقال -تعاىل:-

((( الطربي ،جامع البيان عن تأويل القرآن ،مرجع سابق ،باب "ذكر األخبار التي غلط يف تأويلها منكرو
القول يف تأويل القرآن" ،ج ،1ص.115
((( قال ابن كثري  :محد نفسه عىل إنزاله كتابه العزيز عىل رسوله الكريم حممد ﷺ ؛ فإنَّه أعظم نعمة
أنعمها اهلل عىل أهل األرض؛ إذ أخرجهم به من الظلامت إىل النور ،انظر:
 ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش البرصي (تويف774 :ﻫ) .تفسري القرآن العظيم ،حتقيق:سامي بن حممد سالمة ،الرياض :دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط1999 ،2م ،ج ،5ص.135
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﴿ﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ [النمل .]93 :ويف سورة

الزمر يذكر -تعاىل -محد املؤمنني رهبم عىل ما أكرمهم به من صدق وعده هلم وإدخاهلم

اجلنة﴿ :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺﯻ﴾ [الزمر .]74 :واألمثلة عىل هذا أكثر من أن حتىص.

و"احلميد" من أسامء اهلل احلسنى ،قال تعاىل﴿ :ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

وبش به
سمى نبيه قبل بعثته ّ
ﯵﯶﯷﯸﯹ﴾ [احلج .]64 :واهلل -سبحانهّ -

حد من احلمد والتحميد ،قال -سبحانه﴿ :-ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
باسم َأ ْ َ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

وسمه من تك ّفل به يف صغره ُم َ َّمد ًا.
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [الصفّ ،]6 :

والشكرَّ ،
والفرق بني احلمد ُّ
أن احلمد يكون عىل النِّ َعم وعىل غريها ،والشكر ال

وأعم من الشكر.
أخص من املدح،
يكون إال عن نعمة وإحسان .فاحلمد
ُّ
ُّ

 -3لفظ اجلاللة "اهلل":

ورد لفظ اجلاللة (اهلل) ( )980مرة يف القرآن الكريم ،وورود هذا اللفظ يتخلل

بدايات السور وخواتيمها وثناياها .وهو االسم األعظم خلالق اخللق -تعاىل -إذ
تتفرع عنه أسامؤه ،وهو االسم الكامل اجلامع لألسامء والصفات الدالة عىل الذات،

ولعظمة هذا االسم يعد حلقة مهمة وأساس َّية يف عمود القرآن الكريم ،وهو توحيد

اهلل الواحد األحد الذي تتفرع عنه باقي األعمدة يف القرآن املجيد.

ِ
قص وأخرب به ،ولِا أنذر وحذر منه،
ولفظ (اهلل) ُه َو الناظم لألوامر والنواهي ،ولا َّ

ولبديع اخللق ،وملا له وليس لغريه ،ولكل ما يدل عىل عظيم سلطانه يف الدنيا واآلخرة.

وهبذا فإن هذا اللفظ (اهلل) ال جيوز أن يطلق وال يليق أن يقال ّإل يف ح ّقه ،ومن جعله

لغريه فقد سقط يف الرشك والقول بتعدد اآلهلة ،وهبذا يفسد حاله يف األوىل واآلخرة.
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الرب والربوب ّية:
مفهوم َّ

(((

لقد أنكر نبي اهلل يوسف  عىل أولئك الذين ّاتذوا أرباب ًا متفرقني وغفلوا

عن اهلل الرب الواحد الصمد (القهار) قال -تعاىل -عىل لسانه﴿ :ﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ﴾ [يوسف .]39 :وأمر الرسول ﷺ أن يدعو أهل
الكتاب إىل اإلله الواحدّ ،
وأل يتخذوا ألنفسهم أرباب ًا من دون اهلل  ،قال

تعا ىل  ﴿ :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊ﴾ [آل عمران ،]64 :ونتيجة تو ّليهم أنكر القرآن الكريم عليهم ذلك؛ إذ

ّاتذوا أحبارهم ورهباهنم أرباب ًا من دون اهلل  ،قال سبحانه﴿ :ﯘﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [التوبة.]31 :

(((

ٍ
ِ
ِ
جي ِع َ ِ
الر ُّب ُه َو اهللُ  ،وهو َر ُّب ِّ
ش َ
يك له ،وهو َر ُّب
الر ُبوبِ َّي ُة عىل ِ َ
كل يشء َأي مالكُه ،له ُّ
((( َّ
اخل ْلق ال َ
لوك واألَمال َِك ،قال َأبو منصور :والرب ي ْط َل ُق يف ال ُّلغَة عىل ا َملالِكِ
اب ومالِك ا ُمل ِ
والس ِّي ِد وا ُملدَ ِّبرِ
َ
َّ ُّ ُ
َّ
ْ
األ ْر َب ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وا ُمل َر ِّب وا ُملت َِّم ِم وبا َّلال ِم الَ ُي ْط َل ُق لغ ْ ِ
باإلضا َفة َأي إِذا ُأ ْطل َق عىل غ ْ ِ
َي اهللِ  إِالّ ِ
يف فق َيل َر ُّب ك ََذا،
َيه ُأض َ
َي اهلل وقد َقا ُلوه يف اجل ِ
الر ُّب لِغ ْ ِ
ُ
اه ِل َّي ِة لِ ْل َم ِل ِك .انظر:
َ
ويقال َّ
 -الزبيدي ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرتىض احلسيني (تويف1205 :ﻫ) .تاج العروس من جواهر

القاموس ،حتقيق :عبد الستار أمحد فراج وآخرون ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون

واآلداب ،ط2004 ،2م ،ج ،2ص.459
((( عن ع َِدي بن حاتِ ٍم قالَ " :أ َتي ُت النبي ﷺ ويف ُعن ُِقي ص ِ
يب من َذ َه ٍ
ب ،فقال :يا ع َِد ُّي ا ْط َر ْح َعن َْك هذا
ل
َ ٌ
ْ
َ
ِّ
ِ
ِ
ُ
ورة َب َرا َء ٌة ﴿ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [التوبة]٣١ :
ا ْل َو َث َنَ ،و َسم ْع ُت ُه َي ْق َرأ يف ُس َ
ِ
است ََح ُّلو ُه ،وإذا َح َّر ُموا عليهم شيئ ًا
ونُ ْمَ ،و َلكن َُّه ْم كَانُوا إذا َأ َح ُّلوا هلم شيئ ًا ْ
قالَ :أ َما إِ َّنُ ْم مل َيكُونُوا َي ْع ُبدُ َ
ِ
الس َل ِم بن َح ْر ٍ
يسى :هذا َح ِد ٌ
ف بن
بَ ،و ُغ َط ْي ُ
يث غ َِر ٌ
يب َل َن ْع ِر ُف ُه إال من حديث عبد َّ
َح َّر ُمو ُه" قال أبو ع َ
ْي ليس بِمعر ٍ
وف يف احلديث .انظر:
َأع َ َ
َ ُْ
 الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة (تويف279 :ﻫ) .اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ،حتقيق:شعيب األرنؤوط وآخرون ،دمشق :دار الرسالة العاملية2009 ،م ،ط ،1أبواب :تفسري القرآن ،باب:
ومن سورة املؤمنون ،ج ،5حديث رقم ( ،)3352ص.327
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فام هو مفهوم الربوبية وماهيته كام حدده القرآن الكريم؟

مما يوضح مفهوم الربوب َّية يف القرآن املجيد هذا احلوار الذي دار بني موسى

وهارون  وفرعون ،قال تعاىل﴿ :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ [الشعراء ،]28-23 :هذا احلوار يكشف ماهية الربوب َّية.

فسؤال :وما رب العاملني؟ اجلواب عنه جاء بتوضيح ماه َّية العاملني التي خلقها
اهلل ،وهي الساموات واألرض؛ أي :عامل الساموات وعامل األرض وعوامل أخرى بني
بنَا به من عامل اجلن وعامل املالئكة﴿ .ﮅﮆ
السامء واألرض ال نعلمها إال ما َأ ْخ َ َ
ﮇﮈﮉ﴾ [الشعراء ]26 :أي رب هذا العامل يف احلارض بام فيه أنتم ،ورب املايض
من العامل بام فيه آباؤكم األولني ،وهو ﴿ﮓﮔﮕ﴾ [الشعراء ]28 :أي :رب هذه
احلركة الكون َّية يف حارضها وماضيها ومستقبلها ،فهو املاسك بأسباهبا وعللها.

 -4مفهوم الرمحة:

مهمة جد ًا يف القرآن
يشكِّل مفهوم الرمحة وما يرتبط به من مفاهيم ،حلقة ّ
الكريم ،فقد افتتحت به مجيع السور إال سورة التوبة.

الر ّقة
والر ْ َ
ح ُة ر ّقة تقتيض اإلحسان إىل ا َْل ْر ُحو ِم ،وهي منطوية عىل معنينيّ :
َّ
ِ
وتفرد باإلحسان ،كام ّ
الرحي ِم
أن لفظ َّ
الر ّقةّ ،
واإلحسان ،فركّز -تعاىل -يف طبائع الناس ّ
الرمحة ،فمعناه املوجود يف الناس من املعنى املوجود هلل تعاىل ،فتناسب معنامها
من ّ
ِ
ح ُن ّإل عىل اهلل
الر ْ َ
والر ْ َ
يم ،نحو :ندمان ونديم ،وال يطلق َّ
والرح ُ
ح ُن َّ
تناسب لفظيهامَّ .
ِ
يصح ّإل له ،إذ هو الذي وسع ّ
تعاىل -من حيث ّيم
كل يشء َر ْ َ
إن معناه ال ّ
والرح ُ
ح ًةَّ ،
يستعمل يف غريه وهو الذي كثرت رمحته ،قال تعاىل﴿ :ﭞﭟﭠﭡ﴾ [البقرة،]182 :
النبي ﷺ﴿ :ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
وقال يف صفة
ّ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾ [التوبة ،]128 :وقيلّ :
إن اهلل تعاىل:
هو رمحن الدّ نيا ،ورحيم اآلخرة ،وذلك ّ
يعم املؤمنني والكافرين،
أن إحسانه يف الدّ نيا ُّ
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خيتص باملؤمنني ،وعىل هذا قال﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ويف اآلخرة
ّ

ﭫﭬ﴾ [األعراف ،]156 :تنبيه ًا َّأنا يف الدّ نيا عا َّمة للمؤمنني والكافرين ،ويف اآلخرة

خمتصة باملؤمنني.
ّ

(((

وهناك فرق بني الرمحن والرحيم ،فـ "الرمحن" يدل عىل سعة رمحة اهلل ،و"الرحيم"

يدل عىل إيصاهلا خللقه.

(((

كام أنَّه سبحانه كتب هذا الصفة (الرمحة) عىل نفسه وقال سبحانه﴿ :ﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ﴾ [األنعام .]12 :وقال تعاىل﴿ :ﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ [األنعام.]54 :
والذي يقابل مفهوم الرمحة يف القرآن املجيد ُه َو مفهوم اهلالك والعذاب والرض،

قال تعاىل﴿ :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [اإلنسان .]31 :قال تعاىل:

﴿ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ﴾ [امللك،]28 :
وقال سبحانه﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ﴾ [املؤمنون،]75 :
وقال تعاىل﴿ :ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ [األنبياء.]83 :

((( الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد (تويف425 :ﻫ) .مفردات ألفاظ القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان
داودي ،دمشق :دار القلم ،ط2009 ،4م ،ص 336حرف الراء بترصف.
((( فإن قيل :الرمحن أبلغ يف الوصف بالرمحة من الرحيم ،بالنقل عن الزجاج وغريه ،فكيف قدّ مه وعادة
العرب يف صفات املدح الرتقي من األدنى إىل األعىل؟ قلنا :قال اجلوهري وغريه :إهنام بمعنى واحد،
كنديم وندمان ،فعىل هذا ال يرد السؤال ،وعىل القول األول إنام قدمه َّ
ألن اهلل -تعاىل -اسم خاص

سمى به غريه ،ال مفرد ًا وال مضاف ًا فقدّ مه ،والرحيم يوصف به غريه مفرد ًا ومضاف ًا ّ
فأخره،
بالباري ،ال ُي ّ
والرمحن ُيوصف به غريه مضاف ًا وال يوصف به مفرد ًا إىل اهلل –تعاىل -فوسطه .انظر:

 احلنفي الرازي ،زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر (تويف666 :ﻫ) .أنموذج جليليف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل ،حتقيق :د .عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودي ،الرياض :دار
عامل الكتب ،ط1413( ،1ﻫ1991/م) ،ص.2
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وسبيل الرمحة وطريقها يف الدنيا واآلخرة هو القرآن الكريم ،قال تعاىل﴿ :ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [األعراف ،]204 :فاهلل  أنزل

القرآن املجيد عىل ُم َ َّمد ﷺ تبيان ًا وهدى وبرشى للمسلمني ،وفيه ما ُه َو شفاء
ورمحة للمؤمنني ،قال تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ﴾ [النحل ،]89 :وقال سبحانه﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [اإلرساء.]82 :

 -5مفهوم املالك:

ورد لفظ مالك((( يف القرآن الكريم ثالث مرات فقط من بني ما حييط به من

ِ
ِ
الناس،
خيتص بسياسة الناطقني ،وهلذا يقالَ :م ِل ُك
املترصف باألمر والنّهي يف اجلمهور ،وذلك ُّ
الـمل ُك :هو ّ
((( َ
ِ
ِ
وال يقالَ :ملك األشياء ،وقوله ﴿:ﭞﭟﭠﭡ ﴾ [الفاحتة ]4 :فتقديره :امللك يف يوم الدين ،وذلك
ّولِ ،
ِ
والـم ْل ُك رضبانِ :م ْلك هو التملك والت ّ
وم ْلك هو
لقوله﴿ :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ﴾ [غافر.]16 :

تول أو مل ّ
القوة عىل ذلكّ ،
األول قوله﴿ :ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [النمل ،]34 :ومن الثاين
يتول .فمن ّ
ّ
ِ
قوله﴿ :ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ﴾ [املائدة ]20 :فجعل الن ّّبوة خمصوصة وامل ْل َك عا ّم ًاَّ ،
فإن معنى امللك

القوة التي هبا ّ
يرتشح للسياسة ،ال أنَّه جعلهم ك ّلهم متو ّلني لألمر ،فذلك مناف للحكمة ،كام
ها هنا هو ّ
ِ
ِ
الرؤساء .قال بعضهم :الـملك اسم ّ
لكل من يملك السياسة ،إ َّما يف نفسه وذلك
قيل :ال خري يف كثرة ّ

تول ذلك أو مل ّ
بالتّمكني من زمام قواه ورصفها عن هواها ،وإ َّما يف غريه سواء ّ
يتول عىل ما تقدّ م ،وقوله:
احلق الدّ ائم هلل ،فلذلك قال:
﴿ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ [النساء.]54 :
والـم ْل ُكّ :
ُ
﴿ﭚﭛﭜ ﭝ ﭞ﴾ [التغابن ،]1 :وقال﴿ :ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﭞ﴾ [آل عمران]26 :

ِ
فكل ُم ْلك ِم ْلك ،وليس ّ
للم ْل ِكّ ،
كل ِم ْلك
فالـم ْلك ضبط اليشء
املترصف فيه باحلكم ،والـم ْل ُك كاجلنس ُ
ُ
ّ
ُم ْلك ًا .قال﴿ :ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ﴾ [آل عمران﴿،]26 :ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦ﴾ [الفرقان ،]3 :وقال:

﴿ﯠﯡﯢﯣ﴾ [يونس﴿ ،]31 :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ﴾

خمتص بملك اهلل -تعاىل ،-وهو مصدر َم َل َك
ُوت:
[األعراف ]188 :ويف غريها من اآليات.
والـم َلك ُ
ّ
َ
أدخلت فيه التاء .نحو :رمحوت ورهبوت ،قال﴿ :ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [األنعام،]75 :
ِ
الـم ْلك وبقاعه التي
والـم ْم َلكة :سلطان
وقال﴿:ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ﴾ [األعراف]185:
َ

والـم ْم ُل ُ
خيتص يف التّعارف بالرقيق من األمالك ،قال﴿ :ﭱﭲ﴾ [النحل ]75 :وقد يقال:
يتم ّلكها،
وك ُّ
َ
ِ
ِ
ختتص بم ْلك العبيد ،ويقال :فالن حسن امللكة .أي:
فالن جواد بمملوكه .أي :بام يتم ّلكه ،والـم ْلكَة
ُّ

وخص ملك العبيد يف القرآن باليمني ،فقال﴿ :ﮯﮰﮱﯓ﴾ [النور،]58 :
الصنع إىل مماليكه،
ّ
ّ
والـم ْلكَةِ
ِ
وقوله﴿ :ﮙﮚﮛﮜ﴾ [النساء﴿ ،]3 :ﯞﯟﯠﯡ﴾ [النور ]31 :ومملوك مقر بالـم ُلوكَةِ
ُ
ّ
ِ
والـم ْل ِكِ ،
ِ
ِ
والـم َل ُك :التّزويج ،وأملكوه= :
األمر :ما يعتمد عليه منه .وقيل :القلب مالك اجلسد،
وم َل ُك
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وسمي ُ
امللك ملك ًا ملا يملك ما بحوزته من اجلاه واملال والسلطان ،ومالك صفة
ألفاظُ ،

من صفات العظمة ،والكربياء ،والتدبري .واهلل -سبحانه -هو الذي له الترصف املطلق
يف اخللق ،واألمر ،واجلزاء ،ومالك يوم الدين؛ أي ال يملك أحد يف ذلك اليوم غريه.

قال تعاىل﴿ :ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾

خاص ًا هبم ،كداود
[آل عمران ،]27-26 :ولقد آتى اهلل  بعض أنبيائه ملك ًا
ّ
وسليامن ،عليهام وعىل نبينا السالم ،وما آتاه اهلل  هلؤالء وغريهم ما ُه َو ّإل
جزء من ملكه  ،فملك هؤالء وغريهم منحرص يف الزمان واملكان ،أ َّما ملكه
منزه عن الزمان واملكان .قال تعاىل﴿ :ﭫﭬﭭﭮﭯ
-تعاىل -فهو ّ

ﭰﭱﭲﭳ﴾ [املائدة ]18 :وغريها من اآليات التي تسري يف هذا السياق.

واهلل  هو مالك يوم الدين .وإذا كانت كل نعم اهلل تستحق احلمد َّ
فإن

"مالك" وهي ملكه للدنيا واآلخرة تستحق احلمد الكبري .ألنَّه لو مل يوجد يوم
للحساب ،لنجا الذي مأل الدنيا رشور ًا ،دون أن جيازى عىل ما فعل ،ولكان الذي
التزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع دنيو َّية كثرية إرضاء هلل قد شقي يف احلياة
الدنيا .ولكن َّ
ألن اهلل  هو املالك للدنيا ول َي ْو ِم الدين ،فقد أعطى االتزان للوجود

زوجوه ،ش ّبه الزّ وج بِ َم ِل ٍك عليها يف سياستها ،وهبذا النظر قيل :كاد العروس أن يكون َم ِلك ًا .و َم ِل ُك
= ّ
ِ
اإلبل والشاء ما يتقدّ م ويتّبعه سائره تشبيها بامللك ،ويقال :ما ألحد يف هذا َم ْل ٌك وم ْل ٌك غريي .قال

ْت العجنيَ  :شددت عجنه ،وحائط ليس
تعاىل﴿ :ﯹﯺﯻﯼ﴾ [طه ،]87 :وقرئ بكرس امليم ،و َم َلك ُ
ِ
الـم َل ُك فالنحويون جعلوه من لفظ املالئكة ،وجعل امليم فيه زائدة .وقال
له م َل ٌك .أي :متاسك وأ َّما َ
بعض املح ّققني :هو من ِ
ّ
السياسات يقال لهَ :م َلك بالفتح،
الـملك ،قال:
واملتول من املالئكة شيئ ًا من ّ
فكل َم َل ٍك مالئكة وليس ّ
ومن البرش يقال لهَ :م ِلك بالكرسّ ،
كل مالئكة ملك ًا ،بل امللك هو املشار إليه

بقوله﴿ :ﮮﮯﮰ﴾ [النازعات﴿ ،]5 :ﯭﯮﯯ﴾ [الذاريات﴿ ،]4 :ﮢ﴾ [النازعات ]1 :ونحو ذلك،
ومنهَ :م َلك املوت ،قال﴿:ﮆﮇﮈﮉ﴾ [احلاقة﴿ ،]17 :ﭤﭥﭦ﴾ [البقرة﴿ ،]102 :ﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂ﴾ [السجدة ،]11 :انظر:

 -الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.774
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ك ّله؛ إذ َّ
إن هذه امللكية ليوم الدين هي التي محت الضعيف ،واملظلوم ،وأبقت احلق يف
كون اهللَّ ،
إن الذي منع الدنيا أن تتحول إىل غابة يفتك فيها القوي بالضعيف ،والظامل
أن هناك آخرة ،وحساب ًاَّ ،
باملظلوم هو َّ
وأن اهلل -سبحانه -هو الذي سيحاسب خلقه،

وهذا من عدل اهلل يف الدنيا واآلخرة.

(((

 -6مفهوم يوم الدين:

مل تأت مجلة مالك يوم الدين إال مرة واحدة يف القرآن الكريم فقط يف سورة

الفاحتة ،أ َّما مجلة يوم الدين فوردت ( )13مرة ،فام ُه َو املقصود بيوم الدين؟ أجابت
سورة االنفطار عىل هذا التساؤل ،قال تعاىل﴿ :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕ﴾ [االنفطار ،]19-15 :وب ّينت سورة املعارج حسن اجلزاء ،وريض اهلل عن
أولئك املصدقني بيوم الدين ،قال تعاىل﴿ :ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼ﴾ [املعارج.]35-19 :

وكان دعاء إبراهيم أن يغفر له اهلل خطيئته يوم الدين ،قال تعاىل﴿ :ﯵﯶﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ﴾ [الشعراء ،]82-81 :وأول من حلقته

اللعنة إىل هذا اليوم ُه َو إبليس ،قال تعاىل﴿ :ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ﴾ [ص.]78 :
والويل كل الويل لكل من كذب هبذا اليوم ،قال تعاىل﴿ :ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷ
((( الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،مرجع سابق ،ج ،1ص.68
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ﭸﭹﭺ﴾

[الذاريات:

 ،]14-10وقال تعاىل ﴿ :ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾

[املطففني ،]13-10 :مع َّ
أن هؤالء املكذبني هبذا اليوم يف الدنيا ،سيعرتفون بتكذيبهم

يف اآلخرة حني يفاجئهم هذا اليوم ،قال تعاىل﴿ :ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ

ﰓﰔ ﰕ ﰖﰗﰘﰙ ﰚ ﰛﰜﰝﰞﰟ ﰠ ﰡﰢﰣﰤ ﰥ

ﰦﰧﰨﰩﰪﰫﰬﰭﰮﰯﰰﰱﰲﰳﭑﭒ
ﭓﭔﭕ﴾ [املدثر .]48-39 :وب ّينت سورة الواقعة ن ُُزل هؤالء املكذبني بيوم
الدين وما ينتظرهم من العذاب قال تعاىل﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾ [الواقعة.]56-41 :

 -7مفهوم العبادة:

العبادة هي غاية احلق -سبحانه -من اخللق ،قال تعاىل﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹ﴾ [الذاريات ،]56 :ودعوة كل األنبياء يف القرآن الكريم جاءت لتحقيق هذه
الغاية قال تعاىل﴿ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ [النحل ،]36 :وقال

تعاىل ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ﴾

[األنبياء ،]25 :فام ُه َو مفهوم العبادة وماذا يقتيض؟

عن أيب ُه َر ْي َر َة  قال :قال رسول اهللِ ﷺِ ْ :
"ال َيم ُن بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
ون أو بِ ْض ٌع
َو ِست َ
ال َيا ُء
ُّون ُش ْع َب ًة َف َأ ْف َض ُل َها َق ْو ُل َل إِ َل َه إال اهللَ ،و َأ ْدن َ
َاها إِ َما َط ُة ْالَ َذى عن ال َّط ِر ِيقَ ،و ْ َ
ِ (((
ُش ْع َب ٌة من ْ ِ
ال َيمن".
ان عَدَ ِد ُشع ِ ِ
((( مسلم .صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب :اإليامن ،باب :بي ِ
َاها
ب الْي َم ِن َو َأ ْف َض ِل َها َو َأ ْدن َ
َ
ََ
الي ِ
ِ ِ
اء َوك َْونِ ِه من ْ ِ
ال َيم ِن ،حديث رقم ( ،)35ص.48
َو َفضي َلة ْ َ َ
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َّ
إن العبادة مفهوم شامل ،يبدأ بـ"ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل" وال ينتهي إال
بإماطة األذى عن الطريق ،وتنظيف الشوارع ،وتطهري البيئة أطعم ًة ومياه ًا وهوا ًء
وزرع ًا ورضع ًا ،فليت املسلمني ينتبهون ويلتفتون إىل هذه األمور ،وينظرون إليها عىل
أنَّ ا أمور تندرج يف "مفهوم العبادة"!! ويعلمون َّ
احلضاري" جزء ال ينفصل
"احلس
أن
َّ
َّ
اإليامين".
"احلس
عن
ِّ
ِّ

ومن هذا املنطلق جيب أن هيتم املسلمون بفرائض األمة التي هي الفرائض

الكفائ َّية يف اإلسالم ،وهي ما ال يقوم بناء األ َّمة إال هبا؛ نحو أن يكون يف األ َّمة أطباء
وممرضون ومهندسون وصيادلة وعلامء يف سائر فنون احلياة ،ومتخصصون يف الكهرباء

وامليكانيكا واحلدادة والنجارة وقيادة السيارات والطائرات وإتقان الصناعات النافعة
عىل اختالفها ،والفالحون القادرون عىل زراعة األرض ،واملهندسون الزراعيون،

والعلامء القادرون عىل مقاومة اآلفات الزراع َّية ،واملهندسون الذين يبنون اجلسور
والقناطر ويع ِّبدون الطرق ،فهذه األمور كلها تُعدُّ من فروض األ َّمة؛ ولذلك فعىل األ َّمة
أن تو ِّفر من أبنائها كل هذه الكفاءات واملهارات ،فإذا خلت أقطارها من هؤالء َّ
فإن

األ َّمة تكون مسؤولة وآثمة كلها أمام اهلل -تعاىل-؛ ألنَّ ا مل تو ِّفر القادرين عىل سدِّ هذه
الثغور ،كام لو أنَّ ا مل ِ
تبن املساجد التي تُرفع هلل و ُيذكر فيها اسمه ،واملدارس التي يتعلم
الناس فيها -باسم رهبم -القراءة والكتابة واحلساب وسائر العلوم والفنون النافعة.

نص كثري من فقهائنا عىل وجوب
وانطالق ًا من هذا املفهوم الشامل للعبادة أيض ًا َّ

اهلجرة من البلد التي ال تتوافر فيها املستشفيات واألطباء واملهندسون والبنَّاؤون
ويتعرض اإلنسان فيها للخطر.
والقضاة؛ ألنَّ ا ال تتوافر فيها رشوط العمران،
َّ
والبلدان التي تقصِّ يف توفري رضوريات احلياة للذين يعيشون فيها ُيعدُّ ساكنوها
مسؤولني مسؤول َّية تضامن َّية أمام اهلل حتى يوفروا هذه االحتياجات ،ومن املؤسف َّ
أن

كثري ًا من بلدان املسلمني تعتمد -يف غذائها وكسائها ورضور َّياهتا -عىل أقطار أخرى

مع وفرة األرض واملياه واألموال والطاقات البرش َّية … إلخ ،فقط لو ُوجد الوعي
الكايف ،والتضامن الالزم ،واإلرادة لدى تلك الشعوب إلنجاز هذه املرشوعات
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الرضور َّية .وما أمجل ما قاله فقهاؤنا يف تقسيم هذه االحتياجات إىل "رضور َّيات
وحاج َّيات وحتسين َّيات" ،فإذا تع َّلقت احلاجة بواحد من الرضور َّياتَّ ،
فإن مسؤول َّية

األ َّمة تكون مسؤول َّية مضاعفة ،واإلثم عن التفريط يكون كبري ًا .ليت الفضائيات
توجه
التي تشغل الناس بالفنون اهلابطة ،والدعوة إىل اخلرافة ،والرتويج للشعوذةِّ -عنايتها -أو شيئ ًا منها -للتوعية بـ«فروض األ َّمة» والدعوة إىل إحيائها ،والرتويج هلا،

واحلض عىل القيام هبا!!
ِّ

لقد ُأقنعت شعوب األرض -يف فرتة وجيزةَّ -
أن «االنتصارات الرياض َّية» يف

املالعب هي بمثابة "االنتصارات القوم َّية" ،تُدَ ُّق هلا الطبول ،وتُرفرف عىل صانعيها
البنود ،فامذا لو ع َّلمنا الناس َّ
أن االنتصار عىل مرض من األمراض ،أو حتقيق الكفاية

وكرمنا َم ْن حيققون
يف سلعة رضور َّية -مثل القمح أو القطن -انتصار
قوميَّ ،
ٌّ
إنجازات يف هذه املجاالت تكري ًام مثل تكريمنا لالعبني البارزين ،أال يدفع ذلك

اآلالف إىل االلتفات إىل هذه الفرائض والعناية هبا؟ وإعطائها ما هي جديرة به من
االهتامم؟!! َّ
لعل اإلعالم والتعليم يصنعان شيئ ًا يف هذا املجال قبل أن نتحول -رغم

املتسولني العامل ِّيني ،وبذلك نحفظ كراماتنا
ثرواتنا وإمكاناتنا ك ّلها -إىل شعوب من
ِّ
وماء وجوهنا ،ليت… ليت!!

 -8مفهوم االستعانة:

"االستعانة :طلب املعونة ،وهي إزالة العجز واملساعدة عىل إمتام العمل الذي يعجز

املستعني عن االستقالل به بنفسه (((".واإلعانة تتحقق بالقوة يف املستعان به؛ سواء أكانت

ماد َّية أو معنو َّية؛ قال اهلل -تعاىل  -عىل لسان ذي القرنني﴿ :ﯾﯿﰀﰁ
ﰂﰃﰄ﴾ [الكهف ،]95 :كام َّ
أن هذه اإلعانة يمكن أن تصدر من فرد أو مجاعة

من الناس ومنه قول املرشكني -تكذيب ًا منهم -للرسول ﷺ﴿ :ﭨﭩﭪﭫﭬ

((( رضا ،حممد رشيد .تفسري القرآن احلكيم «تفسري املنار» ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب1990 ،م،
ج ،1ص.58
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ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﴾ [الفرقان ،]4 :وقد أمرنا اهلل

 أن نستعني بالصرب والصالة ،إشارة إىل ما فيهام من القوة التي تنعكس عىل املستعني،

قال سبحانه﴿ :ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ﴾ [البقرة،]45 :

وأمر موسى  قومه باالستعانة باهلل  مع الصرب ،قال سبحانه﴿ :ﮨ

ﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚ ﴾ [األعراف ،]128 :وكان قول يعقوب  عندما أساء أبناؤه ألخيهم

يوسف ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [يوسف ،]18 :وخاطب اهلل
-تعاىل -املؤمنني بقوله﴿ :ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾

[البقرة ،]153 :وهذا اللفظ هبذه الصيغة -نستعني -مل يرد يف القرآن الكريم إال مر ًة
واحدة وهي يف سورة الفاحتة ،كام َّ
أن العون واالستعانة باهلل  ال تكون ّإل يف
الرب والتقوى ،أ َّما اآلثمون املعتدون فال عون هلم من اهلل ،وهذا ما أوصانا اهلل 

به ،قال سبحانه﴿ :ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ﴾ [املائدة.]2 :
فائدة التقديم والتأخري يف ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾

تقديم ﴿ ﭢ﴾ هنا يفيد احلرص والقرصَّ ،
ألن تقديم ما حقه التأخري يفيد احلرص،

فهو يف قوة :ال نعبد إال إياك ،وال نستعني إال بك فال عبادة إال له ،وال استعانة إال به.
وأيض ًا يف اآلية الكريمة تقديم ﴿ ﭢ ﭣ﴾ عىل ﴿ ﭤ ﭥ﴾َّ ،
ألن العبادة
هي املقصودة ،واالستعانة وسيلة للوصول إليها لذا كان تقديم األهم عىل املهم.

 -9مفهوم اهلداية:

اهلداية لغة :الداللة بلطف عىل ما يوصل إىل املطلوب.

"وهداية اهلل -تعاىل -لإلنسان عىل أربعة أوجه:

(((

عم بجنسها ّ
كل مك ّلف من العقل والفطنة واملعارف
ّ
األول :اهلداية التي ّ
الضور َّية كام قال﴿ :ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ﴾ [طه.]50 :
ّ
((( رضا ،تفسري القرآن احلكيم «تفسري املنار» ،مرجع سابق ،ج ،1ص.62
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الثاين :اهلداية التي جعل للناس بدعائه إ ّياهم عىل ألسنة األنبياء ،وإنزال القرآن ونحو

ذلك ،وهو املقصود بقوله -تعاىل﴿ :-ﭑﭒﭓﭔ﴾ [األنبياء.]73 :

املعني بقوله -تعاىل﴿ :-ﯱﯲ
الثالث :التّوفيق الذي ّ
خيتص به من اهتدى ،وهو ّ

ﯳﯴ﴾[حممد ،]17:وقوله﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [التغابن ،]11:وقوله﴿ :ﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ﴾ [يونس ،]9 :وقوله﴿ :ﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥ﴾ [العنكبوت﴿ ،]69 :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾

[مريم:

،]76

﴿ﮠﮡﮢﮣ﴾ [البقرة﴿ ،]213 :ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [البقرة.]213 :

املعني بقوله﴿ :ﮫﮬﮭ﴾[حممد،]5 :
الرابع :اهلداية يف اآلخرة إىل اجلنّة،
ّ
ّ

﴿ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾ [األعراف ]43 :إىل قوله﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳ﴾

[األعراف .]43 :وهذه اهلدايات األربع مرتتّبةْ ،
فإن من مل حتصل له األوىل ال حتصل له
والرابعة ،ومن
ال ّثانية بل ال
ّ
يصح تكليفه ،ومن مل حتصل له ال ّثانية ال حتصل له ال ّثالثة ّ
الرابع فقد حصل له الثالث التي قبلها ،ومن حصل له الثالث فقد حصل له
حصل له ّ

ثم ينعكس ،فقد حتصل األوىل وال حيصل له الثاين وال حيصل الثالث".
اللذان قبلهّ .
احلرية واملخرج:

(((

(((

"واليوم حيث حتيط بأ َّمتنا أحداث جسام نصبح ونميس بني ضغوطها النفس َّية
واحليات َّية ويتلفت كل منّا يمنة ويرسة ،يسأل عن أسباب ما حيدث ،فال يكاد خيرج بجواب.
 مع أن اجلواب الشايف يف كتاب اهلل ،قال تعاىل﴿ :ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢ﴾ [البقرة ،]38 :وقال تعاىل﴿ :ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [طه،]123 :

وقالتعاىل﴿ :ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ﴾

[األنعام:

]65

((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.832
((( العلواين ،طه جابر« .احلرية واملخرج» ،جريدة األهرام ،السنة  ،132العدد 2007/8/6 ،44072م.
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واملتلقي األول للقرآن الكريم ،كان إذا قرأ هذه اآلية أو قرئت عليه شعر برعب
شديد ،وبادر يقول بلهفة املستغيث" :أعوذ بوجهك"((( َف ِل َم وكيف يلبس اهلل الناس
شيع ًا؟ إنَّه يلبسهم شيع ًا عندما حيدث اآليت :
أوالً :أن يطول عليهم األمد ،فتنقطع صالهتم بمصدر هدايتهم ،فينشغلون بام

عداه ،ويتجاوزونه ويغفلون عنه.

ثاني ًا :عند ذلك تقسو القلوب ،النفصاهلا عن مصدر النور واإلشعاع واهلداية.
ثالث ًا :نتيجة لذلك حيدث النسيان أو التنايس ملصدر اهلداية تظهر فيهم عوامل

العداوة والبغضاء ،وتنافر القلوب ،قال -تعاىل﴿ :-ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤ[ ﴾..املائدة ،]14 :ولن يرفع ذلك عنهم إال بعد عودهتم إىل معني األلفة

واملودة واحلب واإلخاء لتنسلخ القلوب عن تنافرها ،وتلني ملعاين األلفة واملحبة التي
جاء هبا اهلل ،وأودعها فطر البرش ،وكتابه اخلالد.

رابع ًا :إذا بعدت األ َّمة عن مصدر هدايتها ومنبع قيمها اضطربت مفاهيمها،

وتضاربت أفكارها ومذاهبها ومقاالهتا ،فتستبد هبا عوامل االختالف ،حتى تعود إىل

منبع املفاهيم الصحيحة واملعاين السليمة.

تلك بعض األسباب احلقيقية وراء ما نشاهده من فتن ومآس بقطع النظر عن

حتليالت املحللني وتفسريات املؤولني وحتريفات الغالني واملفرطني.

ت هذه الْ َي ُة ﴿ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
((( أخرج اإلمام البخاري بسنده عن َجابِ ٍر  قالََّ " :لا نَزَ َل ْ

ﮮﮯﮰ﴾ [األنعام ]65 :قال رسول اهللِ ﷺَ ( :أعُو ُذ بِ َو ْج ِه َك) ،قال﴿:ﮱﯓﯔﯕ﴾ [األنعام ]65 :قال:
( َأعُو ُذ بِ َو ْج ِه َك)﴿ ،ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﴾ [األنعام ]65 :قال رسول اهللِ ﷺ :هذا َأ ْه َو ُن ،أو هذا
س ".انظر:
َأ ْي َ ُ
 البخاري .صحيح البخاري ،مرجع سابقِ ،كتَاب التفسريَ ،باب﴿ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ﴾ [األنعام ،]65 :حديث رقم ( ،)4628ص.881
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فالظواهر السلب َّية وعمل َّيات التغري يف املفاهيم الثابتة والصحيحة إذا مل جير
فإنا تتحول إىل ما هو أخطر ،وتظل تداعياهتا
تالفيها والتخ ُّلص منها عند ظهورها َّ
تنتقل من شديد إىل ما هو أشد حتى يشعر عقل احلليم بعجزه عن إعادة تفكيكها

وحتليلها واقرتاح عالجها ،فال يملك آنذاك إال أن يقول :إهنا قض َّية معقدة تتضارب

فيها املصالح واملفاسد ،وتتشابك فيها العالقات فال يستطيع أحد إجياد خمرج منها.

ولسنا دعاة يأس لكنَّنا ندعو حلامء األ َّمة وعقالءها إىل مغادرة فتنة احلرية،

إىل احلل اهلادي الراشد ،وهو االعتصام بكتاب اهلل  قال تعاىل ﴿ :ﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕ﴾ [آل عمران .]103 - 102

 -10مفهوم الرصاط املستقيم:

جاء لفظ الرصاط يف القرآن ( )38مرة ،ولفظ رصاط ًا ( )5مرات ،ورصاطك

مرة واحدة ،ورصاطي مرة واحدة ،فهذا اللفظ وما يرتبط به ذكر ( )45مرة.

واإلطار الذي تدور فيه مجلة "الرصاط املستقيم" ُه َو الدعوة إىل التمسك بام جاء به

ُم َ َّمد ﷺ خاتم األنبياء والرسل ،وهو دين اإلسالم الذي يدل عليه القرآن الكريم﴿ :ﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ﴾ [األنعام ،]126-125 :وقال سبحانه ﴿:ﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳ﴾ [إبراهيم.]1 :

َّ
إن أهم ما تتوقف عليه سعادة اإلنسان اهلداية إىل الرصاط املستقيم ،والثبات

عليها ،واالستمرار والدوام يف سلوك سبيلها .ولذلك فإنَّنا نستهديه  وندعوه

مرات﴿ :ﭧﭨﭩﭪ﴾
يف هذه السورة التي نقرؤها يف اليوم والليلة عدة ّ
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[الفاحتة ،]6 :وحاجتنا إىل ترديد وتكرار هذا الدعاء واإلحلاح به؛ َّ
عدو ًا يرتبص
ألن هناك ّ

بنا ،وبمجرد أن نعشو عن ذكر الرمحن ،أو نغفل ولو للحظة ،فإنَّه يقفز ليجعل من
السوي ،ليلقي بنا
نفسه قرين ًا لنا ،جيتالنا عن سبيل اهلداية ،ويقودنا بعيد ًا عن الرصاط
ّ

يف فيايف االنحراف والضالل والغواية ،وصحارى التيه يف األماين.

إن حاجة اإلنسان إىل اهلداية مثل حاجته إىل احلياة ،بل َّ
َّ
إن احلياة املنحرفة الضا َّلة

موت مبكر .فاهلداية هي احلياة احلقيق ّية ،قال سبحانه﴿ :ﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰ﴾ [األنفال .]24 :فاهلداية هي احلياة احلقيق َّية الطيبة ،والذي حيول بني
املرء وقلبه هو القادر أن حيول بني الشيطان وبني الوصول إىل قلوبنا ،والتأثري عليها.
وتزيني سبيل الشيطان هلا .وهو القادر عىل أن هيدينا ،وجيعل لنا فرقان ًا نفرق به بني

اخلري والرش واحلق والباطل ،واهلدى والضالل.

َّ
إن الرصاط املستقيم رصاط أ َّمة تسلكه فتحقق بذلك احلامية للسالكني الذين

السوي هلم
أنعم اهلل عليهم باهلداية واحلياة اإليامن َّية والفرقان ،فاختذوا الرصاط
ّ
رصاط ًا .فدعاؤنا ﴿ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
خية وسط ًا تستقيم عىل
ﭲﭳﭴ﴾ [الفاحتةَ ]7-6 :ط َل ٌ
ب منه -تعاىل -أن هييئ أ َّمة ِّ

الطريقة ،وتتخذ من الرصاط املستقيم رصاط ًا هلا ،هذه األ َّمة هي التي ندعوه 

أن يسلكنا يف عدادها ويضمنا إليها .وجيعلنا منها وعىل رصاطها .وهو غري رصاط
املغضوب عليهم من أمثال من لعنهم اهلل بنقضهم ميثاقهم ،وجعل قلوهبم قاسية،
حيرفون كالم اهلل عن مواضعه ،ونسوا حظ ًا مما ذكروا به ،وكفروا بآيات اهلل وقتلوا

أنبياءه ...إلخ.

وكذلك نسألك يا ربنا أن جتنبنا سلوك ورصاط الضا ّلني الذين أريتهم طريق

ّ
املصل سائر ما ورد يف القرآن املجيد من خصال
اهلداية فتنكبوها ،ويف هذا يستحرض
"املغضوب عليهم والضا ّلني" وسبلهم التي سلكوها وذنوهبم التي ارتكبوها ،ويستعصم
باهلل ،ويستعيذ به أن يكون منهم ،أو أن يسلك سبيلهم ،أو يسقط فيام سقطوا فيه.
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 -11مفهوم النعمة:

أن نعمه ال تعد وال حتىص ،فقال ّ
ّقر َر اهلل  --يف كتابه العزيز َّ
جل جالله﴿ :ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ﴾ [إبراهيم.]34 :
ونِ َع ُم اهلل  منها ما ُه َو ظاهر ومنها ما هو باطن؛ قال سبحانه﴿ :ﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ﴾ [لقامن.]20 :
َّ
إن كل ما خلقه اهلل ُ ه َو نعمة منه عىل اإلنسان الذي َّ
سخر له كل ما
يسو بني خملوقاته وبني اإلنسان الذي استخلفه يف األرض،
خلق ،فاهلل  مل ّ
وكرمه عىل كل
بل فضله بنعمة العقل ،والتفكري ،وسخر له كل ما يف الكونّ ،
خملوقاته .فقال تعاىل﴿:ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ [اإلرساء.]70 :

ّإل َّ
أن الكثري من الناس يكفرون هبذه النعم وينسون فضل اهلل -تعاىل -عليهم،

وقد رضب القرآن لذلك أمثلة متعددة منها﴿ :ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾ [البقرة .]40 :وقال تعاىل﴿ :ﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [البقرة .]122 :وقال سبحانه﴿ :ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ [النحل.]112 :

كام قدَّ م القرآن الكريم الكثري من النامذج هلؤالء الذين أنعم اهلل عليهم وكانوا
لنعمه من الشاكرين .لع ّلنا نقتدي هبم .فمث ً
ال نبي اهلل سليامن  مل يأخذه الغرور

بام أنعم اهلل -تعاىل -عليه مما أتاه من امللك واحلكمة والعلم؛ بل دفعه ذلك إىل الشكر

هلل -تعاىل -عىل ما أعطاه ،قال تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛ﴾ [النمل ،]19 :وغريه من األنبياء والرسل احلامدين الشاكرين
لنعم اهلل .
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 -12تصنيف البرش يف سورة الفاحتة:

البرش َّية أحوج ما تكون إىل تصنيف للبرش يقوم عىل أمور وأسباب تقع حتت كسب

اإلنسان وقدراتهَّ ،
ألن األمور التي ال تقع حتت قدرات اإلنسان وطاقاته الكسب ّية ال يكون

هلا نتائج ملموسة يف احلياة الدنيا ،وال يف الدار اآلخرة ،ومن هنا كان ال بدّ من ربط سائر
عمل َّيات تصنيف الناس بام يكسبون وبام يستطيعون أن يفعلوا .فاملؤمن يكتسب إيامنه

اكتساب ًا يبدأ بمعرفته لربه ،ثم يسلك سبيل اإليامن واليقني بعد تلك املعرفة بوحدانية

اهلل  ،واتصافه بكل صفات الكامل ،وتنزهه عن سائر صفات النقصان .وهو
البرشي لطاقاته اإلنسان ّية ،وآنذاك يكون فعله قاب ً
ال
يف ذلك كله سائر وموظف كسبه
ّ

للتقييم ،ويستحق عليه اجلزاء بالثواب أو العقاب متحم ً
ال ما ترتب عليه من آثار،
قال تعاىل﴿ :ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾ [يس.]12 :

الرضوري ،قال تعاىل﴿ :ﭪﭫ
فالعمل الكسبي عمل قابل للوزن ،خالف ًا للفعل
ّ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ﴾ [األنبياء ،]47 :وقال تعاىل ﴿ :ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾ [احلديد ،]25 :وقال

سبحانه﴿ :ﮊﮋﮌﮍﮎ﴾ [الرمحن ،]7 :والفعل الكسبي هو الذي

يوزن ويقوم ويرتتب عليه اآلثار ويثاب صاحبه أو يعاقب .ولذلك َّ
فإن تصنيف البرش
إىل مؤمن وكافر ومنافق ،يعد أفضل تصنيف لبني البرش خللوه من أ َّية حتيزات ،ألنَّه
يقوم عىل الواقع العميل لكل نفس بام كسبت ،ويتم تصنيف كل جمموعة من البرش

بحسب كسبها ،ال بحسب أي يشء آخر خارج عن إرادة البرش ،ويرتتب عىل ذلك

الكسب إنعام اهلل عىل اإلنسان بالقبول والرضا واجلزاء وإدخال اجلنة أو النار.

من هنا يصنف البرش يف سورة الفاحتة من حيث موقفهم من اهلل  ومن

حيث نظر اهلل  إليهم إىل ثالثة أصناف :األول :املنعم عليهم .الثاين :املغضوب
عليهم .الثالث :الضالون.
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أ -مفهوم الذين أنعم اهلل عليهم:

لتوضيح ذلك نتتبع مفهوم النعمة واإلنعام يف بعض املواضع:
بعد ذكر طائفة من األنبياء قال سبحانه﴿ :ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥ﴾ [مريم.]58 :

وقال تعاىل﴿ :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ﴾ [النساء .]69 :فهؤالء هم من أوائل املنعم

عليهم.

والنعمة التي تتفرع عنها النِّ َعم ِه َي نعمة اإليامن باهلل الواحد األحد ،فبموجبها

يدرك اإلنسان حكمة اهلل -سبحانه -فيام خلق من النِّ َعم.

ومن هنا تصبح األوصاف الواردة يف سورة الفاحتة أوصاف ًا تثبت َّ
أن املؤمنني قد

يس هلم
اكتسبوا املعرفة ثم اإليامن واليقني بام بذلوه من جهد ،وبفضل من اهلل ونعمة َّ
ذلك ،فأهلمهم كلمة اإليامن واليقني ،وأنعم عليهم باستيفاء أركانه وبناء أعامهلم عليه،

وبه صارت أفعاهلم بعيدة عن العبث ّية واملصادفة وما إليها فاستحقوا االتصاف بالتقوى.

ب -مفهوم املغضوب عليهم:

ب فإنّه
ب :ثوران دم القلب إرادة االنتقام ،ولذلك قال ﷺ" :اتّقوا ال َغ َض َ
ال َغ َض ُ

مجرة توقد يف قلب ابن آدم ،أمل تروا إىل انتفاخ أوداجه ومحرة عينيه (((".وإذا وصف اهلل

–تعاىل -به فاملراد به االنتقام دون غريه ،قال﴿ :ﮂﮃﮄﮅﱶ﴾ [البقرة.]90 :

(((

((( احلديث عن أيب سعيد اخلدري عن النبي ﷺ قال" :أال ّ
الغضب مجر ٌة يف قلب ابن آدم ،أما رأيتم إىل
وإن
َ
أحس بيشء من ذلك فليلصق باألرض" ،انظر:
محرة عينيه ،وانتفاخ أوداجه ،فمن ّ
ب النبي ﷺ َأ ْص َحا َب ُه
 الرتمذي .اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ،مرجع سابق ،أبواب :الفتنَ ،باب :ما َأ ْخ َ َبِم هو ك ِ
َائ ٌن إىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ،ج ،4حديث رقم ( ،)2336ص.260
َ

((( الراغب األصفهاين .مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص 601حرف الغني.
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َّ
إن غضب اهلل  يف اآلخرة ُه َو العذاب األليم واملهني ،ودخول جهنم،

وقد يلحق غضب اهلل -تعاىل -يف الدنيا مستحقيه بزوال النعم وما حيل عليهم من
املصائب .ومل يذكر مفهوم «املغضوب عليهم» هبذه الصيغة ّإل يف هذا املوضع من
سورة الفاحتة ،ومفهوم املغضوب عليهم ليس املقصود به اليهود فقط كام يقول بذلك

أغلب املفرسين؛((( وإنَّام يشمل ويعم كل املرشكني باهلل تعاىل ،واملنافقني ،ومن ليسوا

عىل أي دين من املجوس ،وأصحاب األديان الوضعية .فاألنواع الثالثة التي غضب اهلل

سبحانه -عليها من املنافقني واملرشكني والكافرين من أهل الكتاب شملتهم سورةالفاحتة -باملغضوب عليهم -هؤالء ليسوا عىل رصاط اهلل يف يشء.

ت -مفهوم الضالني:
الضالل واخلطأ :العدول عن الرصاط املستقيم عن الصواب ،سواء كان العدول

عن ذلك عمد ًا أو سهو ًا ،وسواء كان يسري ًا أو كثري ًا.
((( قال احلافظ ابن كثري :وقوله تعاىل:

(((

﴿ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ﴾ [الفاحتة]7 :

باجلر عىل النعت ،واملعنى :اهدنا الرصاط املستقيم ،رصاط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم

ونعتهم ،وهم أهل اهلداية واالستقامة ،غري رصاط املغضوب عليهم وهم الذين علموا احلق وعدلوا عنه،
وال رصاط الضالني ،وهم الذين فقدوا العلم ،فهم هائمون يف الضاللة ال هيتدون إىل احلق ،وأكد الكالم بـ
(ال) ليدل عىل َّ
أن ثم مسلكني فاسدين ،ومها :طريقة اليهود ،وطريقة النصارى ،فجيء بـ (ال) لتأكيد النفي
وللفرق بني الطريقتني ليجتنب كل واحد منهامَّ ،
فإن طريقة أهل اإليامن مشتملة عىل العلم باحلق والعمل

به ،واليهود فقدوا العمل ،والنصارى فقدوا العلم ،وهلذا كان الغضب لليهود ،والضالل للنصارى ،لكن
أخص أوصاف اليهود الغضب كام قال -تعاىل -عنهم﴿ :ﭾﭿﮀﮁﮂ﴾ [املائدة ]60 :وأخص أوصاف

النصارى الضالل كام قال -تعاىل -عنهم:

﴿ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾

[املائدة ،]77 :وهبذا وردت األحاديث واآلثار ،فقد روي عن عدي بن حاتم أنَّه قال :سألت رسول اهلل ﷺ
عن قوله تعاىل﴿ :ﭯﭰﭱ﴾ قال :هم اليهود

طرق وله ألفاظ كثرية) .انظر:

﴿ﭲﭳ﴾ قال :النصارى( .رواه أمحد والرتمذي من

 ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،1ص.140((( الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد (تويف425 :ﻫ) .تفسري الراغب األصفهاين ،حتقيق
ودراسة :حممد عبد العزيز بسيوين ،القاهرة :كلية اآلداب  -جامعة طنطا ،ط2009 ،4م ،ج ،1ص.66
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والضا ّلون ،هم التائهون احلائرون الذين يف قلوهبم مرض ،ويف أخالقهم سفه،

ويف أفعاهلم وترصفاهتم التواء وانحراف وضالل .هم الذين أتاح اهلل هلم االستقرار،

فنبذوه وآثروا القلق ،والتذبذب ،فكانوا مذبذبني ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء .قال تعاىل:

﴿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍ﴾

[األنعام.]110 :

وقوله تعاىل﴿ :ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂﰃﰄﰅﰆ﴾

[فصلت:

 .]29يظهر حرسة الذين كانوا يف ضالل يف

الدنيا ،يوم ال تنفع احلرسة وعىل ذلك التصنيف اإلهلي للبرش ،تستقيم قضية

التكليف ،فالتكاليف كلها قد لوحظ فيها قدرات اإلنسان وطاقاته﴿ ،ﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝ﴾ [البقرة .]286 :فاالستخالف قام عىل حرية االختيار ،وقبول

األمانة التي عرضت عىل اإلنسان ،بعد أن ُعرضت عىل األرض واجلبال ،فأبني أن

حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان .وعىل ذلك بنيت قضية اجلزاء يف الدنيا ثم

يف الدار اآلخرة ،قال سبحانه﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾

[النحل:

 ،]97وقال تعاىل:

﴿ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ﴾

[طه:

.]124

فاملنظومة ك ّلها قائمة عىل الكسب اإلنساين والفعل االختياري له ،ومن َث َّم فال جرب،

لذا تنفي هذه السورة مبدأ إجبار وإرغام اإلنسان عىل فعل ما ال يريد .وما أحكمته
فصلته وب َّينته بدايات سورة البقرة من صفات هؤالء ،وهذه األصناف
سورة الفاحتة َّ

هي األصناف العا َّمة ،أو اخلارج َّية الشاملة للبرش كا َّفة من حيث تعدد مواقفهم

الداخيل لأل َّمة املسلمة فقد جاء يف قوله -سبحانه:-
من الدين كله .أ َّما التصنيف
ّ

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭝ ﭞ ﭜﭟﭠﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾

[فاطر:

 .]32-31فإذا غلب عىل

األ َّمة السابقون باخلريات واملقتصدون فاأل َّمة بخري ،وإذا غلب عليها فريق "الظاملني
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ألنفسهم" فهي إىل هالك ،واهلالك حني يقع القول عىل األ ّمة به لن خيتص باملفسدين

فيها ،أو الظاملني ألنفسهم -وحدهم -بل يشمل اجلميع وال ينجو منه إال أولئك الذين
مل جيرتحوا السيئات وال ارتكبوا املوبقات ،وهنوا عن السوء وأمروا باملعروف .قال

سبحانه﴿ :ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾﯿ﴾ [األنفال ،]25 :وهنا تسأل أم املؤمنني زينب بنت جحش -رضوان اهلل
تعاىل عليها -يا رسول اهلل :أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال ﷺ" :نعم إذا كثر اخلَ َبث".

(((

أي فلم متنعوه ومل تأخذوا عىل أيدي اخلبيثني واخلبيثات منكم.

تفسري بعض نجوم سورة الفاحتة من خالل مدخل "اجلمع بني القراءتني":
يف هتيئة العقل لفهم سنن الكون لتحقيق مقصد العمران:

َّ
َّ
وألن اهلل رشع
ألن الفاحتة هي مقدمة هذا الكتاب اخلاتم املهيمن عىل ما سبقه،
أن يرددها املسلم يف كل صالة ،فهي مالزمة لهَّ ،
فإن اهلل أمجل فيها الغايات واملقاصد

العليا التي بثها يف كتابه املجيد ،وهي( :التوحيد ،والتزكية ،والعمران ،واأل َّمة،
والدعوة) ،ليس فقط أمجلها فيها بل إنَّه جعلها عمود هذه السورة.

فحني نتأمل هذه اآلية﴿ :ﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [الفاحتة ،]2 :فإنَّنا نجد

فيها من اإلشارات ما يمثل رشط حتقيق العمران ،وما يمثل أيض ًا طريق حتقيق التزكية
والتوحيد ،ولكي ندرك هذا علينا أن نسأل :ترى ما هي هذه الرشوط التي جيب
توافرها من أجل حتقيق العمران؟

من أهم هذه الرشوط -التي تسبق الدعوة القرآن َّية الدائمة إىل قراءة الكون
والتأمل فيه ،داعي ًا العقل للجمع بني القراءتني لتحقيق توحيد هلل -تذليل (العقبات

الفكر َّية) أمام ارتياد العامل واالنطالق خالله والشغف بفهمه ،هذا رشط طبيعي يسبق
حماولة عمران الكون ،حتقيق ًا لالستخالف ،فال عمران دون فهم للعامل ،وتأمل لسننه

ِ
ِ ِ
ِ
وج ،حديث
وج َو َم ْأ ُج َ
((( البخاري .صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتَاب أحاديث َالْنْبِ َياءَ ،باب ق َّصة َي ْأ ُج َ
رقم ( ،)3346ص.639
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يف البدء ،وال فهم وال تأمل دون تذليل العقبات التي من شأهنا أن تعيق ذلك ،ولو
فكرنا نظري ًا ،أو تأملنا التاريخ سنجد هناك كثري ًا جد ًا من األمور التي تقف عائق ًا
فكري ًا أمام حماولة فهم العامل.
من هذه األمور التي تعيق االنطالق لفهم العامل:

أ -تقسيم العامل ،بحيث يتم تنحية بعض املناطق تعسف ًا عن حماولة البحث فيها
وفهمها ،ولعل أكرب مثال عىل هذا هو الفكر األرسطوطالييس التأميل الذي كان
ينظر للعامل من منظور أفكار تأمل َّية مسبقة ،قضت بتقسيم العامل ملا فوق فلك
القمر وما حتت فلك القمر ،ثم بتنحية فلك ما فوق القمر عن الدراسة باعتباره
مقدس ًا ،وهذا كان عائق ًا كبري ًا للدراسة ،بل َّ
إن بعض الباحثني((( يرجع تعثر
علم الفيزياء إىل هذه التحكامت األرسط َّية التي تقدست بتبني الكنيسة هلا بعد
ذلك ،فلم يكن للفيزياء خصوص ًا فيزياء احلركة أن تتقدم إال بعد التخ ُّلص من
فلك أرسطو هذا ،أيض ًا َّ
فإن هذا الفكر أعاق كثري ًا حركة العلم بعدم اهتاممه
بدراسة الوقائع وخضوعه لالستنباط وحده غالب ًا ،وابتعاده عن االقرتاب من
العامل .و ُيالحظ بنباهة "حممد إقبال" يف كتابه "جتديد الفكر الديني" َّ
أن اإلسالم
عن طريق حتريره الطبيعة من كل هذه التحكُّامت ،وأنَّه كتاب احتفى بالطبيعة
ومل يزدرهيا أو يستبعدها فإنَّه فتح أفق ًا لدراسة العامل وفهمه كام جتىل يف نشأة
(((
التجريب َّية يف العامل اإلسالمي.

ب -ومن تلك األفكار التي تقف عائق ًا أمام العقل يف دراسته للعامل متهيد ًا لعمرانه،
النظر للظواهر الطبيع َّية نظرة فيها خوف وتقديس ،فهذه النظرة حتول دون حماولة
فهم العامل وعمرانه ،لعل هذه النظرة واضحة يف قصة ترديد الناس يوم موت
بأنا كسفت ملوته،
إبراهيم ابن النبي ﷺ  ،والذي تزامن مع كسوف الشمسَّ ،
((( الفصل األول "النهضة واإلصالح العلمي ،رصاع القديم واجلديد يف فكر كوبرنيك ".انظر:
 يفوت ،سامل .إبستيمولوجيا العلم احلديث ،الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،ط2008 ،2م .ص.9((( إقبال ،حممد .جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،ترمجة :عباس حممود ،القاهرة :جلنة التأليف والرتمجة
والنرش ،ط1968 ،2م ،ص.21
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وجاء اخلرب من الصادق األمني ﷺ قائالًَّ :
"إن الشمس والقمر من آيات اهلل،
وإنام ال ينخسفان ملوت أحد ،وال حلياته ((("..مصدق ًا لقول احلق يف سورة الرعد:
َّ
﴿ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ﴾ [الرعد .]13 :فام قام به القرآن هنا
هو رد كل هذه الظواهر من هذا الترشذم الذي يضفي عليها نظرة تقديسية ذات َّية،
إىل إرادة اإلله الواحد ،فهي سننه التي خلقها وله وحده التحكم فيها برمحته
وعدله وقدرته ،ويف هذا حترير للعقل من تقديس هذه الظواهر التي حوله ،حتى
يستطيع فهمها وقراءهتا ليستطيع حتقيق مهمة االستخالف يف األرض وعمراهنا.

ت -ومن أهم تلك األفكار والتصورات التي تقف حائ ً
ال أمام حماولة فهم العامل،
النظر للعامل بوصفه خاضع ًا لترصف قوى أخرى غري اهلل ،كتصور َّ
أن اجلن قادر
عىل قلب نظام الكونَّ ،
وأن السحرة الذين يستعينون بالشياطني يستطيعون
خرق قوانني اهلل وسننه يف األرض ،ال شك َّ
أن هذه عقائد كانت سائدة بكثرة
يف اجلاهل َّية مع شيوع العرافة والكهانة والسحر .وهذه تصورات تشل العقل
عن قراءة الكون ،وتودي متام ًا بالثقة يف غائ َّيته وخري َّيته حني ختضعه إلرادات
قوى رشيرة ،أو تسمح بكون هذه اإلرادات تعارض وخترق إرادة احلق ،لذا َّ
فإن

اإلسالم حني أبطل كل هذه القوى ،وأعلن أنَّه ال يشء يتم إال بإرادة اهلل وحده،
َّ
وأن كل هذه القوى خاضعة له ،فإنَّه هبذا قد ذلل عقبة أخرى أمام العقل حتى
يستطيع قراءة العامل وفهم سننه.

وإذا كانت هذه األفكار تقف حائ ً
ال أمام العقل ومتنعه من حتقيق مقصد

العمران ،وإذا كان القرآن الكريم قام بتذليل هذه العقبات ،فطبيعي أن نجد
ِ
ِ
((( عن أيب َبك َْر َة قالَ :
"خ َس َف ْت َّ
اب
ي ُّر ِر َدا َء ُه حتى ا ْنت ََهى إىل ا َْل ْس ِجد َو َث َ
الش ْم ُس عىل ع َْهد رسول اهللِ ﷺ َف َخ َر َج ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ْم ُس ،فقال (إ َّن َّ
الناس إليه َف َص َّل ِبِ ْم َر ْك َعت َْي َفان َْج َل ْت َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر آ َيتَان من آ َيات اهللَِ ،وإ َّنُ َم َل
ان َلِو ِ
ِ ِ
ف ما بِك ُْم) َو َذ َ
ت َأ َح ٍد ،وإذا كان َذ َ
ات ُي َق ُال
اك َف َص ُّلوا َوا ْدعُوا حتى ُيك َْش َ
اك َأ َّن ا ْبن ًا لِلنَّبِ ِّي ﷺ َم َ
َيْس َف ْ
ِ
يم ،فقال الناس يف َذ َ
اك ".انظر:
له إِ ْب َراه ُ
 البخاري .صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب :ا ْلكُسوف ،باب :الص َل ِة يف كُس ِوف ا ْل َق َم ِر ،حديث
َّ
َ
ُ
ُ
رقم ( ،)1063ص.212
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هذا التذليل يف سورة الفاحتة ،ملا قلناه عن أمه َّيتها كمقدمة للكتاب ومالزمة

فصله اهلل يف كتابه من مقاصد عليا وغايات،
للمسلم دوم ًا يف صالته ،وجمملة ملا َّ
ونحن بالفعل نجد هذا التذليل بوضوح جد ًا يف سورة الفاحتة ،ففي قوله -تعاىل:
﴿ﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [الفاحتة ]2 :نجد إعالن ًا واضح ًا عن مربوب َّية كل
يشء هلل رب العاملني .و"العاملني" مجع عامل ،فعامل اإلنسان ،وعامل احليوان ،وعامل

النبات ،وعامل اجلن ،وعامل اجلامدات ،وكل الظواهر الطبيعة هي مربوبة هلل وحده،
خاضعة إلرادته ،فاملسلم حني يقرأ هذه اآلية بتد ُّبر يف صالته ،فإنَّه يذكر مربوب َّية كل

ما حوله هلل ،فهو خالقهم من عدم ،وواجدهم وممدهم وخالق سننهم وحافظها،

﴿ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ﴾ [احلج.]65 :

﴿ﭛﭜﭝ﴾ [الفاحتة ]3 :فهو رحيم بنا وبعقولنا وفهمنا؛ لذا فهو احلافظ

لسننه من اجلن والشياطني والسحرة الذي يرومون قلبها وأنَّى هلم ،ولعل يف هذا
مناسبة بني سورة الفاحتة والبقرة ،فأتى يف البقرة احلديث عن السحر وعن حماولته

قلب سنن اهلل ﴿ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ﴾ [البقرة ]102 :ليقول لنا﴿ :ﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [البقرة .]102 :وأيض ًا يف البقرة تفصيل خلضوع كل

الظواهر هلل ،يف ذكره نعمه وأفضاله عىل بني إرسائيل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾

[البقرة ،]57 :فمربوب َّية كل هذه الظواهر هلل الرمحن الرحيم ،يطمئن العقل والشعور

لالنطالق يف العامل لتعمريه ،وحتقيق االستخالف.

َّ
إن قراءة الكون ،وهي القراءة الثانية مع قراءة القرآن ،غري ممكنة إال بعد هذه القراءة

األوىل ،فهذه القراءة األوىل هي التي حترر العقل من كل أوهامه وتصوراته التي تعيقه عن

فهم الكون حوله ،وهلذا فهي قراءة مرتبطة بــ ﴿ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴ﴾ [الفاحتة ،]7 :فاملنعم عليهم والذين يسريون عىل الرصاط

املستقيم الذي يستقونه من هذا الكتاب املجيد ،هم وحدهم قادرون عىل قراءة
الكون ،وليس من ضلوا فاستحقوا غضب اهلل ،املبعدين عن توحيده وعمران
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كونه ،والعكس أيض ًا صحيح ،فقراءة الكون تفيض إىل معرفة وحدة خالقه وموجده
وحكمته ورمحته ،فهي طريق للهداية نعمة من اهلل ،لذا كان لزام ًا أن تلهج ألسنتنا
بـ ﴿ﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [الفاحتة ،]2 :احلمد له الذي بربوب َّيته للعاملني حرر
عقولنا وشعورنا وه ّيأنا لالنطالق لفهم العامل وعمرانه ،واحلمد هلل بام أنعم علينا من
قراءة كتابه التي ه ّيأتنا للقراءة الثانية قراءة كونه ،واحلمد هلل أن ه َّيأ لنا القراءة الثانية
لتزيدنا إيامن ًا بوحدان َّيته.
هو ثناء عىل اهلل ،واعرتاف بنعمته علينا ،فهو الذي هيدينا الرصاط املستقيم ،وحيفظ
عمران العامل من التدمري ،فاإلنسان بعد عقله وفهمه للعامل قد يتيه غرور ًا ،ويشتط فيعيث
فساد ًا ،ويأيت عىل األخرض واليابس ،لكن القرآن وهنا يف الفاحتة ،حني يذكِّر اإلنسان
بأن فهمه للعامل ليس سوى نتيجة لكونه مربوب ًا هلل وحدهَّ ،
َّ
وأن هذه املربوب َّية هي يف

معتقد من أنعم اهلل عليهم بقراءة القرآن وتدبره ،فإنَّه خيضع ال حمالة نتاج علمه وصنعه
وعمرانه ليكون طريق ًا للهداية ولتحقيق مقاصد رب القرآن العليا ،وليس للتدمري كام
هو احلال يف العامل الغريب الذي انبتت صلته بالغايات مجيعها َف َض َّل الطريق.
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احلمد هلل نستغفره ونستعينه ونستهديه ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات
أعاملنا ،ونُصيل ونُسلم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ،ومن تبعه واهتدى هبديه إىل
يوم اللقاء.

فهذه سلسلة من السهل املمتنع يف تفسري القرآن بالقرآن ،ونقدم يف هذه احللقة
منها سورة البقرة؛ إذ أردنا أن تكون -مثل سور القرآن األخرىُ -متاحة ألجيال
الشباب املتطلعني إىل فهم للقرآن ،لتُساعدهم عىل التد ُّبر والفهمُ ،
وترجهم من دوامة
الرجوع إىل التفاسري املطولة التي قد يصعب عليهم التعا ُم ُل معها ،ومتييز ما فيها من
ور ْصدُ ما ُأدخل فيها من إرسائيليات وأخبار موضوعة أو ضعيفة،
مقبول ومرفوضَ ،
أو مما ال يصح إسقاطه عىل معاين القرآن بحال من األحوال .ونسأله 
حلة القرآن وحم ّبيه ،وهي حماولة ما تزال يف طور التجربة قابلة للتحسني
أن ينفع هبا َ َ
واإلضافة ،والتعديل والتصحيح ،ولنا كبري األمل َّ
بأن َّقرا َءنا سوف يتجاوبون،
و ُيقدمون لنا بتفاعلهم ما ُيعني عىل جعل هذه املحاولة -إن شاء اهلل -حماولة علم َّية
وح َفظة القرآن املجيد املقبلني عليه.
تفسري َّية نافعة مفيدة خاصة لفصائل الشبابَ ،

وصف السورة:

سورة البقرة مدنية.
عدد آياهتا :مائتان وست وثامنون.
عدد كلامهتا :ستة آالف ومائة وإحدى وعرشون.
عدد حروفها :مخسة وعرشون ألف ًا ومخسامئة.

العمود األسايس لسورة البقرة -عىل طوهلا -هو (االستبدال) ،ونعني بذلك
استبدال ُأ ّمة ُبأ َّمة ،فالسورة مع كل ما اشتملت عليه كانت إعالن ًا النتهاء دور أمة اليهود
أو بني إرسائيل ،واستبداهلم أمة ُأخرى .وقد جاء هذا اإلعالن ُم َف ّص ً
ال ُمع ّلالً ،مع بيان
األسباب التي جتعل هذا (االستبدال) أمر ًا رضور ّي ًا ال بديل عنه ،وهبذا (االستبدال)
اخلطابات اإلهلي ُة احلرص ّية التي يوجهها اهلل –تعاىل -إىل أقوام بأعينهم؛
انتهت
ُ
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الكوين الشامل للبرش َّية ك ّلها يف مجيع أماكنها وأزمنتها
العاملي
لتبدأ دورة اخلطاب
ّ
ّ
كوين
كتاب
وسائر شعوهبا وأقوامها ،وذلك اخلطاب الذي ت ََض َّمنه واشتمل عليه
ٌ
ٌّ
ٍ
متحد معجز ،قد تلقته خري أمة أخرجت للناس عن خاتم األنبياء واملرسلني ﴿ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [الفتح .]29 :تلك هي مواصفات األمة التي
املؤهالت واملواصفات
تس َّلمت راية الدعوة إىل اهلل ،بعد أن فقد بنو إرسائيل سائر ِّ
أهلتهم سابق ًا للتكليف هبذه املهمة.
التي َّ

نموذج لإلحكام والتفصيل:
الفاحتة ومقدمة البقرة
ٌ

رت سورة الفاحتة ،فرأيتها قد َصنَّفت البرش -يف آية واحدة -أصناف ًا
لقد تد َّب ُ
ثالثة ﴿ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ﴾ [الفاحتة.]7 :
ٍ
بشكل ُمْكم ليأيت تفصيله((( يف هذه السورة ،ال سيام يف
وهذا التصنيف جاء فيها
اآليات اخلمس والعرشين األوىل منها.

حلكيمة﴿ ،ﭑ﴾ [البقرة،]1 :
هذه اآليات اخلمس والعرشون تبدأ بتلك البداية ا َ
فلعل الباري -سبحانه -أراد أن ُي َذكِّر البرش َّية بتلك النعمة الكربى ،نعمة التمكُّن من
عم يف
تقطيع األصوات إىل حروف ثم حتويلها إىل كلامت ُي ْفصح اإلنسان هبا ،ويبني َّ
(((
عم يف نفسه.
نفسه ،ولوال ذلك لبقي اإلنسان عاجز ًا عن اإلفصاح َّ

ويف اآلية الثانية بيان أمهية املصدر الذي اشتمل عىل تلك اآليات والثقة التامة
به ،وأنّه ال ريب فيه وال خلل ،ثم يبدأ -يف اآليات الثالث التالية -ببيان وتفصيل
يبي يف آيتني مراده باملغضوب عليهم ،ثم ّبي صفات
صفات الذين أنعم عليهم ،ثم ّ
أولئك التائهني الضالني يف ثالث عرشة آية ،وذكر املنافقني نموذج ًا هلم ،ورضب هلم
َم َث َلني لتوضيح َمدى ضالهلم وحريهتم.
فضل استعامل مفهومي "اإلحكام والتفصيل" ً
بدال من اإلمجال والبيان؛ تنزهي ًا للقرآن املبني ذي اآليات املبينات.
((( ُأ ّ
((( سيأيت تفصيل ذلك.
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ويف اآلية احلادية والعرشين ﴿ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

يوجه النداء إىل اخلَ ْلق كافة إىل العاملني أمجعني ،وبلفظ
ﮥﮦﮧ﴾ [البقرةُّ ]21 :
الناس ونداء القريب حلرص العبادة باهلل تعاىل ويف ذلك توكيد وتفصيل ملا جاء يف قوله
تعاىل ﴿ :ﭢﭣ﴾ [الفاحتة .]5 :يف سورة الفاحتة ،ورشح للحيثيات واألسباب ِ
واحلكم
حص العبادة باهلل تعاىل ،فهو ﴿ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
التي تدعو إىل ْ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ﴾ [البقرة]22 :

تفصيل لتلك احليثيات ومزيد بيان هلا ،ثم تأيت اآلية الثالثة والعرشون ﴿ﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶ﴾

[البقرة ]23 :لتعود إىل التوكيد عىل صحة املصدر ،مصدر اهلداية الذي َس َأ ْلنا اهلل -تبارك
و َت َعاىل -أن يم َّن علينا هبا يف ﴿ﭧﭨﭩﭪ﴾ [الفاحتة .]6 :ومصدر هذه
ريب فيه ،فهو الذي حيمل اهلُدى
اهلداية هو مصدر واحد ال ثاين له ،الكتاب الذي ال َ
للمتقني ،وهنا يأيت -مع تأكيد نفي الريب عنه -التحدِّ ي به بل بسورة من مثل ُسوره،
هذا التحدِّ ي الذي يعلم اهلل -تبارك وتعاىلّ -أنم لن يستطيعوا أن يستجيبوا له ،فلن
يتمكَّنوا من اإلتيان بمثل سورة واحدة من ُسوره ،ولو اجتمعوا عىل ذلك واجتمع
معهم اإلنس واجلن وسائر اخللق ،وما دام األمر كذلك وما دامت الدعوة ثابتة
التكذيب ال أثر له وال دليل عليه؛ فال بدّ أن يكون مصري الرافض
بدليلها ،وما دام
ُ
هو النار التي وقودها الناس واحلجارة ،وهكذا نرى (اإلحكام والتفصيل) يسريان
يف َخ َّطني متوازيني يف سائر آيات الكتاب الكريم .فام ُأحكم يف موضع ُف ِّصل يف آخر،
وذلك ينفي عن القرآن املجيد صفة اإلمجال -بمعنى اإلهبام أو عدم الوضوح -الذي
َو َصف األصوليون به بعض آياته ،و َف ْرق كبري بني (اإلمجال والبيان) وبني (اإلحكام
والتفصيل) واهلل أعلم.
ّ
إن الناس قد خيتلفون عندما ينظرون يف أصناف البرش ،وقد تُدرك بعضهم احلرية
يف تصنيف بعض الناس ،واآليات السبع يف سورة الفاحتة التي ُأحكمت واآليات
املفصلة هلا يف مقدمة سورة البقرة قد ب ّينت تصنيفات ثابتة للبرش َّية يف مواقفها من
ِّ
ُ
األحوال ،وهذه األصناف الثالثة
تغيت
احلق مهام اختلفت األزمان واألعرص ومهام َّ
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لتغيات الزمان واملكان واألحوال
أصناف ال ختضع يف تقسيامهتا ومواقفها من احلقائق ُّ
والظروف ،بل ختضع لعقلية اإلنسان ونفس َّيته وضمريه ووجدانه واملؤ ِّثرات يف نفس ّيته
متغية ال
وعقل ّيته ومجاع شخص ّيته ،أما التصنيفات األخرى فهي تصنيفات سائلة ِّ
حتمل عنارص ثبات وال يمكن أن تستمر.
ٍ ِ
وأخالقي ،ال يسمح
مي
ّ
إن هذا التقسيم ُيريس دعائم نظرية اجتامعية ذات ُب ْعد ق َي ّ
أي منهام عن اآلخر .إن املجتمعات البرش ّية ال بدَّ هلا من رؤية تُعينها عىل فهم
بانفصال ّ
اإلنساين يف احلرب والسلم ،واألرسة والدولة والدين والسلطة
والترصف
السلوك
ّ
ُّ
الر َؤى.
احلاكمة وما إىل ذلك ،وأن تتكون
التجمعات البرشية حول تلك ُ
ُّ

وهناك ثالث رؤى يقدمها املختصون يف علوم االجتامع:

األوىل :أصحاب النظرية االجتامعية ذات الرؤية األخالقية ،وهؤالء يرون أن
املعرفة إنام تكون قادرة عىل جعل العامل مكان ًا أفضل للعيش فيه ،وهذه النظرية قريبة
مما تقدمه لنا سورة الفاحتة وسورة البقرة -يف إطار الرؤية التي صنَّفت البرش أصناف ًا
توحيدي.
ثالثة -انطالق ًا من منظور
ّ
الثانية :تبنَّاها من يعرفون باملن ِّظرين ِ
العلميني ،وتقوم هذه الرؤية عىل اكتشاف
ُْ
وسنن ُت َط َّبق عىل السلوك اإلنساين يف كل املجتمعات ،وتتط َّلب املعرفة احلقيقية
قوانني ُ
املالحظات والبحوث واحلقائق ُمنظمة بوصفها مبادئ عامة أو
عند هؤالء؛ أن تكون
ُ
قوانني تثبت صحتها أو بطالهنا بواسطة االختبارات والتحقيقات العلمية املتكررة.
وأما الرؤية الثالثة :فهي التي تبنَّاها املن ِّظرون الفالسفة ،الذين يرغبون يف إرساء
قانون أسايس حول السلوك اإلنساين واحلياة االجتامعية.

وبي يف أوائل
والقرآن املجيد حني ذكر املهتدين واملغضوب عليهم والضالنيَّ ،
سورة البقرة صفات كل من هذه األصناف الثالثة ،استوعب فيام نرى هذه النظريات
وجتاوزها ،فهو حني يذكر كل صنف من املذكورين و َم ْن ُيمكن أن يندرج حتته
َ
بمقتىض رؤيته وسلوكه فإنه يقدِّ م ألهل العلم أهم الوسائل التي تساعد عىل بناء نظرية
اجتامعية حمدَّ دة متكررة صاحلة لتفسري سلوك وترصفات أ ّية مجاعة برشية جتاه جمموعة
ثم َّ
فإن هذه اآليات الكريمة الوجيزة تقدِّ م لنا وللبرشية كافة
من احلقائق الثابتة ،ومن َّ
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أساس ًا متين ًا لبناء علوم اجتامعية أدق وأوضح ،وأقدر عىل تفسري السلوك اإلنساين.
(((
واهلل أعلم.

التعامل معه
النَّجم األول (((:يف بيان ﴿ﭓﭔ﴾ [البقرة ]2 :وأصناف الناس يف
ُ

((( انظر ما أنتجه املعهد حول بناء النظريات االجتامعية ،خاصة فيام نرشه الدكتور حممود الذوادي.
ومر ًة مصدر ًا،
((( أصل النَّجم الكوكب الطالع ،ومجعه نجوم ،ونجم طلع نجوم ًا
مر ًة اس ًمّ ،
ونجام فصار النَّجم ّ
ً
ومرة مصدر ًا كالطلوع والغروب ،ومنه ش ّبه به طلوع النبات والرأي
مر ًة اس ًام كالقلوب واجليوبّ ،
فالنجوم ّ
خص اهلوي دون الطلوع ،فإن لفظة النَّجم
قال﴿ :ﭑﭒﭓﭔ﴾ [النَّجم ،]1 :قيل :أراد به الكوكب ،وإنام ّ
تدل عىل طلوعه ،وقيل :أراد بالنَّجم الثريا ،والعرب إذا أطلقت لفظ النَّجم قصدت به الثريا ،وقيل :أراد بذلك
(ه َوى) :نزوله ،وعىل هذا قوله﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾
املنجم املنزّ ل قدر ًا فقدر ًا ،ويعني بقوله َ
القرآن ّ
والتنج ُم احلكم بالنجوم ،وقوله﴿ :ﮆﮇﮈﮉ﴾ [الرمحن]6 :
س عىل الوجهني،
ّ
[الواقعة ،]75 :فقد ُف ِّ َ
فالنَّجم ما ال ساق له من النبات ،وقيل :أراد الكواكب .انظر:
 الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.791وأشهر النجوم عند العرب بإطالق نجم الثريا؛ ألهنم كانوا يؤقتون بأزمان طلوعها مواقيت الفصول،
ونُضج الثامر.
ولفظ (النَّجم) ورد يف القرآن الكريم يف ثالثة عرش موضع ًا فقط ،ورد يف مجيع مواضعه بصيغة
االسم ،ومل َي ِرد بصيغة الفعل .وقد ورد يف أربعة مواضع بصيغة اسم جنس مجعي ،منها قوله تعاىل:
﴿ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [النحل .]16 :وورد يف تسعة مواضع يف صيغة اجلمع ،منها قوله عزَّ
َّ
وجل ﴿ :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ [األنعام .]97 :وقد ورد يف القرآن الكريم عىل ثالثة معان:

املعنى األول :الكوكب املعروف الذي يظهر يف السامء ،من هذا قوله تعاىل ﴿ :ﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝ﴾ [األعراف ،]54 :فـالنجوم يف اآلية هي النجوم املعهودة للناس ،وهي التي تُز ّين
السامء ،وهتدي الناس يف ظلامت الرب والبحر .وأكثر جميء هذا اللفظ يف القرآن عىل هذا املعنى.
مفرق ًا ،جاء بحسب هذا املعنى قوله سبحانه ﴿ :ﭑﭒﭓﭔ﴾ [النَّجم،]1 :
املعنى الثاين :نزول القرآن ّ
املنجم قدَ ر ًا فقدَ ر ًا ،ويعني بقوله:
عن جماهد ،قال :القرآن إذا نزل .وقال الراغب األصفهاين :القرآن املنزّ ل ّ
ّ
وجل:
﴿ ﭑﭒﭓﭔ﴾ [النَّجم :]1 :نزوله .وهذا عىل قول يف تفسري اآلية .وجاء عىل هذا أيض ًا قوله عزَّ
﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [الواقعة ،]75 :روى الطربي عن ابن عباس  ،قال :نزل القرآن يف ليلة
القدر من السامء العليا إىل السامء الدنيا مجل ًة واحدةً ،ثم ُف ِّرق يف السنني بعدُ  .وتال اب ُن عباس  هذه
متفرق ًا.
اآلية﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [الواقعة ،]75 :قال :نزل ّ
وروى الطربي أيض ًا عن عكرمة ،يف قوله﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [الواقعة ،]75 :قال :أنزل اهلل
القرآن نجوم ًا ثالث آيات ،وأربع آيات ،ومخس آيات .وهذا أيض ًا عىل قول يف تفسري اآلية ،انظر:
 الطربي ،جامع البيان عن تأويل القرآن ،مرجع سابق ،ج ،23ص.147املعنى الثالث :بمعنى النبت الذي ال ساق له ،وبحسب هذا املعنى ُف ِّس قو ُله تعاىل ﴿ :ﮆ
ﮇﮈﮉ﴾ [الرمحن ،]6 :قالوا :فالنَّجم :ما ال ساق له .و(الشجر) :كل نبت له ساق .عنى =
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﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻ ﭼ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛ﴾ [البقرة]20-1 :
= بالنَّجم يف هذا املوضع :ما ن ََجم من األرض ،مما ينبسط عليها ،ومل يكن عىل ساق ،مثل البقل ونحوه.

وقد روى الطربي عن ابن عباس  ،يف قوله ﴿ :ﮆ﴾ [الرمحن ]6 :قال :ما يبسط عىل األرض.
وروي أيض ًا عن سعيد ،قال :النَّجم كل يشء ذهب مع األرض فرش ًا .وروي عن السدي ،قال :النَّجم
نبات األرض .وهذا عىل قول يف تفسري اآلية ،انظر:

 ابن منظور اإلفريقي ،مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم األنصاري (تويف711 :ﻫ) .لسان العرب،بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ﻫ ،ج ،12ص.568

رجح الطربي هذا القول ،فقال :وأوىل القولني يف ذلك بالصواب ،قول من قال :عني بـ النَّجم:
وقد َّ

ما نَجم من األرض من نبت؛ لعطف الشجر عليه ،فكان بأن يكون معناه لذلك :ما قام عىل ساق ،وما ال
يقوم عىل ساق يسجدان هلل ،بمعنى :أنه تسجد له األشياء كلها ،املختلفة اهليئات من خلقه ،أشبه وأوىل
بمعنى الكالم من غريه .وقد محل بعضهم قوله تعاىل ﴿ :ﭑﭒﭓﭔ﴾ [النَّجم ]1 :عىل هذا املعنى .انظر:

 الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،مرجع سابق ،ج ،22ص 12بترصف.واحلاصل مما تقدم :أن لفظ النَّجم ورد يف القرآن الكريم بمعنى ِ
اجلرم الساموي املعهود ،و ُف ِّس يف

بعض مواضع وروده يف القرآن بغري معناه األصيل ،ف ُف ِّس تار ًة بمعنى نزول القرآن عىل فرتات ودفعات،
و ُف ِّس تار ًة أخرى بمعنى النبات الذي ال ساق به .وهذان التفسريان للفظ النَّجم ُخرج هبام عن أصل

معنى هذا اللفظ؛ ملا ثبت من اآلثار وكالم العرب ،وملا اقتضاه السياق القرآين نفسه .واملعنى الثاين هو
ما نقصده هنا.
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أود أن أقف عند ﴿ﭑ﴾ [البقرة ]1 :هذه وقفة م ِ
الئمة لكي ال نقف عندها يف بقية
ُّ
ُ
السور التي بدأت باحلروف املقطعة .ما معنى﴿ﭑ﴾؟ َك ُثر كالم العلامء فيها ويف أمثاهلا
من احلروف التي بدأ اهلل تعاىل هبا تسع ًا وعرشين سور ًة من ُسور القرآن؛ فبعضهم عدّ ها
من أسامء السور ،وبعضهم عدّ ها أرسار ًا وبعضهم عدّ ها رموز ًا ...إلخ ،ولكن حينام نقرأ
قوله تعاىل﴿ :ﭰﭱﭲﭳ﴾ [البقرة ]31 :ونقرأ كيف ع َّلم إبراهيم ﴿ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾ [البقرة ،]124 :ونقرأ كذلك كيف ع َّلم حممد ًا ﷺ وسائر

النبيني واملرسلني ،حينها نفهم ّ
أن هذه األحرف تريد أن تن ِّبهنا إىل أكرب نعمة أنعم
اهلل -تبارك وتعاىل -هبا عىل اإلنسان وم ّيزه هبا عن احليوان ،وجعله سيد الكون الذي
َس ّخر له الكون بام فيه ،أال وهي نعمة التع ُّلم والبيان.

إن كل احليوانات تُصدر أصوات ًا ،فالفرس تصهل ،واحلامر ينهق ،والكلب ينبح،
والقطة متوء ،واإلنسان ُيرج أصوات ًا كذلك ،ولكن من أكرب نعم اهلل عليه -كام أسلفنا
الكلامت
يف املقدمة -أنه ع َّلمه كيف ُيق ِّطع هذه األصوات وجيعلها أحرف ًا ت َُؤ َّلف منها
ُ
ثم كلامت تُؤ َّلف منها اجلمل؛ لوال هذا ملا كان اإلنسان إنسان ًا ،ولكان جمرد حيوان
كسائر احليوانات ،وملا قام حينها عمران وال ُبنيت حضارات وال ُأنشئت ثقافات.

إذن فهذه األحرف بداية تن ِّبه اإلنسان إىل أهم وأقوى يشء يف إنسانيته؛ وهي
أن اهلل  ع َّلمه كيف ُيق ِّطع صوته إىل أحرف -فتصبح ألف ًا والم ًا ومي ًام
وحاء ًا و َعين ًا وصاد ًا وقاف ًا الخ -تُؤ َّلف منها الكلامت .تُرى لو أننا مل نعرف ذلك وأراد
ٍ
ٍ
يشء منها كم
إلنسان مل َي َر الشجرة ومل َي َّطلع عىل
أحدُ نا -مثالً -أن يصف شجرة
يستغرق منه ذلك؟ ربام حيتاج إىل يومني أو ثالثة يتحدث فيها عن األغصان وعن
الطول وعن العرض وعن اجلذر وما إىل ذلك فقط لريسم يف ذهن من يسمعه شجرة،
ولكن الكلمة ْ
اختَرصت لنا الطريق ،والكلمة مبنية عىل أحرف ،إذن ﴿ﭑ﴾﴿.ﮢﮣ﴾.
﴿ﭑ﴾﴿.ﭬ﴾﴿.ﭤ﴾ كل هذه األحرف هي عبارة عن ٍ
تنبيه ُم ْس َبق تبتدئ السورة
به لتن ِّبهك ُّأيا اإلنسان إىل ّ
أن اهلل قد أنعم عليك بأعظم نعمة م َّيزتك عن احليوان
ٍ
كلامت ت َُؤ َّلف
وجعلتك س ِّيد ًا للطبيعة ،أال وهي نعمة ال ُقدرة عىل تقطيع الصوت إىل
من هذه األحرف ،فع ّلمك البيان وع ّلمك القرآن وع ّلمك ما مل تكن تعلم ،وع ّلمك
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كيف تكتب وتستخدم القلم ،وكيف حتفظ علوم ًا ومعارف وفنون ًا وحضار ًة وتنقل

ثقاف ًة هبذه األحرف ،كل هذا ما كان من املمكن أن حيدث لو مل خيلق اهلل 

لدى اإلنسان هذه القدرة عىل تقطيع الصوت إىل أحرف.

﴿ﭓﭔﭕﭖﭗ ﴾ [البقرة :]2 :إشارة إىل الكتاب املكتوب ،وهو ُم َؤ َّلف أيض ًا

كنت تبحث عن كتاب
من تلك األحرف التي هي عبارة عن أصوات تم تقطيعها ،فإذا َ

ُيغنيك عن مجيع الكتبُ ،يغنيك عن سائر ما َك َت َبت البرشية فليس هناك إال كتاب واحد

هو القرآن الكريم ،ألنه هو الكتاب الذي ﴿ﭕﭖﭗ ﭘﭙ﴾ [البقرة ]2 :أي ال شك فيه وال

اختالف؛ ألنه من عند اهلل ﴿ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ﴾ [النساء.]82 :

﴿ﭚﭛﭜ﴾ [البقرةٌ :]2 :
بيان ملصدر اهلداية التي َس َأ ْلنا اهلل تعاىل أن يم َّن علينا

هبا يف سورة الفاحتة يف قولنا﴿ :ﭧﭨﭩﭪ﴾ [الفاحتة ]6 :فإن قيل :كيف

ُ
حتصيل احلاصل؟ قلنا :إنام
قال ﴿ﭚﭛﭜ﴾ [البقرة ]2 :واملتقون مهتدون فكأنه

صاروا ُمتَّقني بام استفادوا منه من اهلُدى ،أو أراد أنه ثبات هلم عىل اهلدى ،وزيادة
خصهم بالذكر ألهنم هم الفائزون بمنافعه حيث َقبلوه واتَّبعوه كقوله ﴿ :ﰈ
فيه ،أو َّ

ﰉﰊﰋﰌﰍ ﴾ [النازعات ،]45 :أو أراد الفريقني واقترص عىل أحدمها كقوله
تعاىل﴿ :ﭹﭺﭻ﴾ [النحل.]81 :

(((

وال بدّ من اإلشارة هنا إىل أن هناك نوعني من اهلدايات القرآنية :هدايات قريبة،

وهدايات بعيدة عميقة ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ﴾ [البقرة ،]185 :وقال تعاىل﴿ :ﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾

[اإلرساء]9 :

هذا اسم

إشارة للقريب ،أي إن هناك هدايات قريبة ُيدركها ُّ
كل من يقرأ القرآن طلب ًا للهداية،
ٍ
خالصة للوصول إليها ،وهناك هدايات بعيدة ال يدركها إال َن َف ٌر ٌ
قليل خمصوص
وبن ّي ٍة
من الناس أال وهم املتقون ،الذين ألزمهم اهلل تعاىل كلمة التقوى وكانوا أحق هبا وأهلها.
((( الرازي ،أنموذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل ،مرجع سابق ،ص.4
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﴿ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾ [البقرة ]3-2 :فاملتقون هم هؤالء الذين يؤمنون

حواسهم وحرض يف بصائرهم وقلوهبمّ ،
فإن لإلنسان برص ًا وبصرية،
بام غاب عن
ِّ

وحواس ًا باطنة ،فالذين يؤمنون بام غاب عن احلواس الظاهرة
حواس ًا ظاهرة
ّ
يرتقون عن مرتبة املخلوقات األخرى املشاركة هلم يف هذا الوجود ويصبحون َخلق ًا
تنوعت وتعدَّ دت إىل :مصادر
آخر متم ِّيز ًا ،ألن مصادر معرفتهم ومصادر إيامهنم َّ
غيب ،ومصادر شهادة ،فكام ّ
أن
احلس ُيعدّ عندهم مصدر ًا من مصادر املعرفة ،تعدّ
ّ

احلواس الباطنة مصدر ًا كذلك ،فالبرص نقرأ به ،والبصرية نفهم و َن ْف َقه هبا ،وبذلك
ُّ

املشاهد فحتى احليوانات
احلس
َ
حس ووجداين .أما اإليامن ّ
جيتمع لإلنسان ُبعدَ انّ :

تشاركنا فيه ،فريى احليوان الزرع و ُيقبل عليه ويأكله ،ويرى ما قد يرضه فينفر منه،

لك ّن اإلنسان جيمع بني القدرة عىل املعرفة الغيب ّية ومعرفة املشاهدة باجلمع بني البرص

السمع والبرص والفؤاد.
والبصرية ،وبني َّ

﴿ﭞﭟ﴾ [البقرة ]3:وهؤالء املتّقون ال يقترصون عىل ذلك اجلمع يف اإليامن

حيولون ذلك اإليامن إىل حركة ليصبح طاقة دافعة من الدوافع
بني الغيب والشهادة ،بل ّ

التي تدفع اإلنسان لعمل اخلري ولتجنُّب الرش؛ وأول خري يمكن أن يفعله اإلنسان هو
أن ُيو ِّثق صلته بخالقه ،فعالقتنا باخلالق َّ
-جل شأنُهِ -مثل عالقة الضوء بمصدره.

غيب ُمط َلق استأثر اهلل بعلمه ﴿ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
والغيب غيبان:
ٌ

ﯻﯼ﴾ [اجلن:

َّ
يتكشف لنا عرب العصور وينتقل من حالة الغيب
وغيب نِسبي
.]26
ٌ

إىل حالة الشهادة.

﴿ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ﴾

[البقرة]3 :

فبإقامتهم للصالة يربطون ِحبال

الوصل بينهم وبني اهلل -تبارك وتعاىل ،-وبإنفاقهم يربطون الوصل بينهم وبني
َ

الناس ،ويعربون عن إيامهنم بأهنم ُمستخ َلفون يف هذه األرض يكسبون ويترصفون

وينفقون من مال آتاهم اهلل إياه وجعلهم ُمستخ َلفني فيه ،وهو ناظر إليهم ،يعلم من

يشكر هذه النعمة ومن يكفرها.
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أعم من الزكاة ،فقد ينفق اإلنسان عىل نفسه وعىل عياله وعىل أبنائه،
واإلنفاق ُّ
وعىل ضيوفه وعىل َمن يطرق با َبه وعىل من يطلب منه ال َع ْون أو املساعدة أو ما إىل
حق يف املال غري معلوم أو ُمدَّ د أو ُم َقدَّ ر ،فكأن اهلل يندب أبناء األمة
ذلك ،فام ينفقه هو ٌ
إىل مواجهة األزمات والطوارئ والكوراث الطبيعية ،هبذا النوع من الترصف باملال
َ
املخ َّصصة ألصناف ثامنية من مستويات ذوي احلاجةالذي قد ال تستجيب الزكاة
من األمة -له ،فكأن الزكاة ُت ِّثل احلدَّ األدنى واألسايس يف األحوال العادية املستقرة،
ليأيت اإلنفاق ملواجهة االحتياجات التي تتجاوز ذلك يف الظروف االستثنائية ،واملتقون
ِ ِ
الـمن ِْعم َّ
جل شأنه.
األسخياء يبذلون يف كال املجالني ،ل َيقينهم باخلُلف من ُ

(((
ً
﴿ﭦﭧﭨﭩﭪ ﴾ [البقرة ]4 :أي القرآن
إنزاال ملا يف جانب
وسمي
ُ
األلوهية من العلو ،علو الرب عىل املربوب ،واخلالق عىل املخلوقني ،الذين ال
خيرجون -مع التكريم واالصطفاء -عن كوهنم عبيد ًا خاضعني ،وهناك بعض النِّعم
اإلهلية -غري الوحي -عدّ ها القرآن الكريم ُم َنزل ًة أيض ًا كقوله تعاىل﴿ :ﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟ﴾ [الزمر ]6 :وكقوله تعاىل﴿ :ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [احلديد.]25 :

نصه« :ومجلة القول :إن اإليامن بام ُأنزل إىل النبي ﷺ  :هو اإليامن بالدين
((( انظر ما جاء يف تفسري املنار ما ّ
اإلسالمي مجلة وتفصيالً ،فام علم من ذلك بالرضورة ومل خيالف فيه خمالف يعتد به ،فال يسع أحد ًا جهله،
فاإليامن به إيامن ،واإلسالم هلل به إسالم ،وإنكاره خروج من اإلسالم ،وهو الذي جيب أن يكون معقد
االرتباط اإلسالمي وواسطة الوحدة اإلسالمية ،وما كان دون ذلك يف الثبوت ودرجة العلم فموكول
إىل اجتهاد املجتهدين ،أو ذوق العارفني أو ثقة الناقلني بمن نقلوا عنه ليكون معتمدهم فيام يعتقدون بعد
غريهم ما ثبت عندهمَّ ،
فإن ثق َة الناقل بمن ينقل عنه حال ٌة
ّ
التحري والتمحيص ،وليس هلؤالء أن ُيلزموا َ
يشعر هبا حتى يكون له مع املنقول عنه يف احلال مثل ما للناقل معه ،فال بدّ أن
خاص ٌة به ال يمكن لغريه أن
َ
يكون عارف ًا بأحواله وأخالقه ودخائل نفسه ،ونحو ذلك مما يطول رشحه ،وحتصل الثقة للنفس بام يقول
القائل .وأقول :معنى هذا أن بعض أحاديث اآلحاد تكون حج ًة عىل من ثبتت عنده واطمأن قل ُبه هبا،
وال تكون حج ًة عىل غريه يلزمه العمل هبا ،ولذلك مل يكن الصحابة  يكتبون مجيع ما سمعوا من
األحاديث ،ويدعون إليها مع دعوهتم إىل اتباع القرآن والعمل به وبالسنة العملية املتبعة املبينة له إال قلي ً
ال
من بيان السنة ،كصحيفة عيل  -كرم اهلل وجهه  -املشتملة عىل بعض األحكام :كالدية ،وفكاك األسري،
وحتريم املدينة كمكة ،ومل يرض اإلمام مالك من اخلليفتني :املنصور ،والرشيد أن حيمال الناس عىل العمل
بكتبه حتى املوطأ ،انظر:
 -رضا ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،مرجع سابق ،ج ،1ص.116
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﴿ﭫﭬﭭﭮ﴾ [البقرة ]4 :أي :من الكتب عىل َم ْن َس َب َقك من الرسل .ويف ذلك
إعالن عن وحدة الدين وتأسيس هلا .وهذه السورة هي التي نقلت مفهوم التد ُّين
من حالة (االصطفاء القومي) واألرسي -أي الذي يقوم عىل ُأ َس ُمتد ِّينة ﴿ﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ﴾ [آل عمران ،]33 :ومثل :ارتباط
الدين اليهودي والرسالة اليهودية بقوم موسى  -إىل حالة اصطفاء أمة بأكملها ،خترج
نموذج ًا للعاملني كا َّفة ،وهذا هو اإلعالن األول عن الديانة العامل ّية والدين العاملي
وجه رسالته إىل اإلنسانية مجعاء .وهذا هو املقصود بـ (االستبدال) الذي رأيناه
الذي ُي ّ
عمود ًا أساس ّي ًا للسورة.
ولذلك سوف يأيت يف خالل هذه السورة آيات كثرية تبني وحدة أمة األنبياء،
ورضورة اإليامن هبم مجيع ًا ،ورضورة إدراك انتهاء دورات حرص الدين يف قبيلة أو يف
شعب أو يف ُأ ْسة.

﴿ﭯﭰﭱﭲ﴾ [البقرة ]4 :يقين ًا تام ًا ال يشوبه ريب ،وال ُي ْعتَدُّ بام دون
اليقني يف اإليامن ،وقد قال اهلل تعاىل يف اعتقاد قوم﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ﴾ [النَّجم .]28 :وإذا مل يكن املؤمن م ِ
وقن ًا وعىل نور من
ُ
ربه يف اعتقاده ،فام حال من هو دونه من الشاكّني واملرتابني؟

عرف اليقني يف اإليامن باهلل ،واليوم اآلخر بآثاره يف األعامل والسلوك
و ُي َ
(((
والترصفات.
واألخالق
ُّ
﴿ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ﴾ [البقرة ]5 :هؤالء الذين يتصفون

دى هلم فهم الذين يستحقون
بكل هذه الصفات هم املتقون الذين كان القرآن الكريم ُه ً
أن ُيوصفوا باهلداية ،وهم الذين أنعم اهلل عليهم ،وهم الذين َ
سأ ْلنا اهلل يف سورة الفاحتة أن
هيدينا رصاطهم ﴿ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴ﴾ [الفاحتة ]7-6 :وهو رصاط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني
والصديقني والشهداء والصاحلني ،وحسن أولئك رفيق ًا.
((( رضا ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،مرجع سابق ،ج ،1ص.113-111
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ش َح ْت لنا مقدم ُة سورة البقرة -تفصيالً﴿ -ﭫﭬﭭ
اآلن قد َ َ

الذي ورد يف سورة الفاحتة.

﴾ [الفاحتة]7 :

ثم ترشح اآليتان التاليتان لنا رصاط ﴿ﭰﭱ﴾ [الفاحتة ،]7 :فيقول
تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [البقرة]6 :
هؤالء هم املغضوب عليهم ﴿ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫ﴾ [البقرة ]7 :أي طبع اهلل عليها ،تنبيه إىل أهنم آمنوا بألسنتهم ومل تؤمن قلوهبم
فعاقبهم بمنع اهلداية عنهم كام يف قوله تعاىل﴿ :ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝ﴾ [املنافقون ]3 :فال ُت ْفتَح أبد ًا ألن اهلل هو من ختم عىل قلوهبم فال
يستطيع أحد -ال نبي وال رسول وال شفيع -بعد ذلك أن يفتحها.

ثم تبني لنا اآليات التالية رصاط ﴿ ﭳ﴾ [الفاحتة ]7 :كي نعرفهم بسيامهم
ونتجنَّب إن شاء اهلل أن نكون منهم أو من بينهم ،يقول تعاىل﴿ :ﭬﭭﭮﭯﭰ
كر ُت من امتياز اإلنسان
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾ [البقرةُ ]8 :يعيدنا إىل ما َذ ْ
حواسهم الظاهرة
وحواس ًا باطن ًة ،فالذين أنعم اهلل عليهم
حواس ًا ظاهر ًة
بأن له
ّ
ّ
ّ
الس
وحواسهم الباطنة كلها حمكومة بالتقوى ،ولذلك ال خيتلف األمر عندهم ال يف ِّ
وال يف ال َع َلن ،فرسهم وعالنيتهم سواء ،أما الضالون فيختلف رسهم عن عالنيتهم،
ففي العالنية يعلنون اإليامن وحب الدين وحب اهلل وحب رسوله ﷺ واإليامن ِ
بالقيم
ولكنهم يف حقيقة باطنهم ليسوا بمؤمنني ،وهؤالء قد بني اهلل تعاىل صفاهتم يف آيات
عديدة منها قوله تعاىل﴿ :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﴾ [املنافقون .]1 :كاذبون ألن باطنهم ُي ّ
كذب
ظاهرهم قبل أن نكتشف نحن أكاذيبهم﴿ .ﭴﭵﭶﭷ﴾ [البقرة ]8 :إذن ،ملاذا
ِ
ألنم يريدون اخلداع
يعلنون هذا اإليامن ،و َينْسبون أنفسهم إىل أمة املؤمنني؟ ذلك ّ
﴿ﭸﭹﭺﭻ﴾ [البقرة .]9 :هم يستطيعون أن خيدعوا الذين آمنوا ألهنم
الضالة التافهة أهنم يستطيعون أن خيدعوا اهلل
برش مثلهم ،ولكن كيف خطر لعقوهلم َّ
الذي ﴿ﮟﮠﮡ ﴾ [طه ،]7 :و﴿ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ﴾ [غافر]19 :
التصور اخلاطئ؟ تصوروه ألن يف قلوهبم مرض ًا وانحراف ًا؛
كيف تصوروا هذا
ُّ
واالنحراف حينام يستويل عىل قلب إنسان -نعوذ باهلل -فإنه ُي ْف ِقده القدرة عىل التمييز
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فال يميز بني اهلل وبني خلقه ،بل بالعكس ّإنم خيشون الناس أكثر مما خيشون اهلل
تبارك وتعاىل ،-قال تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣوف املنافقني وخشيتهم إياكم -أهيا املؤمنون-
ﮤﮥ﴾ [احلرش ]13 :واملعنىَ :ل ُ
أعظم وأشد يف صدورهم من خوفهم وخشيتهم من اهلل؛ وذلك بسبب أهنم قوم ال
يفقهون عظمة اهلل واإليامن به ،وال يرهبون عقابه (((.فيخشون ما يقول الناس مما قد ُي َؤ ِّثر
عىل ُس ْمعتهم بينهم أكثر مما خيشون اهلل -تبارك وتعاىل -يف الدار اآلخرة﴿ ،ﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉ﴾ [البقرة  ]10 :هو ِ
الغ ّل واحلَ َسد وال َغ ّم وكل ذلك من أمراض
القلوب ،فاهلل تبارك وتعاىل حني نرص رسوله وأعىل كلمته وانترش دينه -رغ ًام
عن حماوالهتم كلها -أمرض بذلك النرص قلوهبم ،قال تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ﴾ [التوبة .]125 - 124 :وألهنم هم الذين اختاروا ذلك ،زادهم اهلل
تعاىل ،ألن من ُسنّة اهلل تعاىل((( أن ُيعطي لإلنسان القدرة عىل حتقيق ما خيتاره ،فمن
اختار اإليامن زاده إيامن ًا وأعانه عىل سلوك ُس ُبله ،قال -جل شأنه﴿ :-ﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷ﴾ [حممد ]17 :وقال سبحانه﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [الشورى .]23 :ومن اختار الضالل َمدّ له فيه قال تعاىل:
﴿ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﴾ [مريم ،]75 :وقال تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [الصف.]5 :

﴿ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ﴾ [البقرة  ]10 :يف الدنيا قبل اآلخرة؛ فهذا املنافق
ُم َع َّذب و ُم َذ َ
بذب وحائر يف الدنيا دائ ًام ،خيشى أن ينكشف أمره ألنه يأيت الناس بأوجه
خمتلفة ،فيأيت إىل هؤالء الناس بوجه ويأيت إىل أناس آخرين بوجه آخر ،فهو َّ
معذب
ب َق َل ِق النفس ،وقلق الضمري ،ال يعرف معنى االستقرار ،وينتظره يف اآلخرة العذاب
األليم ملا كان يكذب يف احلياة الدنيا.
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،املدينة املنورة ١٤٣٠ ،ﻫ ،ص.457
((( املنبثقة عن األمانة التي ائتمن اهلل تبارك وتعاىل اإلنسان عليها وهي أمانة حرية االختيار التي وردت يف قوله
تعا ىل  ﴿ :ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﴾
[األحزاب.]72 :
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﴿ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ [البقرة  ]11 :هنا يشء مهم

وخطر للغاية أال وهو تغيري املفاهيم؛ أي أن نعمد إىل مفاهيم وكلامت وأسامء ُم َع َّينة ُو ِضعت
ٍ
ٍ
بمعان أخرى ،وقد صار ذلك يف عرصنا
ملعان رشيفة نبيلة ،نُفرغها من تلك املعاين ونملؤها
صناعة ،فاملتمسك بدينه -مث ً
املخرب
(رجعي) والتارك لدينه ،املفارق للجامعة،
ال ُ -يقال عنه:
ِّ
ّ

(ثوري) وهكذا .ومن هنا كانت عناية رسول اهلل ﷺ
للمجتمع ،يمكن أن يقال عنه( :تقدمي) أو
ّ

ون ما ا ُمل ِ
بتصحيح املفاهيم ،ف َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ ،أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ قالَ " :أتَدْ ُر َ
فل ُس؟ قالوا:
فلس فِينَا من َل ِدر َهم له وال متَاع ،فقال :إِ َّن ا ُمل ِ
ِ
فل ُس من ُأ َّمتِي َي ْأ ِت يوم ا ْل ِق َيا َم ِة بِ َص َل ٍة َو ِص َيا ٍم
َ َ
ا ُمل ُ
ْ َ
و َزك ٍ
ض َب هذاَ ،ف ُي ْع َطى
َاةَ ،و َي ْأ ِت قد َشت ََم هذاَ ،و َق َذ َ
َ
ف هذاَ ،و َأك ََل َم َال هذاَ ،و َس َف َك َد َم هذاَ ،و َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
اه ْم
هذا من َح َسنَاتهَ ،و َه َذا من َح َسنَاتهَ ،فإِ ْن َفن َي ْت َح َسنَا ُت ُه قبل َأ ْن ُي ْق َض ما عليهُ ،أخ َذ من َخ َطا َي ُ
ِ
اس ِم َصلَتِك ُْم ا َْل ْغ ِر ِ
ب ،قال:
َف ُط ِر َح ْت عليه ُث َّم ُط ِر َح يف الن َِّار (((".وقال" :لَ َت ْغل َبنَّك ُْم َالْ ْع َر ُ
اب عىل ْ
َو َت ُق ُ
ول األعراب ِه َي ا ْل ِع َشا ُء (((" ،أراد بذلك أال تغلب مصطلحاهتم مصطلحات القرآن.

﴿ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ﴾ [البقرة .]13-11 :

بشن احلروب الظاملة -التي ال رائحة ألي ٍ
عدل فيها -و ُيدَ ِّمرون،
فحينام يقومون ِّ
يقولون نريد أن نصحح أحوال هؤالء ،ألهنم رجعيون يعيشون خارج العرص نريد أن
ندخلهم العرص ولو بإدخاهلم القبور ،ولو بعد قتلهم وإبادهتم ،ولو بدفن النفايات -التي
تقتل احلياة واألحياء :اإلنسان ،احليوان ،النبات ،وسوى ذلك -يف أراضيهم ،وكل
سمى باحلداثة﴿.ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ذلك يسمونه حتديث ًا أو إدخاالً هلذه الشعوب فيام ُي َّ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ﴾
((( مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب :الرب والصلة واآلداب ،باب :حتريم الظلم ،حديث رقم
( ،)2581ص.1040
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب :مواقيت الصالة ،باب :من كره أن يقال للمغرب
العشاء ،حديث رقم ( ،)563ص.126
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[البقرة  ]13 :هؤالء الذين جيمعون بني الكُفر -الكامن يف ضامئرهم وقلوهبم ،-والنفاق

الذي حياولون أن يغطوا به عىل ما ُيفسدون -هؤالء ُي ِّرفون املفاهيم ويعطون للناسٍ
حرفوا مفهوم الصالح،
صفات خيتاروهنا بمقتىض حتريف هذه املفاهيم وتغيريها ،فهناك َّ
ومفهوم الفساد ،وعكسوا األمر ،وهنا إذا قيل هلم﴿ :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [البقرة  ]13 :اآلن يغريون من املفهوم جتريدي ًا بتحويله إىل صفة

ُمالزمة ملن يعارضوهنم وخيالفوهنم وتصبح ُس ّبة عليهم وكأهنم يعرفون بذلك﴿ﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [البقرة  ]13 :أتريد ِمنِّي أن أكون سفيه ًا،

أتريد ِمني أن أكون رجع ّي ًا..؟ حيولونه إىل صفة لألشخاص املخالفني هلم ،وهذا كله
قائم يف عرصنا هذا ومتارسه أجهزة إعالم وثقافة وتعليم عمالقة شملت العامل كله،

حولت اخلطأ إىل صواب والصواب إىل خطأ واحلق إىل باطل والباطل إىل حق .ومع
َّ
ذلك فهم ضعفاء ،ال تظن أن ما يفعلونه من تغيري يف املفاهيم وتغيري يف أوصاف
الناس دليل قوة .ال إنه دليل ضعف ولذلك ﴿ﯛﯜﯝﯞ ﴾ [البقرة  ]14 :أي

خيون ط ِّيبون ﴿ﯡﯢﯣ
عىل ضعفهم ﴿ﯟﯠ﴾ [البقرة  ]14 :نحن معكم فأنتم ِّ

ﯤ﴾ [البقرة  ]14 :من اإلنس أو اجلن ،قالوا﴿ :ﯦ ﯧ﴾ [البقرة  ]14 :يف مقاومة

اخلري واحلق واإليامن﴿ ،ﯨﯩﯪ ﴾[البقرة  ]14 :بأولئك ،نخدعهم ونرهيم ما
ُيرضيهم فقط ،ولكن حقيقتنا وسيوفنا و ُقوانا معكم ولكم.

هؤالء يصدر حكم اهلل تعاىل فيهم ،إهنم ﴿ﯴﯵﯶﯷ ﯸ ﴾

[البقرة  ]16 :راحوا فأخذوا ضاللة وأعطوا ثمنها اهلدى ،أخذوا انحراف ًا وأعطوا بدله
استقامة ،أخذوا كفر ًا وأعطوا بدله إيامن ًا ،فهل يربح تاجر كهذا؟ ﴿ﭑﭒﭓ
ﭔﭕ﴾ [البقرة  ]17 :أشعل نار ًا بسيطة ﴿ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾

[البقرة  ]17 :نار ًا من قش تشتعل ،وقبل أن يقوم لكي يستفيد منها أية فائدة تكون قد

انطفأت وذهبت إىل العدم ﴿ﭝﭞﭟﭠﭡ﴾ [البقرة  ]17 :ما حوهلم متحريين
عن الطريق خائفني ((( ،ولنا أن نتساءلَ :لِ آل أمر أولئك املنافقني إىل ذلك املصري؟
((( املحيل ،جالل الدين حممد بن أمحد (تويف864 :ﻫ) .والسيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
(تويف911 :ﻫ) .تفسري اجلاللني ،بريوت :دار املعرفة( ،د .ت ،).ص.5
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صموا أذاهنم عن استامع نداء اهلل ﴿ﭣ﴾ [البقرة :]18 :
ألنم ّ
واجلواب -واهلل أعلمّ :-
أي يف آذاهنم وقر أغلق آذاهنم فلم َت ُعد تسمع شيئ ًا من احلق﴿.ﭤ﴾ [البقرة ُ ]18 :خرس

ال يستطيعون قول احلق﴿ .ﭦﭧﭨ﴾ [البقرة  ]18 :ألهنم ع َّطلوا ُقوى الوعي فيهم.

ويستمر القرآن الكريم يف كشفهم فيرضب هلم مث ً
ال آخر ﴿ﭪﭫﭬﭭﭮ

مطر ٌ
نازل من
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ [البقرة ٌ ]19 :
السامء ،ليس غيث ًا يغيث الناس ويسقي زروعهم ومواشيهم ويسقيهم ،ولكنه ص ِّيب
من السامء ميلء بكل ُميف ،فيه ظلامت ورعد وبرق فيجعلون أصابعهم يف أذاهنم من

هذه الصواعق خشية املوت ،ولكن هل يستطيع اإلصبع حينام ُيوضع يف أذن اإلنسان
ٍ
موت حم َّق ٍق ينزل به من السامء لو شاء اهلل أن يميته؟ ال .ولكن تلك هي
أن حيميه من
السفاهة العقل َّية التي حيملها أولئك الضالون وهم ُي ْعلون عالقتهم بشياطينهم عـىل
عالقتهم باهلل -تبارك وتعاىل -وعالقتهم باملؤمنني ،فهم كمن يضع إصبعه يف أذنه خوف ًا
من الصاعقة التي لو نزلت ستقتله ،ولن يستطيع إصبعه الذي ُو ِضع يف أذنه أن حيميه
من ذلك املوت املحقق ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [البقرة ]20 :
وظنوا أن هذا ضياء سوف يستمر ،وسيستطيعون أن يبلغوا غايتهم ،لكنه َبرق جمرد

ملعات عابرة ﴿ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ﴾ [البقرة  ]20 :ور ّدهم

كاحليوانات .إن هؤالء اختاروا الضاللة عىل اهلُدى ،والظلامت عىل النور ،واجلهالة

عىل العلم ،وال َعمى عىل البصرية والبرص ،فصاروا أقرب إىل الدواب ﴿ﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙﯚ﴾ [األنفال﴿ ،]23 -22 :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ [البقرة  ]20 :ولكن اهلل تركهم بِنا ًء عىل ذلك الوعد اإلهلي بأن ُيعطي

لإلنسان حرية االختيار وجيعله يف هذه احلياة خمتار ًا حر ًا يستطيع أن خيتار اهلُدى
ويستطيع أن خيتار الضالل ،ولن يمنعه اهلل  ولن جيربه عىل يشء من ذلك،
َّ
ألن اهلل ائتمنه عىل حريته ،وهي األمانة التي ُعرضت عىل الساموات واألرض واجلبال
فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان ،ولذا قرر سبحانه أنه ﴿ﯿﰀﰁﰂ﴾

[البقرة.]256 ،
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النَّجم الثاين :يف خطاب القرآن العاملي وحتدِّ يه للخلق

﴿ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂﰃﰄ ﰅ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾

[البقرة]29-21 :

﴿ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ﴾ [البقرة ]21 :

عودة إىل تفصيل سورة الفاحتة وبيان ما ُأحكم فيها من إفراد اهلل بالعبادة ،ففي الفاحتة
جاء قوله تعاىل﴿ :ﭢﭣﭤﭥﭦ﴾

[الفاحتة ]5 :

ُفصل
وهذه اآلية ت ِّ

وتبي كيف يقوم الناس لرب العاملني ليبلغوا
مفهوم العبادة بشموهلا وعمومها ِّ
بعبادهتم مرتبة التقوى التي بدأت السورة ببيان خصال أهلها ،فإذا أردتم أن تكونوا

من الذين أنعم اهلل عليهم اعبدوا ربكم الذي خلقكم ،ال يعبد بعضكم بعض ًا ،ال
فسواكم فعد َلكم فأنشأ
يعبد بعضكم سادته وكرباءه ،اعبدوا ربكم ألنَّه الذي خلقكم َّ
ُصوركم ،اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون ،أي أن
تكونوا يف عداد أمة املتقني ،الذين أنعم اهلل عليهم ،أمة املهتدين ال أمة الضالني ،أمة
الذين امتحن اهلل قلوهبم للتقوى ،أمة الذين ُي ْص ِلحون يف األرض وال ُي ْفسدون.
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التعامل مع املجاعات
ُ

﴿ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ﴾ [البقرة .]22 :إن قراءة كتاب اهلل املنظور وهو
الكون يعمق اإليامن يف قلوب الباحثني عن احلق ،فلتتأمل البرشية هذه األرض التي
جعلها اهلل بساط ًا لت َْس ُه َل حياهتم عليها ،وهذه السامء ُمكمة البناء ،وكيف ينزل املطر
من السحاب فيخرج به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزق ًا هلم ،فال جيعلوا هلل
ِ
تفرده باخللق واإلرزاق،
واستحقاقه العبودية (((.وهنا
نظراء يف العبادة ،وهم يعلمون ُّ
ين ّبه اهلل ّ 
أن الكون كله بيت لإلنسانية ك ّلها بوصفها أرسة واحدة ،خلقها
سبحانه من نفس واحدة وخلق منها زوجها َّ
وبث منهام رجاالً كثري ًا ونساء ،وخلق
األرض وجعلها فراش ًا ،والسامء بنا ًء لتكون بيت ًا هلذا اإلنسان ُي ِكنّه ك ّله ،وجاء اإلنسان
سمه بالدولة القوم َّية ،والدولة اإلقليم َّية أو القطر َّية،
واخرتع ما اخرتع ،اخرتع ما ّ
وحاول أن ُي َق ِّسم هذا البيت -بيت العائلة الكبري -الذي هو األرض فام الذي حدث؟
ودب احلسد بينهم،
أصبح الناس أغنياء ،وفقراء ،ومعدمني ،ومتقدمني ،ومتخلفنيَّ ،
وظهر البغي فيهم فأصبحوا أعدا ًء لبعضهم بعد أن كانوا أرسة واحدة.
حص هلا ومنها املجاعات والعطش الذي
يتحدث الناس اليوم عن أزمات ال ْ
ٍ
هيدد البرشية ،وسبب ذلك كله َّ
عادلة قد جرت للبيت اإلنساين،
أن هناك ِقسم ًة غري
ٍ
تقسيامت هلذه
املوحدة الذي هو األرض كلها ،هذا الذي حدث من
لبيت األرسة
َّ
األرض جعل الناس يتخوفون اليوم عىل معاشهم وغذائهم ومياههم وما سوى ذلك،
واهلل  قد أعلن ﴿ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [فصلت.]10 :
وأنَّه ما من مولود ُيولد إال وله يف األرض ما يكفيه من رزق ومياه وهواء وكل يشء
يمكن أن يساعده عىل احلياة احلرة الكريمة.

ت ََص َّور لو أن القرآن املجيد هو الذي حيكم هذه األرض اليومَّ ،
وأن البرشية كلها
ورفعت بينها احلدود ،واحلواجز ،وأصبحت مواردها كلها مفتوحة
هتتدي هبديهُ ،
روح اإلخاء ،واالنتامء إىل تلك األرسة
لتلك األرسة املمتدة ،وساد تلك األرسة ُ
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.4
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البرشية الواحدة ،كيف يكون حال الناس؟ هل يمكن أن تكون هناك جماعات؟ إنَّه
ما من شمس تطلع يف يوم من أيامنا هذه إال وعىل األرض حوايل ألف أو يزيدون
يموتون من اجلوع ،وأمثاهلم يموتون من التُّخمة واألمراض التي تسببها ،إنه انعدام
العدل بني أفراد األرسة اإلنسانية الواحدة ،ولو َّأنم اتبعوا القرآن الكريم ألكلوا من
فوق رؤوسهم ومن حتت أرجلهم ،ولكفت األرض ساكنيها طعام ًا ورشاب ًا ومياه ًا،
ذلك أن اهلل قد قدَّ ر فيها أقواهتا وجعلها كفات ًا .ولو َّأنم اتبعوا القرآن الكريم خللت
من هذا التلوث الذي هو أبرز مظاهر الفساد يف الرب والبحر واجلو ،وملا كان فيها فقري
ْخم ،وملا كان فيها كل هذا السوء ،ولكنّه َه ْج ُر القرآن ،لذا نقولَّ :
ُم ْعدَ م وغني ُمت َ
إن
البرشية قد خرست نفسها يوم هجرت هذا الكتاب ويوم مل تسمع له؟!

﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقرة ]22 :واألنداد ليس بالرضورة أن يكونوا أصنام ًا
أو معبودين آخرين ،ولكن اإلنسان حني ُي َع ِّظم املال والثروة واجلاه واهلوى وأي
ٍ
يشء ُيعليه عىل كلمة اهلل فكأنه قد اختذه هلل ندّ ًا ،وجعل منه هلل رشيك ًا ،ولذلك يقول
َّ
جل شأنه﴿ :-ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ﴾ [الفرقان.]43 :فاإلنسان قد جيعل من هواه وشهوته ورغباته ما يكون بمثابة ٍ
إله يتوجه إليه صباح
َار و َعبدُ الدِّ ره ِم و َعبدُ ْ ِ
ِ
يص ِة إن ُأ ْعطِ َي ريض
الَم َ
ْ َ َ ْ
مساء ،ويف احلديث( :تَع َس عبد الدِّ ين ِ َ ْ
ِ
ِ
َس وإذا ِش َ
يك فال ا ْن َت َق َش)((( وصدق اهلل﴿ :ﭩﭪ
َوإِ ْن مل ُي ْع َط َسخ َط تَع َس َوا ْن َتك َ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ﴾ [يوسف.]106 :
حتدِّ ي القرآن ملنكري كونه من عند اهلل

﴿ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [البقرة ]23 :إن كنتم ُّأيا اخلَ ْل ُق يف شك من كون هذا الكتاب
كالمنا ورسالتَنا فاختربوا ذلك بمنتهى ال ُيرس ،وذلك بأن تأتوا بسورة من مثل ُسوره
يف إحكامه وتفصيله و َن ْظمه وأسلوبه وسائر خصائصه ،فاختاروا أية سورة من سوره
طالت أم قرصت وأتوا بمثلها يف كل ما تقدَّ م من خصائص ،وهذا التحدي غري قارص

((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب :اجلهاد والسري ،باب :احلراسة يف الغزو يف سبيل اهلل،
حديث رقم ( ،)2885ص.555
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عليكم وحدكم بل ّ
إن لكم أن تدعوا من تشاؤون ﴿ﯮﯯ﴾

[البقرة]23 :

فاحتكموا إىل من تشاؤون من ُبلغائكم و ُفصحائكم وقادة الرأي فيكم واسألوهم،
وأقروا لكم بالقدرة عىل املامثلة بني ما قلنا
فإن وجدتم أنكم قد نجحتم يف ذلك ُّ
وتقولون ،آنذاك فقط يمكن لكم أن تَدَّ عوا برش ّية مصدر هذا القرآن ،أما إذا فشلتم
وعجزتم عن ذلك فال بدّ لكم أن تتق َّبلوا ما َأخربكم به رسو ُلنا من أن هذا الكالم
كالمنا ،وأن هذا الكتاب كتابنا ،أنزلناه عىل قلبه فتؤمنوا به وتتبعوه وهتتدوا به إىل
طريق اهلُدى وسبيل الفالح.
﴿ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [اإلرساء.]88 :

﴿ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅ﴾

[البقرة ]24 :ملا أرشدهم إىل اجلهة التي منها يتعرفون صدق النبي ﷺ ،قال هلم :فإذا
مل تعارضوه وبان عجزكم ووجب تصديقه فآمنوا وخافوا العذاب امل َعدَّ ملن َّ
كذب
وعاند ،وفيه دليل عىل إثبات النبوة صحة كون املتحدَ ى به م ِ
عجز ًا واإلخبار بأهنم لن
ُ
(((
يفعلوا وهو غيب ال يعلمه إال اهلل.
﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

أيا الرسول -أهل اإليامن والعملﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾ [البقرة ]25 :و َأ ْخ ِب ّ
الصالح خرب ًا يملؤهم رسور ًا ،بأن هلم يف اآلخرة حدائق عجيبة ،جتري األهنار حتت
قصورها العالية وأشجارها الظليلة .ك َّلام رزقهم اهلل فيها نوع ًا من الفاكهة قالوا :قد
ولذتهْ ،
َر َز َقنا اهلل هذا النوع من قبل ،فإذا ذاقوه وجدوه شيئ ًا جديد ًا يف طعمه ّ
وإن
مطهرات
تشابه مع سابقه يف اللون واملنظر واالسم ،وهلم -أيض ًا -يف اجلنَّات زوجات َّ
احليس كالبول واحليض ،واملعنوي كالكذب وسوء اخلُ ُلق ،وهم
من كل ألوان الدنس
ِّ
(((
يف اجلنة ونعيمها دائمون ،ال يموتون فيها وال خيرجون منها.

((( النسفي ،أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود (تويف710 :ﻫ) .تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق
التأويل ،حتقيق :يوسف بديوي وحميي الدين مستو ،بريوت :دار ابن كثري ،ط1998 ،1م ،ج ،1ص.66
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.5
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األمثال يف القرآن
﴿ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ [البقرة]26 :

إن األمثال وعاء حكمة األمم ،وخزائن جتارهبا ،وهي وسيلة من أهم وسائل حفظ
تلك التجارب ِ
واحلكم وتنا ُقلها بني األجيال ،وهي قبل ذلك وبعده من أدق أساليب

التعبري وأوجزها وأبلغها تأثري ًا يف النفوس ،وحني تقرص أساليب التعبري األخرى عن

استيعاب مراد املتكلم ،أو يضيق إدراك املخاطب عن فهم املراد منه ،فإن رضب املثل
جيعل ذلك ك ّله سه ً
ال ُم َيرس ًا مع إجياز اللفظ وإصابة املعنى ،وحسن التشبيه.
إن أمثال القرآن العظيم مظهر من أهم مظاهر بالغته وإعجازه ،ودقة تصويره
الفني ِ
وسحر أسلوبه ،فهي قد سحرت العرب -مؤمنهم وكافرهم -وبانت حالوهتا،
وظهرت طالوهتا لعامتهم وخاصتهم ،وبان تأثريها فيهم أمجعني.

(((

واألمثال القرآنية ُت ِّثل ِعل ًام من علوم القرآن املهمة ،وبحث ًا مل ُيغفله أحد من
ٍ
املفرسين ،أو البالغيني ،أو الكاتبني يف علوم القرآن ،ولكنهم ّ
بشكل
قل أن يتناولوها
شمو ٍّيل ُيربز ُصور اإلعجاز اجلاميل الفني فيها ،مع إصابة املعنى املوضوعي بأتم شكل

وأكمل وجه.

تصور النفوس والقلوب واألشخاص واألعامل واألقوال
وآيات األمثال
ِّ
واملشاهد واألمم واحلضارات ،وترضب منها وهلا األمثال ،فال تغادر جانب ًا منها إال
أعطته من التوضيح والتشخيص ما جيعله وسيلة من أهم الوسائل الرتبو َّية ،ففيها

احلس إىل مستوى املحسوس ،وإخراج ماال ُي ْعلم ببدهية العقل إىل
إخراج ماال يقع عليه ّ
ما ُيعلم بالبدهية ،وإخراج ما مل ِ
جتر العادة به إىل األمر املعتاد ،وإخراج ماال تأثري له من
الصفات إىل ما له كامل التأثري ،كام أهنا من أفضل وسائل البيان والتعليم واإليضاح.

((( يقول ابن القيم" :وقع يف القرآن أمثال ،وإن أمثال القرآن ال يعقلها إال العاملون ،وإهنا تشبيه يشء بيشء يف
ُحكمه ويف تقريب املعقول من املحسوس أو أحد املحسوسني من اآلخر واعتبار أحدمها باآلخر ".انظر:
 ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن أيب بكر (تويف751 :ﻫ) ،األمثال يف القرآن الكريم،حتقيق :سعيد حممد نمر اخلطيب ،بريوت :دار املعرفة1981 ،م ،ص.174-173
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وإذا كان القرآن العظيم قد رضب للناس من كل مثل ﴿ﯢﯣ ﯤﯥﯦ

تزودنا
ﯧﯨﯩﯪ﴾ [الروم ،]58 :فعلينا أن ندرك أن هذه األمثال يمكن أن ِّ
وفصله،
بمنهاج
تربوي كامل ،ال يغادر جانب ًا من جوانب العملية الرتبوية إال تناوله ّ
ٍّ

وأوضح نامذجه بأفضل ما يكون اإليضاح ،وهذا اجلانب وحده حيتاج إىل دراسة أو
أكثر توضح جوانبه املختلفة وتساعد الرتبويني عىل بناء ما يريدون من أفكار ونامذج
يف خمتلف أركان العمل َّية الرتبو َّية.

كنت أتط َّلع إىل أن أجد فيه دراسة جا َّدة،
وجانب آخر من جوانب أمثال القرآن ُ
ومل أ َّطلع عىل ما يشفي الغليل فيه إىل اآلن هو األمثال القرآنية بوصفها مصدر ًا من أهم

مصادر األحكام ،وهذا يمكن أن يتَّضح يف جانبني:

اجلانب األولّ :
أن أمثال القرآن َي ْص َحبها -دائ ًام -حتسني أو تقبيح ،بحيث ُ َت ِّسد
ُشخصه فننظر إليه وكأنه ٌ
النموذج وت ّ
ماثل أمامنا شخص ًا وعم ً
وسلوك ًا وأخالق ًا
ال ُ

حلسن يمكن أن يعتربه األصويل قدر ًا
حسنته فهو حسن ،وهذا ا ُ
وترصفات ،فام َّ
ّ
مشرتك ًا بني الوجوب والندب واإلباحة ،واجتهاده فيه سوف يقوده إىل حتديد احلُكم

املناسب- ،إن مل يكن هناك دليل ُسوى اآلية املثل ،-وما ق َّبحته األمثال فهو قبيح،
وال ُق ْبح دائر هنا بني التحريم والكَراهة ،واملجتهد يبذل جهده لتحديد األنسب منها،
إن مل يكن له دليل غري ذلك املثل اآلية ،-دون حاجة إىل النظر يف ِصيغ األوامروالنواهي الرصحية ،ولذلك عدَّ الشافعي  معرفتها من رشوط االجتهاد ،ومما
جيب عىل املجتهد معرفته عىل ما نقل الزركيش يف الربهان عن البيهقي.

(((

وأما اجلانب الثاين :فيتضح حني ندرك أن أمثال القرآن ،هي التي رسخت
يف أذهان بعض األئمة من ُق َّراء الصحابة وفقهائهم و َمن جاء بعدهم فكرة القياس
األصويل ،ووضعه دلي ً
ال من أدلة األحكام الرشع ّية ،أو وسيلة منهجية من وسائل

((( الزركيش ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر (تويف794 :ﻫ) ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكاه ،ط1957 ،1م،
ج ،1ص.486
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املجتهدين ،هذا الدليل الذي نجمت عن األخذ به ثروة فقه َّية وفكر َّية ،وعالقة

القياس األصويل بأمثال القرآن العظيم موضوع آخر يستحق دراسة أو دراسات

عديدة ليتضح ويظهر أثر أمثال القرآن العظيم الفكري والفقهي.

وحني نعلم أن اكتشاف القياس األصويل كان الدّ عامة العلم ّية األوىل التي قام

عليها بناء املنهج العلمي التجريبي بعد ذلك ،فإن األمهية الكربى التي حتت ّلها أمثال
القرآن العظيم تبدو -آنذاك -بجالء شديد .لكن املؤسف أن نجد إرساف ًا بلغ حدَّ التبديد
والتبذير يف جانب البحث اللغوي والبالغي والبياين والنحوي يف األمثال القرآنيةِ ،
وق َّلة
َّ
ُ
وش ّح ًا يف اجلوانب األخرى التي أرشنا إليها ،ولعل يف هذه اإلشارات ما ُين ِّبه إلعطاء هذه

اجلوانب األخرى ما تستحقه ،وعلامء االجتامعيات واإلنسانيات هم املطالبون بتجلية
هذه اجلوانب ،وتوضيح وخدمة كتاب اهلل تعاىل وأغراضه يف هذا املجال.

ولقد أدرك أعداء القرآن ما ألمثال القرآن من تأثري يف النفوس والقلوب ومن

قدرات إقناعية تصعب مقاومتها فحاولوا التهوين من شأهنا وسخروا من بعضها،
فكانوا يقولون أمل جيد مث ً
ال يرضبه للناس غري الذباب والعناكب وما إليها من هذه

يوضح تفاهة عقوهلم
احلرشات التافهة؟! فيجيب القرآن هبذا األسلوب الذي ِّ
وضعف نفوسهم وسقم طباعهم وبالدة وجداهنم ،فيقول -جل شأنه﴿ :-ﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾

[البقرة]26 :

ويعود السياق ليعطي بعض

التفاصيل عن نوعني من أصناف الناس ممن ورد ذكرهم يف مقدمة السورة ويف
آخر سورة الفاحتة فيقول﴿ :ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ﴾ [البقرة ]26 :أي ما الذي جاء به هذا القرآن

الذي يرضب لنا األمثلة بأتفه احلرشات من الذباب والنمل والنحل والعنكبوت وما
َشاك ََل ذلك؟ جييب اهلل -تبارك وتعاىل﴿ :-ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ﴾ [البقرة ]27-26 :هذا العهد هو املشار

إليه يف قوله تعاىل﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
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ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [األعراف﴿ .]172 :ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ﴾ [البقرة]27 :

يقطعون عالقتهم باهلل وقد أمرهم أن َي ِص ُلوا عالقتهم به ،يقطعون عالقتهم بالكتاب

يتأسون به ،يقطعون
الكريم ،يقطعون عالقتهم برسول اهلل ﷺ فال يقتدون وال ّ
بالرحم ،يقطعون صالهتم بمجتمعاهتم،
عالقتهم بكل خري ،يقطعون عالقتهم َّ

يقطعون صالهتم بأمتهم ،يقطعون صالهتم بكل ما أمر اهلل به ﴿ ﯕﯖﯗ﴾

[البقرة ]27 :وهم قد ُخلقوا من أجل أن ُيصلحوا فيها﴿ .ﯙﯚﯛ﴾ [البقرة]27 :

خارسون يف الدنيا وخارسون يف اآلخرة ،وقد تقدَّ م بيان خرساهنم يف الدنيا ،وبيان
خرساهنم يف اآلخرة حينام ُي ْلقون يف النار التي ُأعدّ ت للنّاس واحلجارة.

ثم يطرح القرآن املجيد قضيته الكربى يف مقاومة الكفر والدعوة إىل اإليامن

والتوحيد ليقول هلؤالء يف استفهام ميلء بالتعجب واالستغراب واالستنكار﴿:ﯝ

ﯞﯟ﴾ [البقرة ]28 :وما الذي حيملكم عىل ذلك أو يسوغه لكم ﴿ﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾ [البقرة ]28 :فمثلكم ال يتوقع منه
إذا عرف أصله ونشأته ومبدأ حياته أن يكفر باهلل جل شأنه ،أو يرشك به ما ليس له به

علم ،أو يفرتي له أنداد ًا وقد فطر عىل التوحيد ،وخلق من أجله ،واستخلف إلعالء
شأنه ،والدخول فيه واالستظالل بظالله الوارفة.
﴿ﯠﯡ﴾

[البقرة]28 :

كنتم عدم ًا ﴿ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫ﴾ [البقرة ]28 :كيف يمكن إلنسان قويم العقل أن يكفر باهلل الذي
خلقه من ال يشء ﴿ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ﴾

[اإلنسان]1 :

ووسعه برمحته وعلمه ﴿ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾ [البقرة ]28 :فكيف

تكفرون به و ﴿ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ [البقرة.]29 :

هنا ينبغي أن نُنبه أن علامءنا يقولونّ :
بأن هذه اآلية دليل عىل إباحة كل ما خلق

اهلل ّ ،
ألي يشء من األشياء هو استثناء ،هذا
وأن أي حتريم جاء بعد ذلك ّ

أمر مهم ،فكل يشء ُمباح هلذا اإلنسان يف هذا الكون الذي َّ
سخره اهلل -تبارك وتعاىل-
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له ،وحينام يأيت التحريم يكون استثنا ًء ،وملصلحته أيض ًا؛ فالتحريم ليس حماولة من

الدين حلرمانه من يشء ج ِّيد ،ولكنه استثناء حلامية صحته ومحاية عقله ،فحينام ُي ّرم

عليه اخلمر أو أكل امليتة أو حلم اخلنزير أو الدم أو ما سوى ذلك ،إنام حيرم عليه أمور ًا
ضارة به ،فإذن عملية التحريم هي االستثناء.

جيرين ربام إىل تذكري بعض الدُّ عاة الذين إذا ُسئلوا عن يشء سارعوا إىل
وهذا ُّ

القول بالتحريم أو بالتحليل .والتحريم والتحليل هو ُحكم اهلل ال ُحكم الناس ،وال

ُحكم العامل وال القايض وال املفتي ،إنّام هو ُحكم اهلل -تبارك وتعاىل -فهو من له هذه

الصالح َّية ﴿ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

حرم
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ [النحل ،]116 :فعلينا أن نتعلم ما ّ

فصل اهلل  لنا ما حرم علينا ،لنقف عند
اهلل -تبارك وتعاىل -علينا ،وقد ّ
حدودها وال نتعداها.

﴿ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ﴾ [البقرة ]29 :ثم قصد إىل خلق السموات،
عليم بام ُي ْص ِلح اإلنسان ،عليم
َّ
فسواه َّن سبع سموات﴿ ،ﯼﯽﯾﯿﰀ﴾ [البقرةٌ ]29 :

بام ُيصلح النبات واحليوان واألرض والسامء ،عليم بام هو خري هلذا اإلنسان ،وعليم

بام هو ضار له ،فلو متسكنا هبذه اآليات وعرفنا أمهيتها يف هذا املجال ألدركنا العالقة
الوثيقة بني ما نُسميه اليوم بالتنمية وبني اإليامن ووفرة األرزاقَّ ،
وأن اإليامن من أهم

العنارص التي تسمح لنا بأن نستفيد من األرض ومما فيها ،بل إن اهلل تبارك وتعاىل

الشارع احلكيم ،فقال َّ
قد عدّ إعامر األرض فريضة رشع َّية و َم ْقصد ًا من مقاصد َّ
جل
شأنه عىل لسان نبيه صالح﴿ :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾ [هود .]61 :فإحياء مواهتا

واستخرج ثرواهتا وتوظيفها يف خدمة اإلنسان كلها أمور أمر الشارع احلكيم بالقيام

هبا ،وهنى عن التفريط فيها ،ومل يعدّ ها استهالك ًا لطاقات األرض بل إحيا ًء هلا ﴿ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾ [احلج.]5 :
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النَّجم الثالث :قص ُة َ
اخل ْلق

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [البقرة]39 – 30 :

﴿ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [البقرة ]30 :أي خلفاء خيلف بعضهم بعض ًا يف عامرة

األرض،كقولهتعاىل﴿ :ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾

[النملَ .]62 :أ ْخ َب اهللُ -تبارك وتعاىل -املالئك َة بأنّه سوف جيعل يف األرض خليفة،
علم -أنَّه كان هناك َخ ْل ٌق قبل آدم و َبنِيه َيعرف املالئكة عنهم َّأنم
ويبدو -واهللُ َأ ُ
أرسفوا يف َس ْفك الدماء فقالوا﴿ :ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [البقرة]30 :

كأنم كانوا
َيعني كاخلَ ْلق الذين َسبقوا ﴿ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [البقرةَّ ]30 :
ُي ِّ
رشحون أنفسهم ويتط ّلعون إىل أن يكونوا هم اخلُلفاء يف األرض ،فهم ُي َس ِّبحون
بحمد اهلل -تبارك وتعاىل -و ُيقدّ سون له ،و ُيس ّبحون الليل والنهار ال َي ْف َتون ،وال
ِ
واخلري ،فاملالئكة ال تستطيع أن
رب والتقوى
يقع من املالئكة ُ
بحكم فطرهتا -إال ال ُُّ
تعيص اهلل  بطبيعتها ،فقد ُخلقت من نورُ ،
الشياطني واجل ُّن من نار،
وخلق
ُ
َ
ِ
ُ
ُ
اإلنسان وفيه الطبيعتان ،فيه االستعداد للخري وفيه االستعداد للرش ،و َعلم اهلل
وخلق
َّ
جل شأنهَّ -أن هذه األرض حتتاج إىل أن يكون اخلليفة فيها منها ومن ِجنسها ،وفيه
االستعداد للخري وفيه االستعداد للرش.
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وحينام َذكَر املالئك ُة ما ذكروا اقتضت حكمة اهلل -تبارك وتعاىل -أن ُي َع ِّلم آدم
األسامء ،ونحن ال نعرف ما هي هذه األسامء ،وال يفيدنا كثري ًا أن نعرفها بذاهتا ،وحينام
ُفس القرآن بالقرآن نرى أننا لسنا بحاجة إىل ما ذكره املفرسون عنها بغري دليل ،وإنام
ن ِّ
نرى يف قضية هذه األسامء َّ
أن من نِ َعم اهلل تعاىل -كام ذكرنا يف بداية السورة -أن ع َّلم
ٍ
ٍ
فج ٍ
عم يف
اإلنسان كيف ُي َق ِّطع صوته إىل أحرف فكلامت ُ
ثم يمكنه أن ُيبِني ّ
مل ،ومن َّ
نفسه .ومن هنا يمكن أن تكون األسامء التي ُع ِّلمها آدم كلها؛ هي أسامء األشياء التي
سيصادفها يف األرض ،وقد تكون أسامء األُرسة ،ألن آدم أول يشء جرى عىل يديه هو
تكوين األرسة ،وهناك جدل طويل هذه األيام بني بعض أهل العلم والبعض اآلخر،
فمنهم من يقول ُخلق آدم وخلقت حواء من ضلعه ولذلك قادته إىل املعصية ،وقد
ٍ
بيشء ممّا ورد يف التوراة واألخبار القديمة ،والقرآن ُينزهنا
يكون هذا البعض تأ َّثر
عن هذا و ُيبعدنا عنه ،يقول تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾

َّ
جل وعال﴿ :-ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ[النساء .]1 :ويقول
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾ [الزمر .]6 :دون حتديد ذكورة أو أنوثة هذه
النفس ،والزوج ُيط َلق عىل َّ
الذكر واألُنثى ،والبرشية ليست بحاجة إىل أن تعرف أكثر
من هذا عن أصلها ونشأهتا ففيه الكفاية وال َغناء.

ٍ
بشكل ُمبارش ،وأودع فيه
﴿ﭰﭱﭲﭳ﴾ [البقرة ]31 :ع ّلمه بعضها
استعداد ًا يتع َّلم به ما بقي منها ،مما ال يقع ضمن ما استأثر اهلل بعلمه ،ولذلك عاب
اهلل عىل املرشكني عندما خاضوا فيام ال يقع يف مقدورهم علمه ،قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓ
َّ
ولعل يف هذا حتذير ًا لنا من
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [النَّجم.]27 :
الوقوع يف َخطر فوىض األسامء املوجودة يف عرصنا احلايل.

أب هذا ٌ
أخ هذه
﴿ﭰﭱﭲﭳ﴾ [البقرة ]31 :أسامء األُرسة َيعني هذا ٌ
ألن ِ
ُأ ّم هذا ابنَّ ،
إنسانيي ،وأساس
اخلالفة أو االستخالف تقتيض جنس ًا ونوع ًا
ْ
النوع اإلنساين هو األُرسة ،فيتعلم اإلنسان باألُرسة وبأسامء األرسة كيف خيتلف عن
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ِ
ثم تنتهي العالقة بينهام ،وقد يتصالن فيام بعد دون علم
احليوان الذي قد َيلد ولده ّ

أبوة أو سوامها .أما
بنوة أو ّ
أي منهام بالعالقة التي كانت بينهام من قبل ،سوا ٌء عالقة ّ
ٍّ
اإلنسان فهو أكرم عىل اهلل وأرشف من هذا ،فتعليمه هذه األسامء يعني تعليمه كيف

َيبني هذا املجتمع الذي س ُي ْستخلف فيه ﴿ ،ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿ﴾ [البقرة ]31 :يف زعمكم ِّأن أستخلف يف األرض مفسدين

س َّفاكني للدماء .وفيه ر ٌّد عليهم وبيان أن فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي أصول
الفوائد كلها ما يستأهلون ألجله أن ُيستخلفوا ﴿ﮀﮁ﴾ [البقرة ]31 :تنزهي ًا لك أن
َيفى عليك يشء أو االعرتاض عليك يف تدبريك﴿ .ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [البقرة]31 :

(ما) بمعنى الذي ِ
والعلم بمعنى املعلوم أي ال معلوم لنا إال الذي علمتنا وليس فيه
الـم ْع َلم ﴿ ﮌ﴾ [البقرة]32 :
علم األسامء ﴿ﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [البقرة ]32 :غري ُ
وسمى كل يشء باسمه
وقدرت ﴿ﮎﮏﮐﮑ﴾ [البقرة]33 :
قضيت
فيام
َ
َ
َّ
وأحلق كل يشء بجنسه،

ﮡﮢﮣﮤﮥ﴾

(((

﴿ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

[البقرة]33 :

فتمت قضية االختيار لالستخالف باختيار

املستخ َلف ،فاألمر إذن ليس -كام تبادر إىل فهم املالئكة -أمر انكباب عىل العبادة

وليس أمر تسبيح وتقديس ،بل أمر استخالف.
﴿ﮦﮧﮨﮩﮪ﴾

[البقرة]34 :

أي اخضعوا له باعتباره املختار

خلالفة اهلل جل شأنه ،فهو سجود اخلضوع والطاعة ال سجود العبادة .وأمر اهلل
بالسجود له ،إما أن يكون بِنا ًء عىل ذلك االعرتاض الذي أبدوه أو املالحظة التي

أبدوها حينام قالوا﴿ :ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾

[البقرة]30 :

أو ألنَّه

حيمل تلك النفخة الروحية اإلهلية املبارشة من ذات اهلل ،هذا ك ّله وارد وكل ما يأمر به
الباري  فله ِحكمته وله ُمراده فيه.
((( الواحدي ،أبو احلسن عيل بن أمحد النيسابوري الشافعي (تويف468 :ﻫ) .الوسيط يف تفسري القرآن املجيد،
حتقيق وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ عيل حممد معوض ،الدكتور أمحد حممد صربة،
الدكتور أمحد عبد الغني اجلمل ،الدكتور عبد الرمحن عويس ،قدّ مه وقرظه :األستاذ الدكتور عبد احلي
الفرماوي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1994 ،1م ،ج ،1ص.116
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﴿ﮫﮬﮭ﴾ [البقرة ]34 :قد تكون ِ
احلكمة أن ُي ِْر َج إبليس من بني املالئكة
إلبائه السجود واستكباره عنه ﴿ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ﴾ [البقرة ]34 :فقد تكون
عملية َأ ْم ِرهم بالسجود أيض ًا اختبار ًا ل َيميز اخلبيث من الطيب ،واهلل أعلم﴿ .ﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ [البقرة ]35 :شجرة
واحدة ال تقرباها ،ولذلك نقول هي جنَّة قد ال تكون اجلنَّة التي ُوعد املتقونَّ ،
ألن اجلنَّة التي
ُوعد املتقون ليس فيها يش ٌء يمكن أن ُي ْمن َُع منه ،بل ُيبيح اهلل بفضله ونِعمته هلم ما تشتهيه
أنفسهم وتلذ أعينهم إىل غري ذلك ﴿ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ﴾ [البقرة ]36-35 :هنا
بدأت مرحلة اإلعداد والفحص والكشف عن ُقدرات آدم للقيام بمهام االستخالف
بأي شكل من األشكال ،فهذا اخلليفة الذي
ومواجهة الشيطان ،وعدم اخلضوع له ِّ
سينزل إىل األرض ُأ ْعطِي نَوع ًا من املصل مثل التطعيم ،حيث ُأ ْخ ِض َع الختبار لكي
ُيفز عنده ُقوى املناعة ،فاختُرب و ُأمر بأال يقرب الشجرة ،ولكن الشيطان استطاع أن
يزهلام ،وهنا يبلغ القرآن غاية العظمة فال ُيلقي اللوم عىل حواء وال يلقيه عىل آدم،
املحرفة قد َأ ْل َقت األمر عىل حواء وجعلتها املسؤولة ،وأساطري
بينام نجد أن التوراة
َّ
كثرية جدّ ًا تقول :إن إبليس ملا أراد أن يدخل اجلنة ،ليستزل آدم وحواء عليهام السالم،
فدَ خل يف جوف احلية ،فلام دخلت احلية اجلنة ،خرج إبليس من جوفها وأغرى حواء،
(((
وحواء أغرت آدم.
هذه كلها قصص وأباطيل ،ولكن ما حدث كان مرحلة متهيدية؛ إذ ابتَىل آدم وزوجه
هبذا األمر ومل يلتزما﴿ ،ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
أي إنّه ح َّفز لدهيام جهاز املناعة ،وأثبت هلام باألمر العميل كيف يمكن
ﯴﯵ﴾ [البقرةّ ]36 :
أن يغوهيم الشيطان وكيف يمكن أن ُيض َّلهم و ُيمنِّيهم إىل غري ذلك ،فأصبح كل ما
ألقاه الشيطان عليهام -حتى أكال من تلك الشجرة -من األمور التي سيتعرضان إىل
مثلها مها وذريتهام يف احلياة الدنيا ،وعليهم أن يصمدوا يف وجه إبليس ووساوسه،
﴿ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾ [البقرة ]36 :أنتم والشياطني ،أنتم وإبليس أعداء ﴿ﯶ
((( الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،مرجع سابق ،ج ،1ص.561
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ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ [البقرة ]36 :ليس فيها خلود وهي دار امتحان ودار
وأحس آدم هو وزوجته
ابتالء ،وهنا تربز احلكمة يف كل هذه املرحلة ،مرحلة اخللق،
َّ
ٍ
كلامت يقوهلا للتوبة واالستغفار ﴿ﯾ
بخطئهام و ُظلمهام ألنفسهامَ ،فأهلم اهلل تعاىل آدم
ﯿﰀﰁﰂ﴾ [البقرة ]37 :وقد َّبي الكلامت التي تل َّقاها آدم من ربه قوله تعاىل﴿ :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ﴾ [األعراف .]23 :وقد أنعم اهلل
تبارك وتعاىل -عىل آدم ﴿ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ﴾ [البقرة ،]37 :فقاهلا ،فتق َّبل اهللمنه وغفر له ألنه كثري القبول للتوبة ،وهو الرحيم ِ
بعباده الضعفاء ﴿ (((.ﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ﴾ [البقرة ]38 :هداية ﴿ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾

[البقرة]39-38 :

فيجب أن

حتذروا ،وهذا الدرس الذي أخذمتوه يف تلك اجلنَّة التي ُوضعتم فيها لتحقيق ذلك
وتَكَّن الشيطان أن َّ
االختبار وذلك االبتالءَ ،
يزل أبويكام وخيرجهام من اجلنَّة نحن
ٍ
فتاب إىل اهلل -جل شأنه-
لن ن َُمكِّن الشيطان منكم ،فلذلك تل َّقى آدم من ربه كلامت َ
فتاب اهلل -تبارك وتعاىل -عليه ،وبتوبته أصبح من أولئك الذين هداهم اهلل والذين ال
خوف عليهم وال هم حيزنون ،ولكن من يكفرون ويكذبون بتلك اهلداية فسيكونون
أصحاب النار هم فيها خالدون.

هذا الذي حدث ك ّله إنَّام حدث لكي يعطي نموذج ًا للبرشية ك ّلها فيام يأيت من

الرصاع الذي سيكون بني اإلنسان والشيطان ،وبني شياطني اإلنس واجلن ،وبني هذا
عدو ًا لنا يستفز فينا ُقوى اخلري وجيعلنا قادرين عىل حتقيق أو تقوية
الذي جعله اهلل ّ

ثم يدخل
أجهزة مناعتنا ضد إغوائه وإغراءاته ،ويكشف لنا -جل شأنه -أساليبهَّ ،
بعد ذلك إىل جتربة خطرية من جتارب البرشية ،فإذا كان إبليس قد ّ
أزل أبانا آدم و ُأ َّمنا
حواء َّ
فإن هناك أمة وطائف ًة  -ستأيت قصتها فور ًا بعد هذه اآلية  -أراد اهلل 

هلم أن يكونوا َمث ً
ال ونموذج ًا للبرش ّية ،فأزهلم الشيطان بوصفهم أمة وبوصفهم
َّ
استزل أبوينا من قبل آدم وحواء وأخرجهام من اجلنة.
جمموعة وأفشل جتربتهم ،كام
((( جلنة القرآن والسنة يف املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية يف القاهرة .املنتخب يف تفسري القرآن الكريم،
الدوحة :دار الثقافة1995 ،م ،ص.10
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النَّجم الرابع :األمة اإلرسائيلية :نموذج لألمة املصطفاة التي عجزت عن
االرتقاء إىل مستوى االصطفاء فاستُبدلت

﴿ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ﴾
[البقرة]48 – 40 :

يف سورة آل عمران َّبي اهلل تعاىل أنه اصطفى من بني خلقه آدم ونوح ًا وآل إبراهيم

وآل عمران عىل العاملني ،ذري ًة بعضها من بعض ﴿ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ﴾ [آل عمران.]34-33 :
ويمكن القول بأن هذه املرحلة التي كانت مرحلة اصطفاء شبه َق َب ِل قد جاءت متهيد ًا
إلدراج القبائل يف إطار األمة التي جرى بناؤها َلبِنة َلبِنة عىل أيدي األنبياء ،لتصبح

يف هناية األمر أمة َو َسط ًا َخ ِّية قادرة عىل القيام بحق الشهادة عىل الناس .وذلك ألن

القرآن املجيد أراد أن ُيقيم بناء إنسان اجلمع بني القراءتني ،و ُيرسيه عىل دعائم مخس
هي :التوحيد والتزكية والعمران واألمة والدعوة.

فهذه الدعائم هي التي يمكن أن تقوم عليها الشخصية القرآنية التي يبنيها

واملمهدة
الوحي باجلمع بني القراءتني ،فكأن اإلطار ال َق َبيل مرحلة من املراحل املهيئة
ِّ

لبناء األمة .إذا انحرف اإلنسان ووقف عندها وعدّ ها هناية الروابط بني البرش ،ضل
وأضل وأفسد حياته و ُن ُظ َمه ،لكنه إذا انطلق يف فضاء األمة الوسيع وحقق بناءها ،فقد
حقق املقصد الرشعي يف أهم ُصوره و َأشكاله.
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كان بنو إرسائيل هناية املرحلة القبلية وبداية الوصول إىل مرحلة األُمة .وقد

حفل تاريخ بني إرسائيل بتجارب وظواهر وأحداث جتعل البرشية قادرة عىل معرفة

تفاصيل آثار العداوة بني اإلنسان والشيطان ،فهذا الشعب أو هذه القبيلة وقعت حتت

نري استبداد مل تعرف البرشية مثله من قبل ،وهو االستبداد الفرعوين الذي ذكر اهلل

-جل شأنه -الكثري من تفاصيله كام يف قوله تعاىل﴿ :ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ﴾

ِ
والعرب الكثري جدّ ًا ،فهذا الشعب الذي
[القصص ]4 :فاصطفاؤهم فيه من الدروس
استعبده الفراعنة واستبدوا به طِيلة تلك املرحلة ،كان ال بدّ أن ُيبني للناس تلك اآلثار
السلبية اخلطرية التي يرتكها استعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان ،وأن من عاش زمن ًا
يامرس حياته ُمستع َبد ًا لبرش مثله لن يكون قادر ًا عىل التحرر من آثار عبوديته للبرش
ب ُيرس وسهولة ،وأنه مامل يتعلم التوحيد اخلالص النقي لن يتمكن من التخ ُّلص من

ويطهره من آثار االستبداد توحيد خالص
تلك اآلثار ،فالذي يمكن أن حيرر اإلنسان
ّ

نقي ال تشوبه شائبة ،فإذا مل خيلص التوحيد ويطهر بشكل كامل فإن اآلثار املدمرة
الستبداد العبيد للعبيد لن تزول ،ويبقى عبد العبد ضعيف ًا خائر ًا مرتدد ًا تراه حياول
العروج فيسقط ،ألن التوحيد الذي تبنَّاه ومارسه مل يكن خالص ًا متام ًا فيقعد به عن
الوصول إىل ما يريد.

توضح لنا أن بعضهم قد استطاع أن ُيلص هلل يف
وقصة بني إرسائيل ِّ

توحيده وألوهيته وربوبيته ،فجعل منهم أئمة هيدون باحلق وبه يعدلون ﴿ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ﴾ [السجدة .]24 :ولكن مل
ِ
شوائب ُت ْطلعنا
الشاكلة ،بل خالط توحيد أكثرهم
يكن كل بني إرسائيل عىل تلك
ُ
عليها آيات الكتاب الكريم تِباع ًا يف سائر السور التي تناولت قصتهم.

فصل يف غريها من
فصل لنا يف هذه التجربة اإلرسائيلية مامل ُي ِّ
والقرآن املجيد َّ
التجارب ،ملا هلا من عالقة مهمة ُبأمتنا وصريورهتا ومصريها ،ولذلك فإن ذلك

َ
ُ
احلديث عن بني
القرآن
التساؤل الذي يطرحه خاصة املسلمني وعامتهم :ملاذا َأ ْك َثر
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إرسائيل وما الذي استهدفه من ذلك ،جوابه -واهلل أعلم -أن ذلك اإلكثار من
احلديث عنهم كان جلعل تارخيهم درس ًا ألُ ّمتنا لتبتعد عن السقوط يف مثل ما سقطوا
فيه ،وأن تستخلص منه الدروس ِ
والعرب ،فتالحظ عىل الدوام مدى نقاء توحيدها
وصفائه وابتعاده عن الشوائب وخلوصه هلل .

إن قصة بني إرسائيل جتعل أمام ُأ ّمتنا حتدّ ي ًا دائ ًام مستمر ًاُ ،ينَ ّبه عىل الدوام إىل رضورة

متسك
االلتزام بمنهجية التعا ُمل مع الكتب َّ
املنزلة بأدق األشكال وأقوم الطرق ،وأن يكون ُّ

متسك ًا متين ًا صادق ًا خملص ًا ،فال ترختي اليد عنه
األمم املصطفاة بام أنزل اهلل عليها من كتاب ّ

بأي شكل من األشكال ،وال تُيسء فهمه فتتحول إىل ُقطعان من محري تتعا َمل مع الكتاب
ِّ
كمثل احلامر حيمل أسفار ًا ،وال تُديم التساؤل فيام سكتت عنه هذه الكتب أو حماولة

االستقصاء واإلغراق يف ظواهر األلفاظ واالبتعاد عن دالالهتا ومعانيها.

تم (االستبدال) -استبدال
كام أن هناك نوع ًا من التعا ُقب بني األُ ّمتني ،فمنذ أن ّ
األُمة املسلمة ببني إرسائيل -واألُ َّمتان يف حالة تداول جلوانب وأساسيات التأثري

والتأ ُّثر يف العامل كله ،والرصاعات احلضارية -تارخي ّي ًا ويف الوقت احلارض وما ُيتَوقع يف
املستقبل -تكاد ال خترج عن دائرة الرصاع بني األمتني ،فكأن احلالة اإلرسائيلية مقابل
األُمة اإلسالمية حالة ِ
حفز وحتدٍّ جيعل أجهزة املناعة لدى هذه األمة -كام ُيفرتض-
ِ
ألي تغيري.
حساسة ّ
َيق َظة متنبهة ّ

واملتد ِّبر آليات القرآن الكريم ال يفوته َر ْصدَ ما يدل عىل ما ذكرنا ،ويف سورة
بشكل ٍ
ٍ
بارز واضحٍ يلمسه قارئ السورة و ُمتدبرها دون كبري َعناء،
البقرة يبدو هذا األمر
وسننطلق -إن شاء اهلل تعاىل -يف تت ُّبع ما ذكره القرآن املجيد يف األُ ّمتني البديلة واملستبدَ لة.

ت ُّبي هذه السورة أهم األسباب التي أ ّدت إىل أن تُستبدل باألمة اإلرسائيلية

األمة املسلمة ،فهي سورة (االستبدال) :استبدال أمة هلا خصائص قومية واإلتيان
َّ
استزل الشيطان
وبي كيف
بأمة هلا خصائص عاملية .فبعد أن ذكر لنا قصة اخللق ّ
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أبوينا وأخرجهام من اجلنةُ ،يبني لنا حال بني إرسائيل الذين كانوا يف جحيم ال يف

جنّة ،وأرسل اهلل  هلم نب ّي ًا ورسوالً من أنفسهم واصطفاهم عىل العاملني،

وأخرجهم من ُذ ّل العبودية إىل َرحابة السيادة والقيادة ،فهل صانوا النعمة؟ أبوامها أو
أبوانا ُأخرجا من اجلنّة ،وهؤالء ُأخرجوا من جحيم العبودية ،وأيض ًا استطاع الشيطان

أن يستزهلم وأن ُيفسد تلك التجربة ،فاهلل -تبارك وتعاىل -منحهم فرصة مهمة جدّ ًا،

ولكن مل يستفيدوا هبا.

﴿ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ﴾ [البقرة ]40 :أي عىل آبائكم من اإلنجاء

من فرعون و َفلق البحر وتظليل الغامم وغري ذلك بأن تشكروها بطاعتي ﴿ﭷﭸ﴾

[البقرة ]40 :املذكور يف قوله تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ﴾

[البقرة]84-83 :

وقوله تعاىل﴿ :ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ [املائدة﴿ .]12 :ﭹﭺ﴾
[البقرة]40 :

املذكور يف آية املائدة السابقة ﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ِ
خافون يف
ﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ [املائدة﴿ .]12 :ﭻﭼﭽ﴾ [البقرة]40 :
ترك الوفاء به دون غريي ﴿ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎ﴾ [البقرة ]41 :أي ما تكسبونه ثمن ًا لتحريفكم كالم اهلل تعاىل﴿ :ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
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ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ﴾ [البقرة﴿ ]79 :ﮏﮐﮑ﴾

[البقرة]41 :

ِ
املنزل بالباطل الذي تفرتونه.
فخافون ﴿ﮒﮓﮔﮕ﴾ [البقرة ]42 :أي احلق َّ
مرها،
أمر يف غاية األمهية ،وهو من أخطر العيوب ،وإذا ابتليت ُأمة به فقد فسد َأ ُ
وهنا ٌ

وهو لبس احلق بالباطل ،فإن األمة التي تلبس احلق بالباطل ال يمكن هلا أن هتتدي أو

تصلح وال ُيتوقع منها إال الضالل والفساد ،ألن احلق والباطل نقيضان ،إذا برز أحدمها

ذهب اآلخر ،لذلك فإن اخللط بينهام أمر ُمدَ ِّمر لسائر قواعد اإلصالح والصالح،
و ُم ْل ٍق بمن يتبنَّى هذا السبيل يف َم ِ
هاوي اهل َ َلكة﴿ .ﮖﮗﮘﮙﮚ﴾
[البقرة ]42 :وال تكتموا احلق الرصيح وأنتم تعرفون أنَّه احلق ،وكيف ال وقد قرأتم يف
توراتكم وبشائر أنبيائكم َّ
أن هناك نب ّي ًا سيأيت يف آخر الزمن أعطتكم أوصافه ومكان

مولده ومكان ظهوره ومكان هجرته ،بل َو َصفت لكم أصحابه ومن ينارصونه
ويكونون معه حتى أصبحتم تعرفونه كام تعرفون أبناءكم ﴿ﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢ﴾ [البقرة ]43 :أي اخضعوا ألوامر اهلل مع اخلاضعني هلا من صالح

عباده ،ويف معنى اآلية قوله تعاىل ﴿ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ [املائدة.]55 :

ٌ
وضح
﴿ﮤﮥﮦ﴾ [البقرة ]44 :كلمة الرب مفهو ٌم
شامل ينتظم كل خريُ .ي ِّ

ذلك قوله تعاىل﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [البقرة .]177 :وقوله﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮ﴾ [البقرة﴿ ]189 :ﮧﮨ﴾ [البقرة ]44 :ترتكوهنا فال تأمروهنا به

﴿ﮩﮪﮫﮬ﴾ [البقرة ]44 :التوراة وفيها الوعيد عىل ُمالفة القول العمل ﴿ﮭ
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ﮮﮯ﴾ [البقرة ]44 :سوء فعلكم فرتجعون﴿ .ﮰ﴾ [البقرة ]45 :اطلبوا املعونة
عىل أموركم ﴿ﮱ﴾ [البقرة ]45 :احلبس للنفس عىل ما َتكْره

﴿ﯓﯔ﴾ [البقرة]45 :

أفردها بالذكر تعظي ًام لشأهنا ،ويف احلديث كان النبي ﷺ إذا َح َز َب ُه َأ ْم ٌر ّ
صل،
ِ
وحب الرياسة عن اإليامن ﴿ﯕ﴾ [البقرة]45 :
الش ُه
ُّ
وقيل :اخلطاب لليهود ملا عاقهم َ َ
أي الصالة ﴿ﯖ﴾ [البقرة ]45 :ثقيلة ﴿ﯗﯘ ﯙﯚ﴾ [البقرة ]45 :الساكنني إىل
(((

(((
أمر كبري يستثقله ذوو القلوب املريضة ،يستثقله الكافرون ،يستثقله
الطاعة .والصال ٌة ٌ

ُ
أعوان الشيطان﴿ .ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ﴾ [البقرة ]45 :وهم ﴿ﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣ﴾

[البقرة]46 :

يستعمل العرب الظن بمعنى التخمني أو إدراك

متساوي الطرفني كام هو احلال عند الفالسفة ،ولكن لسان القرآن الكريم يستعمله بمعنى

اليقني ،كام يف هذه اآلية ،وكقوله تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ﴾ [احلاقة :]20 :أي

وآمنت ،وقوله﴿ :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ﴾
أيقنت
ُ
ُ

[فصلت .]48 :وبذلك نستطيع أن ندرك فوارق عديدة بني لسان القرآن املجيد ولسان

العرب والتعابري اللسانية األُخرى الفلسفية واملنطقية ،مما يقتيض التنبيه ويستدعي
نوع ًا من املعرفة التي تستطيع أن متيز بني مفاهيم القرآن وسمو التعابري القرآنية عىل

التعابري املعتادة لدى العرب ولدى املناطقة واملتفلسفني.

﴿ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ﴾

[البقرة]47 :

يا ُذر َّي َة يعقوب تذكَّروا نِعمي الكثرية عليكم ،واشكروين عليها ،وتذكروا أين َف َّض ْلتكم
املنزلة كالتوراة واإلنجيل.
عىل عا َلي زمانكم بكثرة األنبياء ،والكتب َّ

(((

((( السجستاين ،سنن أيب داود ،مرجع سابق ،تفريع أبواب صالة السفر ،باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل،
ج ،2حديث رقم ( ،)1319ص.160
((( الواحدي ،الوسيط يف تفسري القرآن املجيد ،مرجع سابق ،ج ،1ص.131
((( املرجع السابق ،ج ،1ص.126
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النَّجم اخلامس :تذكري اهلل لبني إرسائيل بالنِّعم وتواليها مع جحودهم
واستكبارهم
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ﴾ [البقرة]66 – 49 :
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﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ﴾ [البقرة ]49 :ليس بالرضورة
ٍ
بشكل
أن يكون املخا َطبون يف عرص نزول القرآن هم الذين استفادوا من هذه النعمة
ٍ
مبارشَّ ،
ألن اهلل جل شأنه امت َّن عليهم بإنجائه آباءهم ،ونجاة اآلباء نجاة لألبناء من
وجوه عديدة ،فكأن النعمة تتكرر مع كل ٍ
حق اهلل َّ
جيلّ ،
جل شأنه عىل كل
وأن من ِّ
تلك األجيال أن حتمده وتشكره عىل ما أنعم عىل آبائهم.

نجاهم
﴿ﭙﭚ﴾ [البقرة ]49 :يذكّر اهلل -جل شأنه -بني إرسائيل كيف ّ
ٍ
طغيان جتاوز َّ
كل احلدود فلم يكن يأبه ال بأنفس وال بأعراض ،فيقتل األبناء
من

ويستبيح النساء ،مستغ ً
ال جربوته وقوته واآللة العسكرية التي كان يمتلكها ،فيمت ّن
نجاهم من استبداد ال طاقة هلم به ،وقد استسلموا له زمن ًا طويالً،
اهلل عليهم بأن ّ
وكان من املمكن أن يستمروا لزمن أطول لوال أن اهلل اقتضت حكمته أن ينجيهم من

ذلك البالء العظيم .يذكّرهم اهلل هبذا لعل قلوهبم ترق ولعلهم يتعظون ويشكرون
ّ
جل شأنه -عىل ما أنعم اهلل عليهم من نجاة باإليامن بخاتم النبيني الذي برش بهاهلل

ربم ،فذلك هو الالئق بمن أنعم اهلل عليه بنعمة النجاة
موسى وعيسى والنيبيون من ّ

من أعتى أنواع االستبداد والتدمري.

﴿ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ﴾

[البقرة]49 :

ذلك إلفناء

نسلكم بأجيال جديدة جتعل كل من يولد لكم ينسب إىل آباء من غريكم ،إضافة إىل
استخدامهن يف كل أوجه اخلدمة والرتفيه واملتعة ألعدائكم.

﴿ﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ [البقرة ]50 :من فرعون وجنوده ،الذين طاردوكم
نجاكم اهلل منهم ،بأن َف َرق البحر وجعل لكم فيه طريق ًا يبس ًا مل
وكادوا يدركونكم لوال أن َّ

ختافوا فيه درك ًا ،ودخل فرعون ذلك الطريق وراءكم لكن اهلل أنجاكم.
﴿ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾

[البقرة]50 :

إىل انْطِ َباق ال َب ْحر عىل فرعون

وجنده عىل ذلك الطريق ،حيث َأذن اهلل ملياه البحر املنفلقة أن تعود إىل اتصاهلا ،فغرق

فرعون وجنده وأنتم تنظرون ،فأ َّية آية أكرب من هذه؟! أن يفلق أمام أعينكم البحر
األمحر وجيعله فِرقني كل فِ ٍ
رق كال َّطود العظيم ،فتمرون دون أن تبتل أرج ُلكم ،حتى
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إذا ما دخل عدوكم انطبق املاء عليه وأغرقه وأصبح فرعون -ذلك الطاغية -الذي
وأه َل َك َحرثكم ونسلكم ،يقول﴿ :ﭭ
استعبدكم ،وأذ َّلكم ،وحتكَّم يف رقابكمْ ،
آمنت بالذي آمنت
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ [يونسُ .]90 :
به بنو إرسائيل ،ويطلب النجاة ،ولكن هيهات فال نجاة ملن مل يؤمن باحلق إال بعد رؤية
ّ
جل شأنه﴿ :-ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨالعذاب ،قال
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
عز من قائل﴿ :ﮐﮑﮒ
ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [غافر .]85 – 84 :وقال َّ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ﴾ [النساء ]18 :ولذا قال له اهلل﴿ :ﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ [يونس.]92-91 :

اآليات يف تذكري بني إرسائيل بالنِّعم الكُربى التي أنعمها اهلل عليهم،
وتستمر
ُ
َّ
عل قلوهبم تلني ونفوسهم ختبت ،ويتقبلون دعوة رسول اهلل ﷺ  ،فيقول تعاىل﴿ :ﭰ
ﭱﭲﭳﭴ﴾ [البقرة ]51 :ليوحي إليه ،وينزل عليه من أسباب اهلداية لكم
ما أنتم بحاجة إليه ،ولكن مل تستطيعوا أن تصربوا أربعني يوم ًا ومعكم هارون أخو
نبي ،أراد منكم أن تصربوا عىل توحيد اهلل واإليامن به وعبادته حتى يعود
موسى وهو ٌ
ثم اختذتم العجل من بعده وأنتم ظاملون فارتددتم
إليكم موسى من ميعاده مع ربهّ ،
ال ِ
ردة مجاعية حني جاءكم السامري وصنع لكم عج ً
م ْن َذ َهب -جسد ًا له خوار،فرسعان ما ختليتم عن إيامنكم باهلل وتوحيدكم له ،وعددتم ذلك العجل الذهبي إهل ًا
لكم بل وملوسى ،وتنكرتم لكل اآليات التي جاء هبا موسى ،ومع ذلك مل نعاقبكم ومل
(((
نخذلكم ،بل ﴿ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ [البقرة.]52 :
ِ
ـم ْمل يلتفت فقهاؤنا -الذين قالوا بوجود حدّ للمرتد -إىل هذه القصة ،وتدبروها حق
((( ولست أدري ل َ
التدبر ،فبنو إرسائيل -حني عبدوا عجلهم الذهبي -قد أرشكوا باهلل تعاىل وارتدّ وا ر ّد ًة كربى ال حتتمل
أي تأويل ،ومع أن نبيهم ﷺ قال هلم ﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩ﴾ [البقرة ]54 :فقد تاب اهلل عليهم ،ألن الردة -إذا مل تقرتن بمفارقة اجلامعة والتآمر
عليها -ذنب ال يمكن أن يزيله حدّ أ ّي ًا كان ،وال يزول إثمها إال بعفو إهلي خاص ،ذلك أن املرتد معتد
عىل حق اهلل جل شأنه.
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﴿ﮆﮇﮈﮉ﴾ [البقرة ]53 :الت َّْو َراة ﴿ﮊ﴾ [البقرةَ ]53 :ع ْطف
ِ
َت ْف ِسري َأ ْي ال َف ِ
حل َلل َواحلرام ﴿ﮋﮌﮍ﴾ [البقرة ]53 :بِ ِه
حل ّق َوال َباطل َوا َ
ارق َب ْي ا َ
الض َلل﴿ .ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ِمن َّ
ِ
ﮙﮚﮛﮜ﴾ [البقرةَ ]54 :أ ْي لِ َي ْقتُل َ ِ
املج ِرم ﴿ﮝﮞﮟ
البيء منْك ُْم ْ
ﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ [البقرةَ ]54 :قبِ َل ت َْو َبتك ُْم ﴿ ﮥﮦﮧﮨﮩ﴾ [البقرة،]54 :
وإذا بكم تتجاهلون ذلك ك َله وتأخذونه بسذاجة بالغة ،وجحود لكل الدالئل التي
حتفز العقل عىل التأمل وحتمله عىل اإليامن بأن وراء ذلك ِ
كله خالق ًا عظي ًام قادر ًا جبار ًا هو
الذي َي َّس كل ما تقدم .فتطلبون طلب ًا عجيب ًا يدل عىل غطرسة ونفخة كاذبة وانحراف يف
التفكري ،فتتطالبون رسولكم بأن يمكنكم من رؤية اهلل جهرة دون إدراك لصفات اإلله
العظيم ،ومنها أنه ﴿ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾
[األنعام ]103 :وأن النظر إليه هبذه األعني -التي جعل لكم يف احلياة الدنيا -ال تصلح
للنظر إىل وجه اهلل الكريم ،وكأنكم كنتم تقيسون بمقاييس فاسدة فتظنون أن اهلل
ُ 
مثل فرعون الذي استقرت عوامل استبداده يف أنفسكم ،فكام أن فرعون
قد يربز لقومه يف أيام الزينة واألعياد غركم ذلكم فطلبتم رؤية اهلل جهر ًة وكفاح ًا دون
نظر لتلك الفوارق بني اهلل تعاىل وبني سائر خلقه ،كام أنكم مل تستطيعوا أن تدركوا
احلدود التي يقف عندها األنبياء ،وخلطتم بني النبوة واأللوهية ،وتومهتم أن النبي
يستطيع أن ُيريكم اهلل حني تشاءون أو يشاء ،وما ذلك من شأن األنبياء وال املرسلني،
ُ
أي منهم أن يفعل لكم ذلك ،وقد ا َّدخر اهلل نعمة رؤيته ألهل اجلنة
وال يستطيع ٌّ
وحدهم ﴿ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﴾ [القيامة.]23-22 :

﴿ﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [البقرة ]55 :ما ّ
حل بكم ألن هذا الطلب يعني
أنزلت عىل موسى ،ورفضتم اإليامن باآليات التِّسع التي أعطيتُها
أنَّكم رفضتم اإليامن بام
ُ
إياه﴿ ،ﯚﯛ﴾ [البقرة ]56 :أحييناكم ﴿ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ﴾ [البقرة:
 ]56تشكرون نعمته بأن أحياكم ،فلم تشكروه حينام َع َفا عنكم عن جريمة عبادة
العجل ،ومل تشكروه حينام بعثكم من املوت بعد أن أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
﴿ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [البقرة.]57 :
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واذكروا نعمتنا عليكم حني كنتم تتيهون يف األرض؛ إذ جعلنا السحاب ُمظل ً
ال

عليكم من َح ِّر الشمس﴿ ،ﯥﯦﯧ ﴾

[البقرة]57 :

الصمغ
وهو يشء يشبه َّ

السامنَى ،وقلنا لكم ﴿ :ﯪ
طعمه كالعسل ﴿ﯨ ﴾ [البقرة ]57 :وهو طري يشبه ُّ
ﯫﯬﯭﯮ ﴾ [البقرة ،]57 :وال ُتالفوا دينكم ،فلم متتثلوا﴿ .ﯰﯱ﴾
[البقرة]57 :

بكُفران النِّعم﴿ ،ﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [البقرة ،]57 :ألن عاقبة

الظلم عائدة عليهم.

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ﴾ [البقرة.]58 :

واذكروا نعمتنا عليكم حني قلنا :ادخلوا مدينة بيت املقدس فكلوا من طيباهتا يف

أي مكان منها أك ً
ال هنيئ ًا ،وكونوا يف دخولكم خاضعني هلل ،ذليلني له ،وقولوا :ر َّبنا َض ْع
ِّ
ونعف عنكم ونسرتها عليكم ،وسنزيد املحسنني بأعامهلم
عنَّا ذنوبنا ،نستجب لكم
ُ

خري ًا وثواب ًا ﴿ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹ﴾ [البقرة.]59 :

فبدَّ ل اجلائرون الضالون من بني إرسائيل َق َ
وحرفوا القول والفعل مجيع ًا؛
ول اهللَّ ،

إذ دخلوا يزحفون عىل أستاهم وقالوا :حبة يف شعرة (((،واستهزؤوا بدين اهلل ،فأنزل

متردهم وخروجهم عن طاعة اهلل.
اهلل عليهم عذاب ًا من السامء بسبب ُّ

﴿ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚ﴾ [البقرة.]60 :

(ق َيل لِبنِي إِ ِ
((( عن أيب هرير َة  عن النبي ﷺ قالِ :
اب ُس َّجد ًاَ ،و ُقو ُلوا ِح َّط ٌةَ ،فدَ َخ ُلوا
سائ َيل ادخلوا ا ْل َب َ
ُ ََْ
َ َْ
ٍ
ِ
ِ
َيزْ َح ُف َ
ون عىل َأ ْستَاه ِه ْمَ ،ف َبدَّ ُلواَ ،و َقا ُلوا :ح َّط ٌة َح َّب ٌة يف َش َع َرة) ،انظر:
ِ
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتَاب التفسريَ ،باب ﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ﴾ [البقرة ،]58 :حديث
رقم ( ،)4479ص.847
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واذكروا نعمتنا عليكم -وأنتم ِعطاش يف ال ِّت ْيه -حني دعانا موسى -برضاعة-
أن نسقي قومه ،فقلنا :ارضب بعصاك احلجر ،فرضب ،فانفجرت منه اثنتا عرشة عين ًا،
بعدد القبائل ،مع إعالم كل قبيلة بالعني اخلاصة هبا حتى ال يتنازعوا .لكن الطبيعة
تتغي ،فقد أنزل عليهم امل ّن والسلوى؛ طعام ًا متكام ً
ال يشتمل
اخلبيثة ال يمكن أن ّ

عىل الصحن األسايس باإلضافة إىل احللو ،جاهز ًا من السامء بال جهد وال تعب
فامذا قالوا؟ قالوا﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢ﴾

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ﴾

[البقرة]61 :

[البقرة]61 :

فقد مللنا هذا الطعام ﴿ﮣ

كأهنم تذكّروا عبوديتهم لفرعون فحنّوا

إليها وافتقدوها ،واشتاقوا إىل ما كانوا يأكلون يف دار ُذ ّلم.

إن املتوقع ّ
أن اإلنسان العزيز الكريم إذا تذكّر دار الذل ال يشتاق إليها ،وإنَّام
ال وقثاء وعدس ًا وبص ً
يشتاق إىل ال ُبعد عنها وإىل فراقها ،ولكن هؤالء قالوا :نريد بق ً
ال

وثوم ًا؛ نريد ما اعتدناه زمن عبوديتنا و ُذ ِّلنا .وهكذا نفسية العبيد :إذا ُح ِّرروا ضاقوا
باحلرية َذرع ًا ورسعان ما َ ِ
ينّون إىل حياة العبودية والذل بكل تفاصيلها حتى طعامها
َان بع ُض ا ْلعبِ ِ
اختِ َي ِ
يد َي ْر ِج ُع َ
ون بِ ْ
ار ِه ْم إِ َل ِخدْ َم ِة َسا َد ِتِ ْم ِف َأ ِم ِري َك َةَ ،ب ْعدَ
َ
الرديء" .كَام ك َ َ ْ
الدْ م َة وا ْلعب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الس ِت َق ِ
اق بِ ُق َّو ِة ْ
ود َّي َة،
الُكُو َمة؛ لَ َّنُ ْم َأل ُفوا ت ْل َك ْ َ َ ُ ُ
َ ْت ِر ِيره ْم ُك ِّل ِه ْم َو َمنْ ِع ْ ْ
يش ُة ِ
وصار ِ
(((
ت ا ْل ِع َ
ال ْستِ ْق َللِ َّي ُة َشا َّق ًة َع َل ْي ِه ْم".
َ َ َ
((( رضا ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،مرجع سابق ،ج ،6ص.275
وقد صور شوقي -تصوير ًا معرب ًا -هذه النفسية يف قصيدته الرائعة "كان لبعضهم محار ومجل":
ْ
ْ
ناهلام يوم ًا من ّ
وجـمـل
حـمـار
لبعضهم
كـان
مـلـل
الـرق
ٌ
ْ
ـشـائـر الـ َّظـلـمـاءِ
وان َطلقـا معـ ًا إىل البـيـداءِ
ِ
فـانـتـظـرا َب
َ ْ
َ
َ
ِ
وينشقان ريـحـهـا الزك َّيـ ْه
يـجـتـلـيـان طـلـعـة احلـــر َّيـ ْه
ِ
ِ
وارتـضيـا بامئهـا وعُشبها
العمر هبا
فـاتـفـقـا أن يـقـضـيا
َ
َ
الـتـفـت احلِ
ٍ
مـار لِلـبعيـرِ
ِ
لـيـلــة مـن الـمـسـيـر
وبـعـدَ
ُ
َ
عـقيـم!
فقف ،فميش ك َّل ُه
عـظـيــم
كــرب يا أخـي
وقال
ْ
ٌ
ُ
ُ
ِ
جليل املطلبِ
َ
ُ
فـقـالَ :س ْـل ف َ
َنال يب َ
عسى ت ُ
ـداك أ ِّمـي وأبـي
ِ
ِ
َ
احلر هنا
الـمنى
قال:
ْ
أو انتظر صاح َب َك َّ
انطلق معي إلدراك ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ـقودي!
ألننـي
ال بـدّ لـي مـن عــودة للـبـلـد
ُ
تركت فيه م َ
ِ
فـإنـمـا ُخل ْق َت كي تُق َّيـدا
فـقـال سـر والـزَ ْم َأخاك الوتِدا
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﴿ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾

[البقرة]61 :

دار

ِ
ن الن َبات ﴿ﯣ﴾
ذ ِّلكم وخضوعكم وعبوديتكم ﴿ﯞﯟﯠﯡﯢ﴾ [البقرة ]61 :م ْ

[البقرةُ ]61 :ج ِع َل ْت ﴿ﯤﯥ﴾ [البقرةُّ ]61 :
الذ ّل َواهل َ َوان
َأي َأ َثر ال َف ْقر ِمن السكُون و ِ
اخل ْزي َف ِه َي َل ِز َمة َل ُ ْم َوإِ ْن كَانُوا َأ ْغنِ َياء ُل ُزوم الدِّ ْر َهم
َ
ْ
ْ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
املضوب لسكَّته ﴿ﯧ﴾ [البقرةَ ]61 :ر َج ُعوا ﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [البقرةَ ]61 :أ ْي
ْ ُ
ضب ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [البقرة]61 :
الرضب َوال َغ َ
ْ
ي َيى عليهام السالم ﴿ﯴﯵﯶ﴾ [البقرةَ ]61 :أ ْي ُظ ْل ًام ﴿ﯷﯸﯹﯺ
ك ََزك َِر َّيا َو َ ْ
ون احلدّ ِف املع ِ
ِ ْ ِ ِ (((
اصَ ،وك ََّر َر ُه للتَّأكيد.
َ
ﯻﯼ﴾ [البقرةَ ]61 :يت ََج َ
او ُز َ َ
﴿ﯦ﴾ [البقرة]61 :

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ﴾

[البقرة:

،]62

ِ
أن بعض الناس يف أيامنا هذه يقولونّ :
ب أن أن ّبه هنا إىل َّ
إن اهلل مل يطلب من
ُأح ُّ
اليهود والنصارى اإليامن بمحمد ﷺ ،ويستد ّلون هبذه اآلية ،ووجه استدالهلم أن

اآلية الكريمة َح َصت أركان اإليامن يف ثالثة أمور ،ليس من بينها اإليامن به ﷺ هي:
اإليامن باهلل ،واليوم ِ
اآلخر ،وعمل الصاحلات ،وب َّينت أن من آمن هبا ﴿ﭟﭠﭡ
ٌ
كبري َمن َْش ُؤه القراءة
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ﴾ [البقرة ،]62 :وهذا
خطأ ٌ

التجاهل لعادات القرآن الكريم وأسلوبه
املجزأة للقرآن الكريم ،واجلهل أو
العضينية َّ
ُ
يف ُمعاجلة القضايا ودقة تناوله هلا.

إن القراءة الصحيحة ال تسمح بمثل هذا الفهم وال تسمح بأخذ املعنى هبذه

الصورة ،ولكنَّها تُبني أن اهلل  ين ّبه عىل أهم األمور التي َّفرط فيها هؤالء،
ِ
أهم ما انحرفوا
احلص ،وإنَّام هي لبيان ّ
َفذكْر اهلل  هلذه العنارص ليس إلفادة ْ
كافر بسائر األنبياء واملرسلني ،ومن آمن باهلل ،فال
فيه ،وإال فمن كفر بمحمد ﷺ فهو ٌ
بدّ له أن يؤمن برسول اهلل ﷺ ويؤمن برسل اهلل كافة ،ويؤمن بكتب اهلل كافة.

((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.13
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التعامل مع بني إرسائيل
مرحلة جديدة يف
ُ

﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹ ﴾ [البقرة.]63 :
هذا استمرار يف ِذكر االنحرافات التي سقط فيها بنو إرسائيل ،التي يأيت ذكرها

كام أسلفنا -عقب قصة اخلَ ْلق ،ليبني لنا -سبحانه -أن الشيطان كام َّأزل آدم وزوجه
يمكنه أن يزل أمم ًا وشعو َب ًا بأكملها ،وينحرف هبا عن طريق اهلل  وذلك
لتحذر األم ُة املسلمة أن تقع يف هذه االنحرافات ،فيؤول أمرها إىل ما آل إليه أمر
بني إرسائيل ،الذين مل يستطيعوا إدراك الفروق الضخمة والواسعة بني حاكمية
فرعون املستبد الطاغية ،وحاكمية اهلل جل شأنه ،ومل يستطيعوا أن يتذوقوا طعم
احلرية يف عبوديتهم هلل ،أو أن يستشعروا العزة والقوة واملنعة يف االنتامء إىل عبوديته،
مزج فيها بني منطق اإلقناع ،ومنطق
هذه القلوب صارت بحاجة إىل معاملة ُأخرى ُي َ
اخلطاب اإلهلي -بعد أن أكرم هذا الشعب بأكثر مما يستحق من
التهديد والقوة ،فصار
ُ
نِعم اهلل جل شأنه دون أن يتأ َّثر بذلك -هلم مشوب ًا بالتهديد والضغط الذي ي ِ
ناسب
ُ
َ
املتحجرة ونفوسهم اخلائرة الضالة املتشككة ،فحني أخذ اهلل مواثيقهم مرة بعد
قلوهبم
ِّ
املشاهد هلم،
مرة ،ويف كل مرة يتمردون عىل هذه املواثيقُ ،أخذت هذه املرة مع التهديد
َ
لعل ذلك جيعلهم قادرين عىل تذكُّر أمهية وخطورة ما يواثقون اهلل عليه فيحرتمونه وال
يتمردون عليه ،واملعنى :واذكروا -يا بني إرسائيل -حني َأ َخ ْذنا العهد املؤكَّد منكم
باإليامن باهلل وإفراده بالعبادة ،ورفعنا جبل الطور فوقكم ،وقلنا لكم :خذوا الكتاب
الذي أعطيناكم بجدٍّ واجتهاد ،وإال أطبقنا عليكم اجلبل ،وال تنسوا التوراة قوالً
وعم ً
ال كي تتقوين وختافوا ِعقايب.
﴿ﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ﴾

التهور الكامنة فيكم عىل االستهانة بامليثاق
[البقرة ]64 :ومع ذلك واتتكم اجلرأة وروح
ُّ
وجتاهل ما جاء فيه ،فقا َبل اهلل -جل شأنه -ذلك بنعمة ُأخرىُ ،
حيث عاملكم بفضله
ُ
ال بعدله ،وبرمحته ال بعقوبته ،ليعطيكم ُفرصة بعد ُأخرى و ُيمكِّنكم من العودة إىل
الرشد ﴿ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ﴾ [البقرة ]64 :اهلالكني
ُّ
الذين يسقط الطور عليهم فيهلكهم ثم يذهبون إىل النَّار ،لكن حكمة اهلل -جل شأنه-
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شاءت أن ت ِ
ُبقي عليكم ِحلكم كثرية يعلمها -جل شأنه ،-كام أن منكم أولئك الذين
انتهكوا حرمة السبت الذي أمركم اهلل -جل شأنه -أن تسبتوا فيه وتتفرغوا لعبادته
تعاىل ،فكان هذا اجلزء من شعبكم الذي كان يعيش يف القرية التي كانت حارضة
البحر الذين انتهكوا حرمة السبت وعصوا اهلل -جل شأنه -وعملوا عىل الصيد فيه
﴿ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ﴾[البقرة.]65 :
فهذه صورة من صور إيقاع العذاب وعدم االكتفاء بالتهديد ،كان ينبغي أن
تشكّل درس ًا ال ينسى تستمدون منه ِ
الع َب والعظات ،فتعودوا إىل رشدكم ،وترجعوا
إىل ربكم وما أوكله لكم من مهام ،لكنكم رغم ذلك مل تفعلوا.

النَّجم السادسَ :شدَّ ُدوا فشدَّ د اهلل عليهم

﴿ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭﯮﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ﴾ [البقرة]74 - 67 :

﴿ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗ﴾ [البقرة]67 :

واذكروا -يا بني إرسائيل -جناية أسالفكم ،وكثرة تعنتهم وجداهلم ملوسى
 ،Oحني قال هلم :إن اهلل يأمركم أن تذبحوا بقرة ،فقالوا -مستكربين:-
أجتعلنا موضع ًا للسخرية واالستخفاف؟ فر َّد عليهم موسى بقوله :أستجري باهلل أن
أكون من املستهزئني.
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﴿ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [البقرة]68 :

يوضح لنا صفة هذه البقرة ،فأجاهبم :إن اهلل يقول لكم:
ادع لنا ر َّبك ِّ
قالواُ :
ِ
ِ
فسارعوا إىل
صفتها أال تكون مسنَّة َه ِرمة ،وال صغرية َفت َّية ،وإنام هي متوسطة بينهام،
امتثال أمر ربكم.

﴿ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅ﴾ [البقرة]69 :

ادع لنا ربك يوضح لنا لوهنا .قال :إنه يقول :إهنا بقرة
فعادوا إىل جداهلم قائلنيُ :
َس َمن ينظر إليها.
صفراء شديدة ُّ
الص ْفرة ،ت ُ ُّ
﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ﴾

[البقرة]70 :

ادع لنا ربك يوضح لنا صفات ُأخرى غري ما سبق؛ ألن
قال بنو إرسائيل ملوسىُ :
ال َب َقر -هبذه الصفات -كثري ْ
فاش َت َب َه علينا ماذا نختار؟ وإننا -إن شاء اهلل -ملهتدون إىل
البقرة املأمور بذبحها.

﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾ [البقرة]71 :

قال هلم موسى :إن اهلل يقول :إهنا بقرة غري مذ َّللة للعمل يف حراثة األرض
للزراعة ،وغري ُمعدَّ ة للسقي من الساقية ،وخالية من العيوب مجيعها ،وليس فيها
جئت بحقيقة وصف البقرة ،فاضطروا
عالمة من لون غري لون جلدها .قالوا :اآلن
َ
الـمراوغة ،وقد قاربوا أال يفعلوا ذلك لعنادهم .وهكذا (شددوا
إىل ذبحها بعد طول ُ
(((
فشدد اهلل عليهم).
((( عن َأن ِ
َس بن َمالِ ٍك قال :إِ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ كان يقول" :لَ ت َُشدِّ ُدوا عىل َأ ْن ُف ِسك ُْم َف ُي َشدَّ َد َع َل ْيك ُْم ،فإن َق ْوم ًا
الص َو ِام ِع َوالدِّ َي ِ
َاها
ُوها ما َك َت ْبن َ
ارَ ،و َر ْه َبانِ َّي ًة ا ْبتَدَ ع َ
َشدَّ ُدوا عىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َف َشدَّ َد اهلل عليهمَ ،فتِ ْل َك َب َقا َي ُ
اه ْم يف َّ
عليهم ".انظر:
ِ
ِ
َ
ِ
السجستاين ،سنن أيب داود ،مرجع سابق ،كتَاب ْال َدبَ ،باب يف ْالَ َسد ،ج ،2حديث رقم (،)4904
ص.265
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﴿ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﴾ [البقرة]72 :

واذكروا إذ قتلتم نفس ًا فتنازعتم بشأهناٌّ ،
كل يدفع عن نفسه ُتمة القتل ،واهلل
ُم ْ ِر ٌج ما كنتم ُتفون ِمن َقتْل القتيل.

﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾

[البقرة ]73 :فقلنا :ارضبوا القتيل بجزء من هذه البقرة املذبوحة ،فإن اهلل سيبعثه ح ّي ًا،
وخيربكم عن قاتله .فرضبوه ببعضها فأحياه اهلل وأخرب بقاتله .كذلك ُييي اهلل املوتى
يوم القيامة ،ويريكم -يا َبني إرسائيل -معجزاته الدالة عىل كامل قدرته تعاىل لكي
تتفكروا بعقولكم ،فتمتنعوا عن معاصيه.

﴿ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞﯟﯠﯡ﴾ [البقرة]74 :

ولكنكم مل تنتفعوا بذلك؛ إذ بعد كل هذه املعجزات اخلارقة اشتدت قلوبكم
وغلظت ،فلم َينْ ُفذ إليها خري ،ومل ت َِل ْن أمام اآليات الباهرة التي أريتكم إياها ،حتى
الصمء ،بل هي أشد منها غلظة ،ألن من احلجارة ما
صارت قلوبكم مثل احلجارة
َّ
تنصب منه امليا ُه ص ّب ًا ،فتصري أهنار ًا جاري ًة ،ومن احلجارة ما
يتسع وينفرج حتى
َّ
يتصدَّ ع وينشق فتخرج منه العيون والينابيع ،ومن احلجارة ما يسقط من أعايل اجلبال
(((
ٍ
بغافل عام تعملون.
ِمن خشية اهلل تعاىل وتعظيمه ،وما اهلل

النَّجم السابع :ماضيهم ييأس من مستقبلهم

﴿ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.11
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ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ [البقرة.]82 - 75 :

يقول اهلل ُ ملتفت ًا إىل املؤمنني أصحاب رسول اهلل ﷺ يف املدينة
املنورة((( ﴿ﯣ﴾ [البقرة ]75 :الطمع :تو ُّقع وقوع اليشء دون وجود أسباب
املرجو أو ما
كافية لوجوده ،والرجاء أن يكون هناك وسائل تُساعد عىل حت ُّقق
ّ
تأمل فيه ،أفتطمعون أن يؤمن لكم هؤالء اليهود ويصدقوكم ويساملوكم ﴿ﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭ﴾

[البقرة]75 :

وليس كالمكم ﴿ﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [البقرة ،]75 :فبعد أن عقلوه وعرفوا حق املعرفة أنه كالم

حرفوه ،فهؤالء الذين حيرفون كالم اهلل أتتوقعون أن حيرتموا عهدوهم ومواثيقهم
اهلل ّ
أمر من املحال ﴿ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
معكم؟ ذلك ٌ

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ﴾

[البقرة]76 :

جيمعون بني

الكفر وبني الرشك وبني النفاق ،ويف أول السورة قال﴿ :ﯡﯢﯣﯤ﴾ [البقرة]14 :

وهنا قال﴿ :ﯽﯾﯿﰀﰁ﴾ [البقرة ]76 :معنى ذلك أن كلهم شياطني خيلو
بعضهم إىل البعض اآلخر ،يقولون حسد ًا عن كلامت اهلل التي ال يطبقوهنا وحيرفوهنا
وال يسمحون ألحد باالستفادة منها ﴿ ﰃﰄﰅﰆﰇ﴾ [البقرة ]76 :هذا

الذي أنزل عىل موسى وعىل هارون وعىل أنبيائكم ،هذا فتح لكم جيب أن تكتموه ال
حتدثوا أحد ًا به فيستفيد منه ،فهم أعداء للبرشية كلها ﴿ﭑﭒ﴾ [البقرة ]77 :لو كانوا
مؤمنني حق ًا بموسى وبام أنزل اهلل عليه ﴿ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [البقرة:

 ،]77وهناك طوائف منهم ﴿ﭜ﴾ [البقرة ]78 :ال يكتبون وال يقرأون ﴿ ﭝﭞ

ﭟﭠﭡ﴾ [البقرة ]78 :أي يعرف سورة احلرف بالكاد﴿ ،ﭢﭣﭤﭥﭦ﴾
ندرس املجتمع املدين ،ونفهم كيف كان هذا املجتمع طيلة
ثم حتتاج منّا أن
َ
((( والسورة -كام قلنا -مدنية .ومن ّ
السنوات العرش من حياة رسول اهلل .
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(((
املحرف ﴿ﭫ﴾
[البقرة ]78 :أي يكذبون ﴿ﭧﭨﭩﭪ﴾ [البقرةَّ ]79 :

[البقرة ]79 :من تلقاء أنفسهم ،و َذك ََر األيدي للتأكيد وهو من جماز التأكيد ﴿ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ﴾ [البقرة ]79 :يسري ًا ﴿ﭷﭸﭹﭺ
(((
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ﴾ [البقرة ]79 :من ِ
الرشا.

ّ
ويكذبون رسله ،بل
كأنك تسأل ما سبب جرأهتم عىل اهلل بحيث يعصونه
ويقتلوهنم ،ثم حيرفون الكلم عن مواضعه ،ألهنم زعموا غرور ًا وكذب ًا وباط ً
ال أهنم
ح َلهم
أبناء اهلل وأحباؤه﴿ .ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [البقرة ]80 :أي إنام َ َ
وجرأهم عىل خمالفة احلق افرتاؤهم عىل اهلل فيام ادعوه ألنفسهم ،أهنم إنام ُي َّ
عذبون يف
َّ
النار أيام ًا بسيطة ال أكثر من ذلك؛ ألننا أبناؤه وأحباؤه﴿ .ﮉﮊﮋﮌﮍ﴾
[البقرة ]80 :هل عندكم عهد من اهلل أنه لن يعذبكم ﴿ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚ﴾ [البقرة ]80 :ليس لدهيم علم هبذا.
﴿ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

وسنَنه احلاكمة
يبي اهلل  قوانينه العادلة ُ
ﮨﮩ﴾ [البقرة ]81 :هنا ّ
الضابطة التي ال يمكن أن تتخ َّلف وال يمكن أن ُحتايب أحد ًا .ومنها :أن من ارتكب
سيئة وأحاطت به آثامه حتى َسدَّ ت عليه منافذ اخلالص ﴿ﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖ﴾ [البقرة ]82-81 :ألهنم آمنوا وأ ُّدوا ما يفرضه عليهم إيامهنم من صالح
األعامل ،فهم فيها خالدون (((.وهذا قانون يبني لبعض املسلمني الذين يتومهون
أهنم ما داموا حيملون اسم اإلسالم -حتى إذا مل يكن هلم من أخالق اإلسالم يشء-
فسيكونون من أهل اجلنة ،هذه األخالق اليهودية اإلرسائيلية عىل اإلنسان املسلم أن
حيذرها وأن يبتعد عنها وأن يتقي الوقوع فيها بكل سبيل.
((( الصابوين ،حممد عيل .خمترص تفسري ابن كثري ،بريوت :دار القرآن الكريم ،ط1981 ،7م ،ج ،1ص.81
((( وهذ الوعيد الرهيب يشمل هؤالء الذين وضعوا األحاديث عىل لسان رسول اهلل ﷺ ،وهؤالء الذين
التهات واألخبار الكاذبة واإلرسائيليات ليحرفوا معاين الكلم.
وضعوا تفاسري َحشوها بكثري من ُّ
وهيهات هيهات فقد تك َّفل اهلل تعاىل بحفظه.
((( جلنة القرآن والسنة .املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.19
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َعامل اليهود مع املواثيق التي
النَّجم الثامن :الظاهرة اإلرسائيلية :كيف ت َ
أخذها اهلل عليهم؟

﴿ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [البقرة]93 - 83 :

وحلهم لكتاهبم ،ذلك ّ
أن األمم حتمل نور
هذا مزيد بيان لكيفية تعاملهمم َ
الوحي بطريقني :طريق ِح ِ
ار ّي ،وطريق إنساين.
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فأما الطريق ِ
احل ِ
امر ّي -الذي سلكه بنو إرسائيل -فهو ما أوضحه القرآن املجيد بقوله:

﴿ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [اجلمعة .]5 :وهذه اآلية الكريمة سبقتها
آيات امت َّن اهلل -تبارك وتعاىل -هبا عىل الشعوب األُ ّمية ،بأن أرسل فيهم رسوالً منهم
ٌ
يتلو عليهم آياته فيتعلمون منه القراءة الصحيحة السليمة ،و ُيزكِّيهمَ ،فت ُْح ِدث القراءة
أثرها فيهم وت ُْؤيت ثمرهتا ،وهي التزكية ،ويعلمهم الكتاب واحلكمة التي هبا يتمكنون
بم َهامه بأحسن وجه و َأمتّه.
من فقه االستخالف
العمراين والقيام َ
ِّ
حل الكتاب :الذي أشارت إليه
وأما الطريق الثاين فهو الطريق
اإلنساين يف َ ْ
ُّ
اآليات التي ب َّينت وظائف و َمهام الرسول الذي ُب ِعث يف األم ِّيني ﷺ.

حلوا التوراة ،ثم مل حيملوها إال بالطريقة ِ
احلامر َّية،
وإذا كان بنو إرسائيل قد ُ ِّ
حلت كُتب ًا سامو َّية ورساالت إهلية،
فذلك مل يكن شأن ًا خاص ًا هبم؛ بل هناك أمم أخرى ُ ِّ
ِ
ري الذي
فلم حتملها إال بـالطريقة احلامر َّية ،ومل تفهمها إال َوفق ًا ألصول الفقه ال َب َق ِّ
َأ ّصلت له هيود.

جتمع ترا ُثها و َت َب ْلور يف (الظاهرة اإلرسائيلية) .والظاهرة
كانت النبوات قد َّ
ِ
النبوات تعا َمل احلَمري ،فهي حتمل ذلك
اإلرسائيلية ظاهرة َألفت التعا ُمل مع تراث َّ
الرتاث عىل ظهورها ال يف قلوهبا وعقوهلا ،فعقوهلا وقلوهبا ُغ ْلف ،وقد افتخروا بتلك
القلوب ﴿ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ [البقرة .]88 :ومنغلقة أمام ذلك الرتاث ،ال تسمح له

أن خيالط بشاشتها ،واحلامر قد يزهو بربدعته اجلديدة اجلميلة التي تقي ظهره تأثري
ما حيمل ،ولكن ال يغيِّ ذلك من محار َّيته شيئ ًا ،فخصائص احلامر َّية ثابتة فيه .و ُيعدّ
نقضهم مواثيقهم مع اهلل فض ً
ال عن نقضها مع األنبياء فمن سواهم ،من أبرز مظاهر
هذا احلمل ِ
احلامري.
َ

﴿ﯗﯘﯙﯚﯛ ﴾ [البقرة ]83 :هذا امليثاق -كام سبق -هو بعض ما

طالبهم اهلل تعاىل بالوفاء به يف ما َم َض من السورة الكريمة يف قوله تعاىل ﴿ :ﭹ
ﭺﭻﭼﭽ﴾ [البقرة .]40 :ومثله يف قوله تعاىل﴿ :ﭴﭵﭶﭷ
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ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ [املائدة .]12 :ومضمون امليثاق هنا ﴿ﯜﯝﯞ
نفسه بوصفه صاحب كلمة
ﯟﯠﯡ ﴾ [البقرة ]83 :اهلل َ ذكَر َ

اإلجياد واخلَ ْلق واإلنشاء ،ثم َذكَر الوالدين ألهنام سبب وجود اإلنسان ،وهنا إشارة
إىل أهنم كانوا ُقسا ًة بعضهم عىل بعض ،يقسو االبن منهم عىل أبيه وقد يقسو عىل أمه،
فليس عندهم يشء اسمه بِ ّر الوالدين يمكن أن حيرصوا عليه ﴿ﯢﯣﯤ
ﯥ﴾ [البقرةَ ]83 :أ ْح ِسنوا هلؤالء ﴿ ،ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ [البقرة ]83 :اختاروا
الكلمة الطيبة ،ولكنهم -بالرغم من ذلك -كانوا يأتون رسول اهلل ﷺ واملؤمنني،
وخيتارون خلطاهبم الكلامت امللتبِسة ،قال ابن كثري :كان بني النبي ﷺ واليهود ُموادعة،
مر هبم الرجل من أصحاب النبي ﷺ جلسوا يتناجون بينهم ،حتى يظن
وكانوا إذا َّ
املؤمن أهنم يتناجون بقتله أو بام يكره املؤمن ،فإذا رأى ذلك َخ ِش َيهم فرتك طريقه عليهم،
فنهاهم النبي ﷺ عن النجوى ،فلم ينتهوا وعادوا إىل النجوى ،فأنزل اهلل تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬ﴾ [املجادلةُ .]8 :روي هذا عن جماهد ومقاتل بن حيان.
تعاىل﴿ :ﮐﮑﮒﮓﮔﲅ﴾ [املجادلة ]8 :أي يتحدثون فيام
(((

وقوله

بينهم باإلثم وهو ما خيتص هبم﴿ .ﮒ﴾ [املجادلة ]8 :وهو ما يتعلق بغريهم ،ومنه

يرصون عليها ويتواصون هبا ،وقوله تعاىل﴿ :ﮕﮖ
معصية الرسول وخمالفتهّ ،
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ [املجادلة" .]8 :عن َع ِائ َش َة َ أ َّن ا ْل َي ُهو َد َأت َْوا النبي ﷺ،
ِ
ِ
ب
السا ُم َع َل ْيك ُْم َو َل َعنَك ُْم اهلل َو َغض َ
السا ُم َع َل ْي َك ،قالَ :و َع َل ْيك ُْم ،فقالت َعائ َش ُةَّ :
َف َقا ُلواَّ :
ال يا َع ِائ َش ُةَ ،ع َلي ِك بِالر ْف ِق ،وإِي ِ
َع َل ْيك ُْم ،فقال رسول اهللِ ﷺَ :م ْه ً
ْف أو ا ْل ُف ْح َش،
اك َوا ْل ُعن َ
َ َّ
ْ
ِّ
ِ
اب يل
قالت :أو ما ت َْس َم ْع ما قالوا؟ قال :أومل ت َْس َمعي ما قلت؟ َر َد ْد ُت عليهمَ ،ف ُي ْست ََج ُ
((( ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،8ص.42
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ِ
بي بقية مضمون امليثاق ﴿ﯩﯪﯫ
اب هلم ِ َّف (((".ثم َّ
ف ِيه ْم وال ُي ْست ََج ُ

ﯬ﴾ [البقرة ]83 :ص ّلوا الصالة بخشو ٍع لكي تلني قلوبكم وخترج من ذلك الوعاء

حل َجري الذي حييط هبا﴿ .ﯭﯮ﴾ [البقرة ]83 :عن امليثاق ورفضتموه ﴿ﯯﯰ
ا َ

ﯱﯲﯳﯴ﴾ [البقرة ]83 :إال أفراد ًا قالئل ،ولكنكم كشعب توليتم

الربا وأكل أموال الناس بالباطل،
وختليتم عن ذلك؛ إذ استبدلتم بإيتاء الزكاة ِّ
واستبدلتم كل هذه اخلصال التي واثقتم اهلل عليها بعد أن نقضتم ميثاقه ،استبدلتموها
اليسء إىل غري ميعاد ،إال قلي ً
ال منكم
أسوأ األخالق وبدائل سيئة ،واستمر عملكم ّ

الذين استطاعوا أن حيرتموا هذه املواثيق مع اهلل .

ثم ُي َذ ِكرهم بميثاق آخر يف عالقاهتم بعضهم ببعض ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖ﴾ [البقرة ]84 :ال يقتل بعضكم بعض ًا ﴿ﭗﭘ ﭙﭚﭛ﴾ [البقرة]84 :

سواء بالتآمر أو االحتيال أو الغش﴿ ،ﭜﭝ﴾

[البقرة]84 :

هبذا امليثاق ﴿ﭞ

ﭟﭠ﴾ [البقرة ،]84 :ولكن ما الذي حدث هل احرتمتم هذا امليثاق؟ اجلواب ال.

وهناك معنى آخر :أي ال تسفكوا دماء الغري فيسفك دماءكم انتقام ًا ملا فعلتم﴿ .ﭗ
ﭘ ﭙﭚﭛ﴾ [البقرة ]84 :أي ال ُت ِْرجوا اآلخرين من ديارهم فيخرجوكم

من دياركم انتقام ًا؛ وكأن اآلية نازلة اليوم ،فإذا كانوا اليوم يسفكون دماء الفلسطينيني،
فإن هؤالء الذين تُسفك دماؤهم اليوم إذا ما واتتهم القوة سوف ينتقمون منهم،

فالذي يسفك دماء اآلخرين يف احلقيقة إنام يسفك دم نفسه ،والذي ُيرج الناس من
ديارهم عليه أن ينتظر الثأر عاج ً
ال أم آجالً﴿ .ﭡﭢﭣﭤﭥ﴾ [البقرة:

 ]85أي يقتل بعضكم بعض ًا﴿ .ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ﴾ [البقرة ]85 :حتى من

بني إرسائيل أنفسهم﴿ ،ﭫ﴾ [البقرة ]85 :تتعاونون ﴿ﭬﭭ﴾

باملعصية ﴿ﭮ﴾ [البقرة ]85 :ال ُّ
ظلم ﴿ﭯﭰﭱﭲ﴾

[البقرة]85 :

[البقرة]85 :

تنقذوهم من األرس باملال أو غريه وهو مما عهد إليهم ﴿ﭳﭴﭵﭶﭷ﴾

اب لنَا يف
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب :الدعوات ،باب :قول النبي ﷺ « ُي ْست ََج ُ
اب هلم فينا » ،حديث رقم ( ،)6401ص.1229
اليهود ،وال ُي ْست ََج ُ
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[البقرة ،]85 :ونرى اليوم ِمصداق هذه اآلية يف املجتمع الذي يعيش يف هذه التي تسمى
اليوم بدولة إرسائيل؛ إذ يستطيع الدارس هلذا املجتمع أن يرى الفوارق املوجودة بني
الفالشا ،واليهود الروس ،واليهود العرب ،واليهود األوربيني وغريهم ،فهم -حتى
فيام بينهم -يعيشون يف إطار من التمييز والطبقية ،وصدق اهلل العظيم القائل ﴿ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﴾ [احلرش.]14 :
﴿ ﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ﴾

[البقرة ]85 :يف خامتة املطاف ُي ّبي اهلل تعاىل لنا السبب األسايس وراء هذه الظاهرة؛
ظاهرة نقض العهود واملواثيق مع اهلل -تبارك وتعاىل -ومع الرسل واألنبياء ومع
اآلخرين ،وهو أهنم مل يؤمنوا بالكتاب كله ،وإنام يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض،
وسى فيها -إال من رحم ر ُّبك ،-وليس بالرضورة أن
وهذا الداء قد انتقل إىل أمتنا َ َ
ُيعلن اإلنسان كفره ببعض الكتاب ،ولكن يكفي أن َي ُر ّد بعض أحكامه ،يكفي أن يقول
أقبل الصيام وال ُ
َأ ْق َب ُل الصيام والصالة ،وأر ُّد الزكاةُ ،
أقبل األمر باملعروف والنهي عن
املنكر واجلهاد يف سبيل اهلل وإقامة رشيعتهُ ،
أقبل هذا وأرفض ذاك .والدرس الذي
ٍ
بجملته ،ال َّ
نتخل عن يشء منه،
نأخذه من بني إرسائيل أنه ال بدّ لنا أن نأخذ القرآن ُ
سنا وجمتمعاتِنا وعالقاتِنا وأحكا َمنا وتصوراتِنا
نأخذه عقيد ًة ورشيع ًة ونظام ًا نبني به ُأ َ َ
وإراداتِنا؛ نخضع له يف كل يشء ،إما هذا وإما أن نكون من أولئك الذين تو َّعدهم

اهلل تعاىل هذا التو ُّعد الرهيب ﴿ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ [البقرة،]85 :
واخلزي الذي يعيشه املسلمون اليوم ليس بالقليل ،أال يكفي أن تسترصخ النساء
واألطفال واملرىض وكبار السن والعجزة يف أماكن كثرية من العامل من أبناء املسلمني
ٍ
ألحد قائمة تدفعه إىل أن ينترص هلؤالء أو يدافع عنهم
فال ينجدهم أحدٌ وال هتتز
حق أو ٍ
خري يف جانبهم؟! أليس هذا هو اخلزي بعينه؟! وهذا اخلزي
أو يقول كلمة ٍّ
يف احلياة الدنيا مآله يف اآلخرة ٌ
يسء ﴿ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
مآل ّ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥ﴾ [البقرة.]86-85 :
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﴿ﮦﮧﮨﮩ﴾ [البقرة ]87 :موسى  واحدٌ منهم -من آل
عمران من خيار بني إرسائيل -آتاه اهلل الكتاب وجعله نب ّي ًا ورسوالً وقائد ًا ُم ِّرر ًاَ ،أ َم َره
نبي ورسول وقائد قومي
حيرر شعبه من عبودية فرعون ،فهو جيمع بني صفات ثالثّ :
أن ِّ

ُم ِّرر ،أنقذ الشعب اإلرسائييل كله من العبودية لفرعون ،ومع هذا مل يطيعوه ومل يتابعوه.

﴿ﮪﮫﮬﮭﮮ﴾ [البقرة ]87 :التقفية :أن يأيت واحدٌ بعد اآلخر دون فاصل
بالرسل إىل هذا الشعب غليظ
زمني ،فق َّفى اهلل -تبارك وتعاىل -بعد موسى وهارون ُّ
القلوب ،فجاء دواد وجاء سليامن وجاء غريمها ﴿ﮯﮰﮱﯓﯔ﴾ [البقرة:

 ]87وهو آخر نبي قبل خاتم النبيني يأيت من بني إرسائيل ومعه البينات .و ُأ ِمر أن ُ ِ
ي ّل هلم
ِّ

بعض الذي ُح ِّرم عليهم ،وأن خيفف عنهم بعض اإلرص واألغالل التي كانت عليهم
﴿ﯕﯖﯗﯘ﴾ [البقرة- ]87 :سيدنا جربيل  ﴿ .-ﯙﯚﯛﯜ

مرض (االنتقائية) يف العقل اليهودي ،فإذا جاء
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [البقرة ]87 :إنه ُ
أنفسهم وال تشتهي فإما أن ُي ِّ
كذبوه وإما أن يقتلوه .وهم جلهلهم
الرسول بام ال َت َوى ُ
فرقوا بني ما ينبغي أن ُي ْع ِملوا فيه عقوهلم وقلوهبم ،وما ينبغي أن
ال يستطيعون أن ُي ِّ
ُي ْعملوا فيه رغباهتم وأهواءهم؛ يمكن أن أقول هذا طعام ال أشتهيه وال هتواه نفيس،
ولكن ال ُيع َقل أن أقول هذه رسالة ال أشتهيها أو ال هتواها نفيس ،فالرسالة عىل اإلنسان
أن يدرسها بعقله وقلبه وكل ُقوى وعيه ،وأن يرفضها حني يرفضها إذا مل تستطع

تلك الرسالة أن تُقيم عىل صحتها احلجة والربهان﴿ .ﯦﯧﯨﯩ﴾

[البقرة]88 :

وتعاىل -عليهم بطريقة عنيفة﴿ :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ﴾

[البقرة]88 :

جئت به من عل ٍم وحكمة ،ومن ٍ
ٍ
ووحي ،فري ّد اهلل -تبارك
دين
ُمغ ّلفة و ُم ْغلقة دون ما َ

نادر جد ًا من يؤمن منهم ،ثم ينعى عليهم ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ﴾ [البقرة ]89 :هو

القرآن ﴿ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ﴾ [البقرة ]89 :مرة أخرى يكرر لعنهم وطردهم

 من رمحته لعلهم يتعظون ،لعلهم يصحون من تلك الغفلة ومن ذلك

كتاب جاء يصدّ ق ما تدعون أنه نزل عىل رسلكم
الضالل الذي كانوا فيه .هذا
ٌ
وتزعمون أنكم تؤمنون بأولئك الرسل ،جاءكم بمثل ما جاءكم به موسى ،وبمثل ما
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جاءكم به عيسى ودواد وسليامن ،وتزعمون أنكم أبناء إبراهيم وقد جاءكم برشيعة
إبراهيم ،فلامذا تتنكرون له وأنتم قضيتم سبعة قرون قبل ميالده وقبل بعثته عىل الذين
كفروا ،وتقولون هلم أنكم بانتظاره لكي تؤمنوا؟!

﴿ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾ [البقرة ]90 :هؤالء قد باعوا
نفوسهم بثمن بخس ،فبدالً من أن ُيقبلوا عىل طاعة اهلل وعىل اإليامن به ليبيعوا أنفسهم له،
أقبلوا عىل معصيته والكفر بام أنزل ليبيعوا أنفسهم للشيطان ،والسؤال هل تم هذا البيع
بحجة أو برهان؟ واإلجابة ال ،بل ﴿ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ﴾
ٍ
بيشء من فضله عىل أي ٍ
عبد من عباده ،ألهنم كام
[البقرة ]90 :حسد ًا وكراهية أن ينزل اهلل
قلت لكم هؤالء يؤمنون بأن اهلل هلم ،يعني ّ
وعز وتعاىل وتبارك -هو الذي جيب
جل ّأن يكون بخدمتهم ال هم ،وال ينبغي أن يكونوا عبيد ًا له ﴿ﮂﮃﮄﮅﮆ﴾
[البقرة ]90 :يف الدنيا﴿ ،ﮇﮈﮉﮊ﴾ [البقرة ]90 :يف الدار اآلخرة.
وتستمر عملية (االنتقائية) ،يف الرسل ويف الكتب ،فريفضون رسول اهلل كام رفضوا

رس ً
ال من قبل منهم ومن بيئتهم ،ثم يرفضون كتابه الذي أنزله اهلل ﴿ﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ﴾ [البقرة .]91 :أية عنرصية هذه
وأي تعصب ذميم هذا الذي يقولونه ،إهنم يريدون أن يؤمنوا فقط بام أنزل عليهم،
وقد كذبوا حتى يف هذه ﴿ﮚﮛ﴾ [البقرة ]91 :املؤ َّيد بالدليل والربهان فهو ﴿ﮜ
ﮝﮞﮟ﴾ [البقرةُ ]91 :م َوافق ًا له ،وهنا ّ
يكذهبم اهلل تعاىل من وجوه:

منها َقتْلهم األنبياء ،فإذا كنتم ال تؤمنون إال بام أنزل إليكم ﴿ﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦ﴾ [البقرة (((]91 :وهم منكم ،من شعبكم املختار ،وينتسبون إىل بني
ٌ
(رجل قتل نبي ًا أو قتل ً
رجال أمره
((( عن أيب عبيدة بن اجلراح قال :قلت :يا رسول اهلل أي الناس أشد عذاب ًا؟ قال:
بمعروف وهناه عن املنكر) ،ثم قرأ ﴿ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ [ آل عمران ،]21 :ثم قال( :يا أبا عبيدة قت َل ْت بنو إرسائيل ثالثة وأربعني نبي ًا
يف ساعة واحدة ،فقام مائة رجل واثنا عرش رج ً
ال من ُع ّباد بني إرسائيل فأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر
ف ُقتلوا مجيع ًا) .انظر:
 اهليثمي ،أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن (تويف807 :ﻫ) .جممع الزوائد ومنبع الفوائد،حتقيق :حسام الدين القديس ،القاهرة :مكتبة القديس1994 ،م ،حديث رقم  ،12166ج ،7ص،272
وقال :رواه البزار ،وفيه ممن مل أعرفه اثنان.
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إرسائيل ﴿ﮧﮨﮩﮪ﴾ [البقرة ]91 :فع ً
ال بام أنزل إليكم ،وهو حيمل توصيات
اإليامن بعيسى وبمحمد ّ
صل اهلل عليهام وس ّلم عندما يأتيان إليكم وقد رفضتم االثنني،
ثم تزعمون أنكم تؤمنون بام أنزل عليكم وبمن يأيت منكم.

ومنها :اختاذهم العجل معبود ًا من دون اهلل يف زمان موسى وأيامه﴿ ،ﮬ

ﮭﮮﮯ﴾ [البقرة ]92 :عندما جاءكم موسى حمرركم ونبيكم ورسولكم،
وجاءكم بتسع آيات ب ّينات وأنقذكم من الذل فام الذي كافأتم به خالق موسى ومرسله
وموسى ورسالته؟ ﴿ﮰﮱﯓ﴾ [البقرة﴿ ]92 :ﯔﯕ﴾ [البقرة ]92 :من بعد

خروجه إىل الطور ﴿ﯖﯗﯘ﴾ [البقرة ]92 :ألنفسكم.

ومنها :عصياهنم الرصيح ألوامره تعاىل حتى ما كان منها حتت التهديد ﴿ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾

[البقرة]93 :

ما ُأمرتم به يف التوراة ﴿ﯥﯦ﴾ [البقرة ]93 :قولك ﴿ﯧ﴾ [البقرة ]93 :أمرك
﴿ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯭﯳﯴ
ﯵﯶ﴾ [البقرة.]93 :

ذمهم اهلل عليها
النَّجم التاسع :بعض أوصافهم التي َّ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﴾ [البقرة]101 - 94 :
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السحر وحقيقته ،وحقيقة التل ُّبس باجلان
النَّجم العارش :يف ِّ

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼ﴾ [البقرة]105 - 102 :

اإلرسائييل ،وبيان انحرافات
هذه اآليات وردت يف معرض اخلامتة لعرض املسار
ّ

التارخيي ،وإعالن
بني إرسائيل ،وسبقت إعالن نسخ آية بني إرسائيل ومسارهم
ّ
فضلهم اهلل عىل العاملني من أجل القيام به ،وفشلهم يف االلتزام
فشلهم يف االلتزام بام ّ

بام كان عليه أوائلهم ،كام أهنم مل يصربوا عىل أعباء الرسالة ومتطلباهتا ،فكانت النتيجة
أن أعلن اهلل -تبارك وتعاىلّ -أنم جتاوزوا ما جاءهم موسى به وأنبياؤهم ،واتبعوا ما
بأنم قد صاروا حال ًة ميئوس ًا منها
تتلو الشياطني عىل ملك سليامن ،وكان ذلك إيذان ًا ّ

ال تصلح فاستحقوا بذلك النسخ واالستبدال.

وذلك يقتىض منّا أن نقف عىل هذه اآلية لبيان ما فيها من أحكام؛ ذلك َّ
ألن ُأ ّمتنا

كام ابتليت بمتابعة بني إرسائيل فيام يمكن أن نسميه بالقراءة احلَ َمرية للكتاب ،وكام
نبذ اليهود كتاب اهلل وراء ظهورهم واتَّبعوا ما تتلو الشياطني عىل ُملك سليامن ،من

السحر والشعوذة والكهانة ،فإن املسلمني اليوم -إال من رحم ربك -يستصحبون
ِّ

ذلك كله ،ويصدّ قون بالشياطني وتأثريها واجلن وتل ُّبسها ،وينفقون الباليني من
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أمواهلم للرتويج لذلك ،حتى صار انتشار السحر اليوم يف بالد املسلمني أكرب بكثري مما
هو لدى هيود وغريهم .كام َّ
السحرة بلغ من ِسعة اإلمكانات املاد َّية لدهيم أن
أن بعض َّ
أسسوا فضائيات يتحدثون فيها عن السحر ويقومون به عىل الفضاء ح ً
ال ور ْبط ًا وما

َشاكَل ذلك من َد َجلهم وأكاذيبهم .يف حني ال جيد العلامء بكل أصنافهم من اإلمكانات
ما يسمح هلم بنرش علومهم واالرتفاع بمستوى جمتمعاهتم ،فإنّا هلل وإنا إليه راجعون.

فلنلج اآلن إىل موضوع السحر ،فام حقيقته-إن كان له حقيقة فعالً-؟! وهل له

علم أو فن؟! وكيف دخل إىل عقول املسلمني؟
تأثري؟! وهل هو ٌ
السحر
حقيقة ِّ

السحر أن نؤكد عىل قاعدة مهمة قد ذكرها ابن
نود بداية قبل الدّ خول يف قض ّية ِّ
حزم األندليس ،أال وهي َّ
أن "كثرة القائلني بالقول ال تصحح ما مل يكن صحيح ًا قبل
أن يقولوا به ،وقلة القائلني بالقول ال تبطل ما كان حق ًا قبل أن يقول به أحد ،وأيض ًا
ً (((
فإن القول قد يكثر القائلون به بعد أن كانوا قلي ً
ال ويق ّلون بعد أن كانوا كثريا".

بأنا :علو ٌم بكيف ّية استعدادات تقتدر
عرف ابن خلدون السحر والطالسم ّ
لقد َّ
النفوس البرش َّية هبا عىل التأثريات يف عامل العنارص إما بغري ُمعني ،أو بمعني من األمور
وبي بعد ذلك َّ
أن هذه
السامو َّية .ثم قال :واألول هو السحر ،والثاين هو
الطلسامتَّ .
َ
رة غابرين ومرشكني ووثنيني من َنب ٍ
العلوم هي علوم ل َك َف ٍ
ط وكلدانيني ومن إليهم،
َ
ٌ
ولذلك كانت هذه العلوم يف أهل بابل من السرييانيني والكلدانيني ،كام كان هلا وجود
يف بعض مناطق مرص بني أقباط وكانت هلم فيها تآليف ،وأشار إىل ندرة ما كُتب يف هذه
األمورّ ،
وأنا ُط ِّورت بعد ذلك
وأن أشهرها :الفالحة النّبطية من أوضاع أهل بابلّ ،
ثم قدَّ م ملخص ًا دقيق ًا ّبي فيه حقيقة السحر ،وخلص إىل أنَّه
عىل يد جابر بن ح ّيانّ ،
ٍ
لنفوس برش ّية ذات خواص ُمع ّينة تؤثر يف الناس وتستجلب
تأثري
ال حقيقة له ،بل هو ٌ
وبي مراتب النفوس الساحرة
تأثريات الكواكب إما بالقوة النفسان َّية أو الشيطان َّيةَّ ،
اإلنساين ،وناقش
وكيف َّية تأثريها يف الناس ويف العنارص أو يف القوة املتخ ّيلة يف الذهن
ّ

((( ابن حزم ،أبو حممد عيل بن أمحد األندليس (تويف456 :ﻫ) .اإلحكام يف أصول األحكام ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر ،قدّ م له :إحسان عباس ،بريوت :دار اآلفاق اجلديدة( ،د .ت ،).ج ،2ص.54
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خارجي أي خارج األذهان واألنفس وما
األقوال الواردة فيام إذا كان للسحر وجو ٌد
ّ
ثم أعقب ذلك فيام يتع ّلق باإلصابة بالعني .واستغرق كالمه  يف هذا
إذا مل يكنّ .
(((
املجال تسع صفحات من مقدمته.

أن أبا ٍ
كام َّ
باجلصاص أورد يف كتابه املشهور
بكر أمحد بن عيل الرازي املعروف
َّ
أحكام القرآن قوله :وكانت علوم أهل بابل قبل ظهور ال ُف ْرس عليهم احليل
والنرجينيات وأحكام النجوم ،وكانوا يعبدون أوثان ًا قد عملوها عىل أسامء الكواكب
ٍ
ٍ
واحد منها هيك ً
برضوب من
يتقربون إليها
السبعة ،وجعلوا لكل
ال فيه صنمه ،وكانوا ّ
األفعال عىل حسب اعتقاداهتم من موافقة ذلك الكوكب.
ثم استطرد اجلصاص قائالً :وكانت السحرة حتتال يف خالل ذلك ِ
بح َي ٍل ُت ّوه هبا
ّ
عىل العامة إىل اعتقاد صحته ،بأن يزعم َّ
أن ذلك ال ينفذ وال ينتفع به أحد وال يبلغ
ما يريد إال من اعتقد صحة قوهلم وتصديقهم فيام يقولون ،ومل تكن ملوكهم تعرتض
ّ
األجل .وقد أهنى اجلصاص حديثه
عليهم يف ذلك بل كانت السحرة عندها باملحل
ٍ
يف األمر بأن أكّد عىل كُفر الساحر و َمن ُيصدّ ق به و َمن يأخذ بعمله بوجوه ثالثة.
ثم َّبي َّ
أن اهلل -تبارك وتعاىل -أراد أن يقيض عىل هذه الظاهرة و ُي ِعني البرش َّية عىل
التخ ُّلص منها ،فبعث اهلل امللكني ببابل يب ّينان للنّاس حقيقة ما َيدَّ عي السحرة وبطالن
(((
ما يذكرون ،ويب ّينان ّأنام فتنة وحيذران الناس من الكُفر إذا آمنوا بالسحر.

وبي الشيخ رشيد رضا يف تفسريهَّ :
تأثري عىل خم ِّيلة اإلنسان كالتأثري
ّ
أن السحر هو ٌ
ِ
ثم ُيدخل مندي ً
ال يف أنف
الذي ُيدثه املتقنون ألعامل اخل َّفة بأن خيفي بيض ًا أو طيور ًا ّ
ٍ
ثم ُيرجه من
طفل أو طفلة فريى الناس أنَّه أدخل املنديل يف مناخريها أو يف فمها ّ
َدرب عليها طويالً -يف
َع ُجزها طري ًا أو بيضة أو نحو ذلك معتمد ًا عىل خفة زائدة -ت َّ
ٍ
بطريقة ال يستطيع مشاهدوه أن يروها كام هي أو يتابعوه
يترصف
يديه يستطيع هبا أن
ّ
(((
فيها ،ف ُيخ ّيل إليهم أنَّه أدخل مندي ً
ال وأخرج طري ًا أو بيض ًة أو أدا ًة أو ما َشاكَل ذلك.

((( ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد (تويف :ش808ﻫ) .مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :عيل عبد الواحد وايف،
القاهرة :دار هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع2004 ،م ،ج ،3ص.1030-1039
((( اجلصاص ،أبو بكر أمحد بن عيل (تويف٣٧٠ :ﻫ) .أحكام القرآن ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1984 ،م،
ج ،1ص.53
((( وربام هذا من معنى قوله تعاىل ﴿ :ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [طه.]66 :
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نشأته

منذ أن استخلف اهلل تعاىل آدم يف هذه األرض وأهبطه إليها هو وزوجه -كام
أهبط إبليس ليكون هلام عدو ًا إلمتام سنة االبتالء واالختبار -واإلنسان يعمل دائ ًام
عىل أن حييل كل ما ال يعرف له تفسري ًا مقنع ًا من ال ّظواهر التي يصادفها إىل املجهول.

وقد كان ذلك مدخ ً
ال من مداخل شياطني اإلنس واجلن لدفعه إىل متاهات االنحراف
واالنرصاف عن اهلدى الذي يأيت النّاس من اهلل َّ
جل شأنه ،-وبذلك فقد قاد إبليسالبرش ّ
للشعوذة والكهانة التي يمكن أن تبعد اإلنسان عن سبيل اهلل وعن االستامع إىل

السحرة وأهل الكهانة ،فيعجز
والرسل ،وجعلوها ختتلط بأصوات ّ
أصوات األنبياء ُّ
اإلنسان آنذاك عن التّمييز عن معرفة ما هو حق وما هو باطل ،وبذلك ُي ْلبسون عليه

دينه .وقدّ ر اهلل َّ
-جل شأنه -أن ينقذ اإلنسان من هذا النّوع من الوساوس ويمسخ كل

السحر الذي
ما ألقاه شياطني اإلنس واجلن ،وحيكم آياته ،ويبني الفروق اهلائلة بني ّ
السحرة والكهان ،واآليات التي تأيت عىل أيدي النّبيني واملرسلني .وجاءت
يقوم به ّ
السحرة.
السحر وتكشف سائر أصناف ّ
اآليات الكريمة يف كتاب اهلل تبني كل أنواع ّ

ومن املعروف تارخيي ًا ّ
السحر ّ
والشعوذة قد شاعت وانترشت يف حضارة
أن صناعة ّ

بابل ،ويف وضع مواز هلا انترشت لدى الفراعنة ،وعندما انترشت يف هاتني احلضارتني
صارت هلا جذور ،وقامت عىل أساسها ثقافات ما يزال تأثريها سائد ًا حتى أيامنا هذه.
وحني أتى اهلل تعاىل بموسى عىل قدره بعد أن أراد  أن يم َّن عىل الذين

استضعفوا وحيررهم من فرعون ،كان أهم سالح أشهره فرعون بوجه موسى وهارون

السحر؛ إذ كان السحر يمثل طاقة ومراكز قوى يف ذلك املجتمع ،وكان كل
هو سالح ّ

من يامرسه ويمهر فيه جيد طريقه إىل بالط فرعون ،فيتحول إىل مستشار وساحر من
ِ
السحر ،وجيعل البرشية تتخلص
املقربني له وعضو يف ملئه ،فأراد اهلل أن يستأصل شأفة ّ
من آفته ،وتدرك عدم تأثريه ،وتدرك أنّه نوع من التّخييل والتّحايل والتّالعب بأذهان
النّاس وأعينهم ،فأقام اهلل النّسق اإلرسائييل عىل الغيبيات واخلوارق واآليات احلسية،

وآتى عبده موسى تسع آيات ب ّينات كلها حسية كلها حقائق ،وملا طلب فرعون منازلة

السحرة ملوسى ،أمر اهلل نبييه موسى وهارون بأن يستجيبا لتلك املنازلة بينهام وبني
َّ
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السحرة ،فكان ما ذكرته آيات القرآن الكريم من عرض لذلك التّحدي الذي انتهى
ّ
للسحرة قبل اآلخرين َّ
السحر نوع من الباطل ﴿ﭣ
أن ّ
وتبي َّ
والسحرةّ ،
السحر َّ
هبزيمة ِّ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ﴾

[يونس ،]81 :لكن مع هذه اآليات التّسع التي شاهدها بنو إرسائيل وحترروا بمقتضاها

السحر
من سالح فرعون وسيطرته ،إذا هم يعودون لدى أول بادرة ملامرسة ذلك ّ
الرسول -امل َلك -الذي جاء
السامري قبضة من أثر ّ
واالنفعال به ،فحني قبض ّ
ليصحب موسى إىل ميقات ربه ،وألقاها مع ِ
احل ّيل الذي محله بنو إرسائيل من زينة
ال جسد ًا له خوار ،إذا هبم يرتدون ر َّدة مجاعيةّ .
الفراعنة وقومهم ،وصنع هلم عج ً
ولعل
يف هذا إشارة إىل ّ
أن ال ّثقافات ا ّلتي متتدُّ جذورها يف عقول النّاس وبيئاهتم ليس من
السهل تغيريها واقتالعها بعد أن يعيش النّاس عليها قرون ًا متطاولة ،لذلك مل يقترص
ّ
السحرة مرة واحدة يف عهد فرعون ،بل جعل من
اهلل -تبارك وتعاىل -عىل هزيمة ّ
سيدنا سليامن -الذي آتاه ُم ْلك ًا ال ينبغي ألحد من بعده -نموذج ًا ومث ً
ال يع ّلم البرشية

َّ
الرسولأن اجلن ال يعلمون الغيب وال يستطيعون التّأثري يف اإلنسان ،فسليامن ّ
البرش -قد ّ
سخرهم وهم ال يستطيعون أن يسخروا أحد ًا من البرش ،ومل يأت يف أي
ُ

آية من اآليات الكريمة ّ
بأن اجلن يمكن أن يدخلوا يف البرش أو يسخروهم ،وقد مات
 وهو ُمتكئ عىل عصاه ،وبقي فرتة مل حيدد القرآن َمدَ اها ميت ًا ،واجلن يعملون

بني يديه ما يشاء من صناعة املحاريب والتّامثيل واجلفان وما إليها ،وما ّ
دلم عىل موته
وال أعلمهم به ّإل بعد أن أكلت ال َق َرض ُة عصاته من داخلها فانكرست العىص وهوى

إىل األرض ،فعلمت اجلن آنذاك أنّه قد مات ،وتع ّلم َ
العال ُ ّ
أن اجلن ال يعلمون الغيب.

ويبدو -واهلل أعلمّ -
أن واقعة هدم اهليكل املنسوب إىل سليامن - وما
عدّ وه ختلي ًا عن اهليكل بل عن سليامن -أغرى عامتهم -يف ذلك العرص بالتّخيل عن
اتّباع ما جاء به األنبياء ويف مقدمتهم سليامن ،وبدالً من أن يتّبعوا ما أنزل اهلل عىل

سليامن -وبقية أنبيائهم -من وحي ،صاروا يتّبعون ما كانت تتلوه ّ
الشياطني عىل ملك
مسخرة له ،طمع ًا يف ّ
ّ
أن تالوهتم سيعيد هلم اهليكل ،ويمكنهم من
سليامن بوصفها
إعادة بناء ُأ ّمتهم وحتقيق وحدهتم من جديد ،وبدالً من اللجوء إىل اهلل تعاىل ،جلأوا
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إىل ما كانت تتلو ّ
السياق إىل نفي ما كان
الشياطني عىل ملك سليامن ،وهنا يسارع ّ
البعض يشيعه عن سليامن بأنّه قد ارتدَّ  ،حني قالوا بعد نزول بعض آيات القرآن
الكريم التي تذكر سليامن  بأنّه نبي ،قالت هيود املدينة "أال تعجبون ملحمد

يزعم ّ
أن ابن داوود سليامن كان نبي ًا ،واهلل ما كان نبيا بل كان ساحر ًا﴿ (((".ﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞ﴾

[البقرة]102 :

فهم اتّبعوا يف كفرهم ّ
الشياطني

وليس سليامنّ ،
السحر.
فالشياطني هم الذين كانوا يع ّلمون النّاس ّ

لكن اآلثار ال ّثقافية -ملا كان يف عهد نبي اهلل سليامن  -من تسخري
وهدم
اجلن بقيت يف بني إرسائيل (((،حتى إذا جاءت الفتنة ال ّثانية لبني إرسائيلُ ،
بالسحر
السبي
البابيل ،أراد اهلل تبارك وتعاىل أن يستأصل منهم تعلقهم ّ
اهليكل ،وبدأ َّ
ُّ
(((
ِّ
وحيذران من
السحر ،ويكشفان هلم عن مساوئه،
فأنزل ملكني يعلامن النّاس ّ
ممارسته والتّأثر به ،خاصة ّ
بالسحر كذلك مما هدد
أن البيئة البابلية كانت بيئة تعتني ّ
إيامن بني إرسائيل هتديد ًا خطري ًا ،كام جاء يف قوله تعاىل﴿ :ﭢﭣﭤﭥ
تروجه ّ
الشياطني كذلك،
ﭦﭧﭨﭩ﴾ [البقرة ]102 :فهذا جزء مما كانت ّ
ومع ّ
السحر يؤكدان له ّأنام فتنة واختبار
أن امل َلكني كانا حني يعلامن أحد ًا حقيقة ّ
للبرش الذين سيتصلون هبام فال تكفر ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

((( ابن اجلوزي ،أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل البغدادي (تويف597 :ﻫ) .زاد املسري يف علم
التّفسري البن اجلوزي ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط ،بريوت :املكتب اإلسالمي،
1404ﻫ ،ج ،1ص.120
كالريح ،قال تعاىل ﴿ :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
((( لقد آتى اهلل تعاىل سيدنا سليامن عطاءات أخرى ّ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾ [ص ،]38- 36 :فقد ّ
سخر اهلل تعاىل له
الريح كام ّ
الريح كام يدعي املدّ عون تسخري
سخر له اجل ّن ،فهل يوجد من جيرؤ اليوم عىل ا ّدعاء تسخري ّ
ّ
اجلن؟! فكالمها كانا من ُم ْلكه الذي ال ينبغي ألحد من بعده.
والسلوى عليهم،
((( النّسق اإلرسائييل كله نسق قائم عىل خوارق العادات يف عامة شؤونه من إنزال امل ّن ّ
وتظليلهم من ّ
بالسحاب ،وتفجري املياه بعىص موسى ،وفلق البحر بذات العىص ،فال يستغرب
الشمس ّ
السحر وحتصينهم من
يف مثل هذا النّسق أن يأيت ملكان يعلامن بني إرسائيل وكل من اتصل هبم خطر ّ
السحرة وختييالهتم ،وهذان امللكان مل حيمال رشيعة وال
ّ
بالسحر واحلامية من ّ
الضالل ،وخلط النّبوة ّ
ُ
السحر والنّبوة ،وبيان
السحر وبيان الفرق بني ّ
رسالة ،بل أنزال لتحقيق غرض واحد ،هو كشف حقيقة ّ
السحرة ،وذلك الستئصال هذه ال ّثقافة التي استقرت يف عقول بني إرسائيل.
حقيقة ّ
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ﭳﭴﭵ﴾ [البقرة ]102 :ليحذر وليبتعد عن ممارسته واالنضامم ألهله ،وكان أهم أنواع
السحر هو التّفريق بني املرء وزوجه ،وهم يف ذلك ال يستطيعون جتاوز قدرة اهلل املطلقة
ّ
(((
التي ال يمكن أن يقع يف الوجود يشء مل يشأه َّ
جل شأنه.
كيف دخل هذا املوضوع إىل عقول املسلمني؟

دخل هذا املوضوع إىل عقول املسلمني من خالل مروي ٍ
ات ارتبطت ببني إرسائيل
ّ

الذين سكنوا املدينة املنورة وظلوا ينتظرون النّبي اخلاتم سبعة قرون ،وانترشوا يف
اجلزيرة العربية وانترشت ثقافتهم يف مكة واملدينة وما بينهام بصورة خاصة ،وكان مما
ذاع وانترش فكرة اجلن وتداخلهم مع اإلنس .وتشكلهم بأشكال برشية أو حيوانية،
السحر يعمل عىل أمرين:
السحر يف القلوب واألمزجة واحلواسّ :
((( حقيقة تأثري ّ
السحر :كاحلبال والعىص ،قال تعاىل ﴿ :ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
 موضوع ّﯶﯷ﴾ [األعراف.]117 :
 األعني﴿ :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ﴾ [األعراف.]116 :أ ّما ما حدث يف غزوة بدر يف قوله ﴿ :ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾ [األنفال ]44 :فهو من أمر اهلل تعاىل الذي نفذ يف األعني دون
أسباب ،فهذا من قدرة اهلل تعاىل ﴿ :ﯠﯡﯢ﴾ [البقرة ]117 :والتي ال يقاس عليها قدرات البرش.
أ ّما السحر فيؤثر يف األشياء بحسب األسباب املعمول هبا لتحقيق هذا التّأثري ،سواء يف:
 احلواس :فهو يستخدم حيال للتّأثري يف املدركات احلسية ،لذلك فمعرفة احليلة والتّحرر من الوهم يلغيالساحر.
كيد ّ
 األمزجة :فاجلن ال يستطيع أن يقذف باحلب والكره والبغضاء قذف ًا ّألن ذلك من قدرة اهلل تعاىل وحده
﴿ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯﯰ﴾ [األنفال ]24 :كام ّ
أن قذف هذه املشاعر هو من قدرة املوىل العيل القدير وحده ﴿ ﮓ

ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛ﴾ [األحزاب.]26 :
ّ
إن الشيطان ليس له سلطان مبارش عىل اإلنسان ،وإنام يدعوه فيستجيب اإلنسان أو ال يستجيب﴿ ﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [إبراهيم ]22 :لذلك نعود فنقول :إنّه لكي يؤثر يف األمزجة فال
بدّ له بأن يتوسل بوسائل من الوهم ّ
والشكوك وال ّظنون والقلق مع استعداد املسحور النّفيس لتلقي ذلك،
الساحر لعقاقري أو خمدرات لتقوية تأثريه ،لكنه ال يلقي هذا يف النّفس إلقاء .انظر:
باإلضافة إىل استخدام ّ
السحر بني املوروث واملنصوص ،القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية ،ط،1
 شعبان ،رانيا رجب .حقيقة ّ2004م ،ص.64
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وتناقلوا من القصص الكثري حول تداخل اجلن مع اإلنس .والعرب قوم أميون وكثري ًا
ما كانوا يلجأون لليهود بصفتهم أهل كتاب الستشارهتم يف كل ما يواجهون ،وهم
جييبون بحسب ثقافتهم -ثقافة بني إرسائيل ،-فانترشت هذه القصص وصارت ثقافة
يف شبه اجلزيرة العربية ،حتى جعلت من تقاليد أهل اجلاهلية أنّه إذا أدركهم الليل
وهم مسافرون وأرادوا املبيت يف ٍ
واد فإهنم كانوا ينادون عىل سيد ذلك الواد من اجلن
وأنم
بحسب اعتقادهم -ويستعيذون به أن يصيبهم أي مكروه من اجلن وسواهمّ ،يريدون أن يقضوا ليلهم بحاميته ،وهلم يف ذلك طقوس وروايات كثرية ،حتى شاعت
الزواج بينهام ،وظلت هذه ال ّثقافة مسيطرة ،وعمل القرآن الكريم وسيدنا رسول
فكرة ّ
اهلل ﷺ عىل استئصاهلا ،لكنها بقيت مسيطرة عىل عقول الكثريين ،حتى إن بعض
الفقهاء قد قبلها ((( ،وكان جيب عليهم أن يدركوا أن النسق اإلرسائييل كان نسق ًا
حس ومشاهدة ،وهذا النَّسق بكل
احلسيات وجتسيد الغيب ّيات لتحويلها إىل ّ
قائ ًام عىل ِّ
ِ
ِ
نسق آخر ِ
مغاي ٌر له متام ًا ،نسق قائم عىل العقل والعلم
تفاصيله قد نُسخ و ُأبطل وجاء ٌ
والربهان ورفض كل ما مل ُي ّنزل اهلل به سلطان ًا .ومع ذلك َّ
فإن الثقافة الشفو َّية واألخيلة
وروجت له ،وجعلت منه مس َّل ًام من املس َّلامت يعتقده
الشعب َّية قد استمرأت هذا األمر ّ
كثريون ويؤمنون بتأثريه ووقوعه ،وال تزال أريافنا زاخرة هبؤالء الذين يعتقدون
السائدة تقبل هذه األفكار املتداولة
بوجود هذا النّوع من العالقات ،وعقلية العوام ّ
(((
خاصة يف بعض املناطق من اجلزيرة العربية.
((( قال البهويت" :ومن قالت يب جني جيامعني كالرجل فعليها الغسل ".انظر:
 البهويت ،منصور بن يونس بن إدريس (تويف١٠٥١ :ﻫ) .رشح منتهى اإلرادات ،بريوت :عامل الكتب،ط1996 ،2م ،ج ،1ص.81
((( صحيفة عكاظ1431-11-10 ،ﻫ ،وحتكي اجلريدة عن قاض مرتش كان يعمل يف املدينة املنورة ،أن
رسه وأحيل إىل املحكمة ا ّدعى بأنّه بريء ،وأنّه مل يأخذ
هذا القايض املرتيش بعد أن افتضح أمره وكُشف ّ
الرشوة التي
الرشوة لنفسه ومل يتسلمها بنفسه ،ولكن قرين ًا من اجلن قد استقر فيه وسحره ودفعه إىل أخذ ّ
ّ
تسلمها اجلني ،وبحسب اجلريدة ّ
أن املحكمة دعت أحد الذين يشتغلون بالرقية الرشعية واسمه فايز
الساكن يف جسد القايض املرتيش أمام املحكمة التي حتاكم هذا القايض املرتيش،
القثامي ليستنطق
اجلني ّ
ّ
وأن هيئة املحكمة قد سجلت حديث اجلني للراقي ،وحتدث اجلني عن كثري من معامالت الفساد دون أن
الراقي قد رصح فيام بعد ببعض التّفاصيل ،وقال ّ
يذكر تفاصيلّ ،
اجلني
بأن قايض املحكمة قرأ عىل
ّ
وأن ّ
الكامن يف القايض املسحور بعض األدعية واآليات ،وهناك بعض املشايخ جاؤوا من القصيم وقرأوا
اجلني تكلم معهم .وليت األمر توقف عند هذا احلد ،بل ّ
عليهّ ،
إن هؤالء -وهم يسوغون ما فعلوا=-
وأن
ّ
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ولقد نُرش يف مرص كتاب عن أحد الصحفيني((( ووضع له عنوان ًا الفت ًا جاء فيه
وروج له من روج لبعض الوقت،
(حوار صحفي مع جني مسلم) ونَرش الكتاب ّ
أن مقر إبليس املختار هو موقع ما فوق جزيرة برموداّ ،
وزعم ّ
وأن ذلك املوقع هو
الصحفي عىل ذلك بأخبار سخيفة من ّ
أن ال ّطائرات
موقع عرش إبليس ،واستدل ّ
ال تستطيع التّحليق فوق ذلك املوقع املشار إليهّ ،
وأن أ ّية طائرة حتلق يف هذه األجواء
السفن التي
الرادار اإلبلييس فيسقطها مع إعدام آثارها ،وكذلك ّ
رسعان ما يكتشفها ّ
حتاول االقرتاب من ذلك املكان.

التويج لقضايا
وهناك عدد من املحطات الفضائية اآلن تعمل ليل هنار عىل ّ
السحر واال ِّدعاء َّ
السحر
الرقاة واملشعوذين قادرون عىل إبطال مفعول ّ
بأن أولئك ُّ
ّ
بالتّليفون وبأ ّية وسائل أخرى ،نتيجة لذلك كله كان ال بدّ لنا ونحن نفرس القرآن
السحر ،وبيان ما ترتب عىل ثقة بعض
بالقرآن إىل التّعرض هلذه اجلريمة التي اسمها ّ
النّاس هبا من مفاسد ،من تكريس لعقليات العوام ،ورسقة أمواهلم والتّرصف
بمقدراهتم ،وانتهاك أعراضهم يف بعض األحيان.

السحر
وكنا نتوقع من األزهر وكلياته ومعاهده أن يشن حرب ًا ال هوادة فيها عىل ِّ
السحر من هذا املجتمع ،وتطهر
والسحرة وأن ال هيدأ ألزهري بال قبل أن جيتث ّ
َّ

= قالواّ :
الرسول  سحره لبيد بن األعصم فلم تستغربون أن يسحر القايض).
(إن ّ
القصة التي يغلب أن تكون
ومما جعل بعضهم يتبنون فكرة التّداخل بني عاملي اإلنس واجلن ،تلك ّ
جني
مدسوسة عىل شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهي ما روي عنه من قوله يف جمموعة رسائله" :وكان لنا ّ
وح ّجابه هيرعون إيل يف سجني
السلطان ُ
حيبنا ونحبه ،ويتمثل بنا يف بعض املواقف ،وكثري ًا ما كان ُشط ّ
ليتأكدوا من وجودي فيهّ ،
السلطان
ألن هذا اجلني كان حيب أن يتمثل يب ويظهر هبيأيت ويذهب إىل ّ
السجن وهو قد أكد عىل رضورة وضعي فيه وعدم
السلطان كيف خرجت من ّ
يأمره وينهاه ،فيستغرب ّ
السلطان يقولون يل :أين كنت قبل قليل ،أمل تزر
إخراجي منه ّإل بأمر منه ،وكنت أضحك حني أرى جند ّ
السلطان وتتحدث إليه؟ فأعرف ّ
أن صاحبي قد فعلها" انظر:
ّ
 ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين (تويف728 :ﻫ) .الرسائل الكربى «رسالةالفرقان بني احلق والباطل» ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ج ،1ص.52
هذه القصة نستبعد نسبتها إىل ابن تيم ّية؛ ذاك الرجل الذي ع ُِرف بعقله وحكمته وحسن تد ّبره لكتاب
اهلل -تعاىل ،-وما أظ ّن أنّه مل يتد ّبر سورة اجل ّن بام يكفي ،ألن يعلم منها أنّه ال صلة بني اإلنسان واجل ّن
أمر ال يقول به  وال تالمذته.
والشياطني ،مثل هذه الصلة التي تقوم عىل ما ُيشبه وحدة النوعني ،وهو ٌ
((( انظر :خليل ،سعد اهلل .حوار صحفي مع جني مسلم ،احلوار املتمدن2005 ،م.
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البالد منه ومن متعاطيه بشكل كامل ،فذلك هو األجدر باألزهر وبمجمع البحوث

اإلسالمية وباهليئات الدِّ ين ّية املختلفة من االنشغال يف أية أمور أخرى ،كذلك كنّا نتوقع
من اجلامعات اإلسالمية التي جاوزت أعدادها املائة يف كل أنحاء العامل اإلسالمي أن

حتارب هذه اآلفة اخلطرية حتى تقتلعها من بيئات املسلمني وعقوهلم.
السحر يف القرآن الكريم
ِّ

وردت مادة "س ح ر" يف كتاب اهلل يف سبعة ومخسني موضع ًا ،أغلبها يدور حول

املعنى الذي تعارف النّاس عليه عندما يقولون كلمة "سحر" ويستخلص من تلك اآليات

والسحرة والتّحذير منه ومن ممارسته أو العناية به أو االنخداع بأهله،
السحر ّ
كلها ذم ّ
وبعض تلك اآليات الكريمة أشارت إىل أنّه نوع من املعرفة يمكن أن يتعلمه النّاس
ويمهروا به ،وهو يف الوقت نفسه وسيلة من وسائل إرهاب النّاس وختويفهم ﴿ﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ﴾

[األعراف]116 :

وهكذا يميض القرآن الكريم  -مع عادته يف التّعريف باليشء  -ببيان وظائفه املختلفة

والصفات الكثرية التي تتضافر كلها يف بيان تلك احلقيقة دون حاجة إىل
واملتعددة
ّ

تعريف جامع مانع مثل تعاريف املناطقة ،فميز القرآن الكريم بني السحر وآيات
األنبياء ،وبينه وبني والقوانني الكونية وال ّطبيعية التي ال أحد يقدر عليها ّإل اهلل تعاىل،

الشء احلقيقي
ونبه إىل أنّه نوع من التّخييل ،وأنكر القرآن الكريم عىل من يقولون عىل ّ
امللموس سحر ًا ،قال تعاىل﴿ :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

السحر هنا للذم والتّدليل عىل فساد
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾ [األنعام ،]7 :فذكر ّ
معتقدهم ،فكيف يكون سحر ًا وهو يشء مادي ملموس يف كتاب ،بل ملسوه بأيدهيم،

وليس فقط رؤية عينية مما قد ختدع أو ختيل للنّفس أشياء ،لكن مع وجود املوروث
الساحر،
السحر ،واهليبة من َّ
ال ّثقايف اخلاطئ يف نفسية العوام ،والفهم اخلاطئ ألمر ّ

واالستعداد النّفيس لتقبل مثل تلك التّخييالت عىل َّأنا خوارق للعادة ،تنجح هذه
التَّخييالت يف التّأثري عىل املسحور وإقناعه وإخضاعه.
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وتعدّ واقعة التّحدي بني سيدنا موسى وفرعون وسحرته من أهم الوقائع

فالسحر عمل باطل بطبيعته وليس
السحر واآلياتّ ،
ألنا استهدفت وضع خط فاصل بني ّ
ّ
له أية آثار ،لذلك يقول تعاىل﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶ﴾

[يونس:

 ،]81فسحرة فرعون قدموا أعىل ما لدهيم من

املؤثرات التي سحرت أعني النّاس وخيلت إليهم ما ليس من احلقيقة حتى

اسرتهبوهم ،قال تعاىل﴿ :ﯝ ﯞ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯟ

ﯦ ﯧﯨﯩ﴾

[األعراف]116 :

وقال تعاىل﴿ :ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

"ي َّيل" وما توحيه من معاين الوهم
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [طه ]66 :وتأ ّمل كلمة ُ

والبعد عن احلقيقة ،فهي ال تسعى يف حقيقتها وإنَّام خييل للنّاظر َّأنا تسعى ،فهذا من
تعليم القرآن الكريم لنا َّ
السحر ال حقيقة له ،وإنَّام هو حمض ختييل للعني وإهيام
بأن ّ

ملخيلة املسحور بحدوث يشء مل حيدث يف الواقع ،ورغم أنّه ختييل َّإل أنَّه أدخل شيئ ًا من

اخلوف عىل نفس موسى  ،قال تعاىل﴿ :ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ﴾ [طه]67 :

الساحر ال يدل عىل حقيقته،
وكذلك األمر مع عامة النّاس ،فالتّأثري النَّفيس لفعل ّ
فاإلنسان قد يتأثر بالتّخييل فيخاف كام حدث لنبي اهلل موسى  .وإلبطال هذا
السحرة بتخييلهم وخدعهم،
التّأثري عىل موسى وعىل النّاس وإبطال سلطان هؤالء َّ
أمر اهلل -تعاىل -نبيه موسى بقوله تعاىل﴿ :ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ﴾

[طه:

السحرة أمام احلقيقة
 ،]69فلم تصمد كل حيل َّ

الكامنة يف عىص موسى ،التي لقفت كل إفكهم وحمت آثاره.

السحر الباطل استطاعوا أن يدركوا
السحرة أمهر النّاس يف ِّ
ولـم كان هؤالء َّ
ّ

عىل الفور الفرق الكبري بني احلق الذي ألقى به موسى ،والباطل الذي سحروا به

الزيف الذي كانوا يعيشون فيه ،وأدركوا الفرق بني
أعني النّاس ،وانكشف هلم آنذاك ّ
كأنم
االثنني ،وما أروع قول اهلل تعاىل﴿ :ﰄﰅﰆﰇ﴾ [األعرافَّ ]120 :

وأنم مل هي ِّي ُئوا أنفسهم
السحر ساجدين خلالق احلقيقة التي كشفت ّ
الزيفَّ ،
سقطوا مع ّ
هلذه اللحظة ،بل كانوا يقولون ﴿ :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ﴾ [الشعراء.]44 :
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السحرة يدّ عون أهنم قادرون عىل أن يسخروا اجلن ليأتوهم بام
ولـم كان بعض ّ
ّ
يريدون من أخبار مغيبة ،فقد أوضح القرآن الكريم ّ
أن هناك انفصاالً بني هذه العوامل ال
يسمح بذلك التّداخل الذي زعموه هم وأولياؤهم من ّ
الشياطني ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ﴾ [األعراف.]27 :
ٍ
إنسان وهو يؤمن
أي
وكيف يسوغ ملسل ٍم أن ُيصدِّ ق بإمكان تأثري السحر عىل ّ
و ُيوقن أن ال مؤ ّثر يف هذا الوجود إال اهلل ،ومن يقرأ سورة اجل ّن -السورة احلاسمة
التي ب ّينت ما بني اإلنسان والعوامل الغيب َّية :-يستطيع أن ُيدرك َّ
أن العالقة بني عامل
أمر قد حدّ ده اهلل -تبارك وتعاىل،-
اإلنس وعامل اجلن واملخلوقات الغيب َّية األُخرى ٌ
َّ
بطي صفحات التواصل
وأن َبدْ ء نزول القرآن عىل رسول اهلل حممد ﷺ كان إيذان ًا ّ
الغيبي يف رسالة سليامن
والعالقات التي كانت ُمتخ َّيلة أو واقعة فيام يتع ّلق بالن ََّسق
ّ
 ،فالسورة قد ب ّينت ّ
أن اجلن الذين آمنوا بالقرآن املجيد قد تأثروا بام سمعوه
من القرآن الكريم ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ [اجلن ]2-1 :وهو ما يعنى ّ
أن رسول اهلل ﷺ وهو
من اإلنس قد أ ّثر يف اجلن ال العكس ،فلم يقل ﷺ" :قد التقيت بفريق من اجلن فدعوهتم
إىل القرآن أو تلوته عليهم" ،ولقد عابت السورة عىل اإلنس الذين يعوذون برجال
وأنم لن يزيدوهم ّإل رهق ًا .ولقد أكدت اآليات يف سورة اجلن ّ
أن طريق
من اجلن ّ
وصول الدّ عوة إليهم هو استامعهم للقرآن ﴿ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅﰆﰇﰈﰉﰊ﴾ [اجلن ]13 :وتنتهي بقوله تعاىل﴿ :ﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘ﴾ [اجل ّن .]28-26 :فهذه
السورة لو تأملها وتدبرها املسلمون لوجدوا فيها اجلواب الشايف عن كل تساؤالهتم
ّ
حول العالقة بني اإلنس واجلن.
ويرد القرآن الكريم عىل أولئك الذين يزعمون َّ
أن ّ
الشيطان قادر عىل إجبار
اإلنسان أن يقول أو يفعل شيئ ًا ال يريده بنفسه ،بقوله تعاىل﴿ :ﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
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ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾

[إبراهيم .]22 :فال سلطان ّ
للشيطان عىل بني آدم ّإل بأن يدعو فقط ،واإلنسان إ ّما أن
يستجيب أو ال يستجيب ،فأولياء ّ
السلطان عليهم ابتدا ًء
الشيطان هم الذين أعطوه هذا ّ
فهم الذين تولوه وسمحوا أن يكون له عليهم هيمنة وتأثري ًا بوسوسته ،وليس هو الذي

فرض عليهم سلطانه﴿ ،ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙﯚ ﯛ ﴾ [النحل،]100-99 :
وبذلك ع ّلم اهلل اإلنسان ّ
أن قصارى ما يمكن أن حيدث من اجلن أو ّ
الشياطني جتاه
والتغيب بفعل اخلبائث وتزيينها هلم ،قال تعاىل:
اإلنس هو الوسوسة والدّ عوة ّ
﴿ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ﴾ [األعراف ،]20 :وقال تعاىل:
﴿ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ﴾ [الناس.]5 :
كام ع ّلم اهلل اإلنسان كيف حيرر نفسه وحيول بني ّ
الشيطان وبني الوصول إىل
أهدافه ،وذلك بالتّحصن باإليامن باهلل تعاىل والتّوكل عليه.

وكان نزول املعوذتني للتّأكيد عىل ّ
السحر والنّفث يف ال ُع َقد ((( ،وسائر ما كان
أن ّ

الريق القليل،
((( ورد النّفث يف قوله تعاىل ﴿ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾ [الفلق ]4 :وأصله قذف ّ
والساحر أن ينفث يف عقده ،ويقال عن احلية
الراقي ّ
وهو أقل من التّفل ،وشاع استعامله عُرف ًا يف نفث ّ
الس ّم" ويف األمثال "ال بدّ للمصدور  -املصاب يف صدره  -أن ينفث" ،ويقال للدّ م الذي ينفثه
"تنفث ّ
الراقي الذي يرقيه ليربأ
السحر ،ويقوم به ّ
الساحر إذا ربط عقد ّ
اجلرح" :دم نفيث" ،والنّفث فعل يقوم به ّ
السحر وتأثريه .وقد استعمل القرآن الكريم هذه املادة اللفظية بناء عىل معهود العرب يف َّ
أن النّفاثات
من ّ
الساحرات .قال العالمة أبو شهبة يف "املنهج القويم يف تفسري القرآن الكريم"  :ذهب
يف العقد يراد هب َّن ّ
كثريون إىل تفسري اآلية "نفاثات" إىل ّأنم الساحراتّ ،
السحر نساء ،غري ّأنا حتتمل
ألن أكثر من يزاولون ّ
أن تكون مجع اجلمع ،فصيغة املبالغة "نفاث" مجعها "نفاثة" ،فهو مجع باملعنى وليس باللفظ مثل "مجاعة"،
ومجع اجلمع منها "نفاثات" ،مثل "قناصة" ملجموعة قناصني ،ومثله يف القرآن الكريم "الصافات" وهم
املالئكة وهي مجع من "صافة" وقد نفى اهلل تعاىل عنهم صفة التّأنيث ،فهي تصلح للذكور واإلناث.
رأي اإلمام حممد عبده يف "النّفاثات يف العقد" ّ
أن العقد هي كل ما يعقد ويؤمن به ويؤخذ عليه املواثيق،
كالنّكاح ،والبيع واملعاهدات وغريه .فالنّفاثات يف العقد هم الذين يسعون لقطع هذه العقد والروابط
بطريقة خفية لطيفه ﻻ يفطن اإلنسان إليها وﻻ يعرف مصدرها ،كالنّميمة التي هي فعل خفي ينبع من
السامع وختييله إليه أنّه حق .هذا التّفسري يتامشى مع سياق =
كالم خيرج من الفم بكيفية لطيفة قد توهم ّ
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يدعي أ َّن ُه يؤثر يف اإلنسان كل ذلك إلخافته واستالبه من ناحية ،ومن ناحية أخرى ملنح
اإلنسان اإلحساس باألمن وال ّثقة باهلل -تبارك وتعاىل -واحتقار ّ
الشيطان وحماوالته
وما يفعله هو وأولياؤه ،كأنَّه يقول هلمَّ :
"إن يف مقدوركم وبإمكانكم التّخ ُّلص هباتني
السورتني القصريتني من سائر املخاوف ا ّلتي خيوف ّ
الشيطان هبا أولياؤه.
ُّ
يتعوذ هبام ،و ﷺ كثري ًا ما كان
السورتان عوذة لرسول اهلل ﷺ ّ
وكانت هاتان ُّ
ّعوذ هبام.
يعوذ هبام احلسن واحلسني ،ويأمر أصحابه بالت ّ

الرسول و تأثريه فيه
شبهة سحر ّ
ِ
ي َّي ُل إليه َأ َّن ُه َي ْف َع ُل
"س ِح َر النبي ﷺ  ،حتى كان ُ َ
عن َعائ َش َة  قالتُ :
ات يو ٍم د َعا ود َعاُ ،ثم قالَ :أ َشعر ِ
ت َأ َّن اهللَ َأ ْفت ِ
َان فِيام
الش َء وما َي ْف َع ُل ُه ،حتى كان َذ َ َ ْ َ َ َ
َْ
َّ
َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيه ش َفائيَ ،أتَان َر ُج َلنَ ،ف َق َعدَ َأ َحدُ ُها عنْدَ َر ْأسَ ،و ْال َخ ُر عنْدَ ر ْج َ َّل ،فقال َأ َحدُ ُها
ِ
وب ،قالَ :و َم ْن َط َّب ُه؟ قالَ :لبِيدُ بن ْالَ ْع َص ِم،
الر ُج ِل؟ قالَ :م ْط ُب ٌ
ل ْل َخ ِر :ما َو َج ُع َّ
قالِ :ف ما َذا؟ قال :يف م ُش ٍ
ف َط ْل َع ٍة َذك ٍَر ،قالَ :ف َأ ْي َن هو؟ قال :يف بِ ْئ ِر
ط َو ُم َشا َق ٍة َو ُج ِّ
ُ
َ
ِ
ِ
َذ ْر َو َ
انَ ،ف َخ َر َج إِ َل ْي َها النبي ﷺ ُث َّم َر َج َع ،فقال ل َعائ َش َة حني َر َج َع :ن ْ
َخ ُل َها ك ََأ َّن ُه رؤوس
الش َياطِ ِ
است ْ
َّ
يت َأ ْن ُيثِ َري ذلك
َخ َر ْج َت ُه؟ فقالَ :لَ ،أ َّما أنا َف َقدْ َش َف ِان اهلل َو َخ ِش ُ
ني ،فقلتْ :
(((
ش ًاُ ،ث َّم ُدفِن َْت ا ْلبِ ْئ ُر".
عىل الناس َ ّ

ابتدا ًء ،لقد أكّد القرآن الكريم أن عصمة رسول اهلل وحفظه كحفظ القرآن الكريم،
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾
ففي حفظ القرآن الكريم جاء قوله تعاىل :ﭐ

الشور الكامنة اخلفية .وصوغ املعنى هبذه ال ّطريقة إنّام هو لتقريب
السورة من االستعاذة من كل مواطن ّ
= ّ
األفهام إىل الذهن مثل "و كل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه" فهذا من استخدام املعاين الدارجة لدى العرب
ولكن بطريقة جديدة إلعطاء معنى جديد يف القرآن ،فهو تفكيك للصورة العرفية املتداولة وإعادة تركيب
عنارصها إلعطاء معنى جديد .انظر:
السحر بني املوروث واملنصوص ،مرجع سابق.
 شعبان ،حقيقة ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يس َو ُجنُوده ،حديث رقم
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتَاب َبدْ ء ا َلْ ْلقَ ،باب ص َفة إ ْبل َ
( ،)3268ص .626وانظر أيض ًا:
ِ
الس ْحر ،حديث رقم ( ،)2189ص.900
 مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب السالمَ ،باب ِّمطبوب :مسحورُ .مشط :آلة ترسيح الشعر .مشاقة أو مشاطة :ما يسقط من الشعر .وجف طلع نخلة
َذكَر :هو الغشاء الذي يكون عىل ال ّط ْلع ،ويطلق عىل الذكر واألنثى ،فلهذا قيده َّ
بالذكَر.
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[ احلجر ،]9 :وقال لنبيه ﷺ﴿ :ﮊﮋﮌﮍﮎ﴾ [ املائدة ،]67 :وهذا أمر منطقي
إذ لو اخرتق محاه ﷺ فسينعكس ذلك عىل القرآن ورسالته التي حيملها إىل البرشية،
وهذه العصمة عصمة شاملة عامة ،جتعله يف َمنَعة كاملة من كل ما خلق اهلل َّ
جل شأنه،
َّ
جلوالرسالة من تلق عن اهلل
فيستحيل أن يتعرض ألي يشء قد خيل بمهام النّبوة ّ
شأنه -وتعليم وتزكية للبرشية.

الرواية -التي هي من أخبار اآلحاد((( بل ومتنها يناقض
وها نحن نتناول هذه ّ
رصيح القرآن املجيد -فنخضعها للقرآن الكريم ،ألن الروايات حينام ال ختضع للقرآن
تتحول إىل َمظنة أفهام ومذلة أقدام ،لذا نقول:
فإنا
َّ
الكريم وموازينه ّ

ّعجل يف رواية مثل هذه
أوالً :لقد سادت يف تراثنا بعض أقوال أ ّدت إىل الت ُّ
األخبار املزعومة ،منها قوهلم" :ناقل الكفر ليس بكافر" أو" :من أسند فقد أعذر"،
إن ناقل الكفر إذا نقله وهو يعلم ّ
ونحن نقول َّ
أن ذلك سيخدم الكفر ويروج له فهو
مسؤول أمام اهلل عن ذلكّ ،
وأن من أسند إذا مل يكن عىل علم بكل واحد من رجال
السند وبعدالته وبوجود كل ما يوثقه فلن يكون معذور ًا أمام اهلل ،فأي واحد من البرش
ّ
إذا أراد أن يفرتي فلن يعدم وسيلة أن خيتلق إسناد ًا ملا يشاء من أكاذيب أو يتالعب
فيضعف املوثق ويوثق املضعف ليصل إىل غرضه.
الرواية قد وردت عند الشيخني -البخاري ومسلم -فذلك ال
ثاني ًا :أ َّما كون ِّ
يعني َّأنا رواية ثابتة صحيحة ،فلقد استدرك أئمة احلديث عىل اإلمامني كثري ًا من
األحاديث ،كالدّ ارقطني الذي استدرك عىل البخاري مائة وعرشين حديث ًا ،واستدرك
اآلخرون عىل مسلم ما استدركواّ .
البخاري -وهو إمام جليل القدر
إن اإلمام
ّ

السحر خرب آحاد ،بل خرب واحد ،عن هشام عن عروة بن الزبري عن عائشة ،ورواه بعد هشام
((( حديث ّ
الروايات عىل القرآن الكريم للتثبت ،كام كان يفعل عمر بن اخلطاب وعائشة
كثريون .فيجب أن تُعرض ّ
 ،دون ّاتام وﻻ تشكيك يف نوايا أحد .فقد اشرتط اإلمام مالك يف خرب اآلحاد ّأﻻ خيالف عمل
املسودة:
أهل املدينة ،وكتابه املوطأ ،ترك العمل بـ  70حديث ًا منها ما هو يف الصحيحني .وقال ابن تيمية يف ّ
َّ
"إن من رد اخلرب الصحيح كام كانت الصحابة تر ّده ،ال العتقاد غلط الغافل ،أو كذبه ،ولكن العتقاد الراد
أن الرسول ال يقول هذاّ ،
أن الدليل قد دل عىل ّ
فإن هذا ال يكفر وال يفسق ،وإن مل يكن اعتقاده مطابق ًا.
الصحابة غري واحد من أخبار اآلحاد التي هي صحيحة عند أهل احلديث".
فقد ر ّد غري واحد من ّ
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وهفوات الكبار عىل أقدارهم -لو أخضع املتن للنقد وفق ًا ملقاييس نقد املتون لديه
ولدى بقية املحدِّ ثني ملا سمح لنفسه أن يضع هذا احلديث .إنه -وهو املحدِّ ث الفقيه-
ّبي أنه قد أمهل ما يزيد عن سبعامئة ومخسة وأربعني ألف ًا من األحاديث -حسبام ُروي
عنه ،-لينتقي من بينها أربعة آالف حديث (((.وقد كان يسعه -يغفر اهلل لنا وله -أن
يضع هذا احلديث بني تلك اآلالف التي جتاوزها بدالً من وضعه بني ذلك العدد
القليل الذي اختاره.

بالسحر هم فقط أعداء اهلل والدّ ين
ثالث ًا :إن املستفيدين من ِّاتام رسول اهلل ﷺ ّ
والبرشية ،ولن يستفيد بذلك مؤمن واحد عىل وجه األرض أبد ًا ال يف القديم وال يف
بأن يف ذلك تعزيز ًا لبرشيته مع نبوته ورسالتهَّ ،
احلديث ،وإذا تعلل البعض ّ
السحر
فإن َّ
ال يرض بعامة النَّاس -سبق وأسهبنا يف ذلك -فام بالك برسول اهلل .

نص القرآن املجيد رصاحة عىل تك ّفل اهلل تعاىل بعصمة رسوله 
رابع ًا :لقد ّ
السحر وغريه،
بقوله﴿ :ﮊﮋﮌﮍﮎ﴾ [ املائدة .]67 :وهذه اآلية عامة يف ِّ
وحل ٍ
ِ
كمة أرادها اهلل -جل شأنه -استعمل لفظ الناس لتكون عامة يف السحرة وغريهم،
فكيف ُيقال بعد ذلك ّ
إن رسول اهلل  ُس ِحر!؟ أم أن املسلمني يعتقدون أن سحر
والرسالة والوحي ،بل ومن العصمة اإلهلية؟ ولو ّ
أن هؤالء
اليهودي أقوى من النّبوة ّ
حتاكموا إىل كتاب اهلل لوجدوا ّ
أن من املستحيل أن يسحر رسول اهلل  ما دام اهلل قد
تعهد بعصمته ،فهذا النّوع من ّ
الشبهة لو روته اآلالف لرفضناه بالقرآن املجيد الذي
السحر وتأثريه.
نزه رسول اهلل  عن ّ

وروجوا هلا وأعلوا من شأهنا بروايةخامس ًا :غفل الذين تداولوا هذه الرواية
ّ
أن ذلك هيدم الثقة بالرسالة ك ّلها ،ألنّنا لو س ّلمنا َّ
الشيخني هلا ،-عن َّ
بأن رسول اهلل 
ُسحر ولو للحظة واحدة فذلك يعطي ألي ُمنكر لرسالته  احلق يف أن يتساءل عن
مسحور أو بعد أن
كل آية أو سورة من القرآن ،ما إذا كانت قد نزلت عليه  وهو
ٌ
ٍ
خطر عىل الثقة بالرسالة والرسول  ،وعىل
ُشفي من السحر؟ ويف ذلك ما فيه من

((( مجلة ما يف صحيح البخاري سبعة آالف ومائتان ومخسة وسبعون ( )7275حديث ًا باملكررة ،وبحذف
املكرر أربعة آالف.

 160تفسري القرآن بالقرآن

التبليغ والصدق به ،ال سيام أن َمن ُسحر ملدة أسبوع -مثالً -فإنَّه من املمكن أن ُيسحر
ملدة شهر وسنة ،وأن يكون طيلة فرتة رسالته مسحور ًا ،كقول املرشكني الذي َحكا ُه
القرآن عنهم﴿ :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾ [اإلرساء ،]47 :فكيف
هان عليهم أن ُي ّ
كذبوا القرآن و ُيصدّ قوا املرشكني واليهود وينضموا إىل صفوفهم يف

اليهودي لبيد بن األعصم! ولو عقل هؤالء
اهتام رسول اهلل  بالتأ ُّثر بسحر ذلك
ّ

والرسالة وعرفوه عىل حقيقته
الذين يرددون مثل هذا احلديث وأدركوا مقام النّبوة ّ
الرسالة
الش عىل ِّ
ملا سمحوا ألنفسهم لرتويج هذه الدّ عوى الكاذبة وفتح باب من ّ ِّ
السهل إدراكه ّإل إذا ارتفعت درجة وعي هذه
والرسول وعىل األ ّمة كلها ،ليس من ّ
ّ

األ ّمة بكتاهبا القرآن املجيد إىل املستوى املناسب.

سادس ًا :لو علم مرشكو قريش َّ
السحر يمكن أن يؤثر فيه  لسحروه وهو
أن ّ
ثم ينهزمون ،بل هم
ال يزال يف مكة بدالً من أن يبذلوا املهج واألرواح يف مقاتلته  ّ

الذين قالوا" :وإن كان الذي يأتيك رئي ًا بذلنا أموالنا يف ذلك حتى تشفى" ،وسحرة
فرعون لو علموا َّ
السحر يؤثر عىل موسى لكان أهون عليهم من تلك املبارزة أن
أن ّ

بالسحر وطرقه ومسالكه ،لكن مل
يسحروه  ،وقد كانوا أكثر النّاس معرفة ّ

السالم فأنى لل ّبيد بن األعصم أن
حيدث هذا ،فلم يسحروا موسى وال هارون عليهام ّ
يسحر رسول اهلل .

سابع ًا :لو علم الكفرة ّ
السحر جلاءت
تعرض إىل ّ
أن سيدنا رسول اهلل  قد َّ

الروايات عنهم تؤكد هذه الواقعة ومل تقترص روايتها عىل آحاد ،فض ً
ال أن يكون
آالف ّ

القصة -مع وجود آالف الدّ واعي عىل تناقلها
مدارها عىل واحد ،وعدم تواتر هذه ّ
الرسول  ونفي نبوته ما
ونرشها يف العامل كله -من قبل الكافرين إلسقاط دعوى ّ
السحر فيه بحيث ظل أسبوع ًا ال يدري أين هو ،وال ما
دام قد تعرض للسحر ،وأ ّثر ّ
الذي يفعله كأنَّه ُأصيب بمرض فقدان ّ
الذاكرة.
ثامن ًا :أنكر اجلصاص وكذلك اإلمام حممد عبده حديث ِسحر رسول اهلل 
وذكر َّ
للقطعي من القرآن املجيد ،وقد استبعد أقوال َمن
أن من عالمة وضعه خمالفته
ّ
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حاولوا تأويله وإخراجه عن ظاهره ،مثل زعمهم َّ
أن تأثري السحر كان يف جسم رسول
بأن رسول اهلل  ّ
اهلل  وخياله ،والذي ر ّده اإلمام َّ
أجل وأعظم -بعصمة اهلل

له -من أن يؤ ِّثر فيه يشء من ذلك ،فنفسه أعىل النفوس وأزكاها وأقواها.

وختام ًاَّ ،
املعوذتني عليه أن يداوم عىل قراءهتام
فإن املسلم وقد أنزل اهلل إليه ِّ
ويعوذ نفسه هبام ،ال ألنَّه لو مل يفعل فستستويل الشياطني أو اجل ّن عليه ويدخلون فيه،
ّ
ليقوي إيامنه باهلل -تعاىل -ول ُيضعف من شأن تلك الثقافات والتخ ُّيالت ،فال
ولكن ّ
يسمح هلا أن خترتق إيامنه ،أو تؤ ّثر تأثري ًا سلبي ًا يف يقينه ،فاملعوذتان ِ
وذكر اهلل -تعاىل-
ِّ
ّ

والنفيس لدى اإلنسان،
العقيل
عىل الدوام كل ذلك كفيل بزيادة وتقوية جهاز املناعة
ّ
ّ
بحيث ال يمكن أن يتس ّلل إليه الشك ّ
بأن هناك مؤثر ًا يف هذا الوجود -يف حياته أو
َأ َجله أو صحته أو مرضه -غري اهلل -تبارك وتعاىل﴿ -ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ﴾ [التوبة﴿ .]51 :ﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ﴾

[األنعام:

 ،]17واهلل

ِ
وح َفظة ﴿ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
تبارك وتعاىل -جعل لإلنسان مالئك ًة كاتبِني َﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾

[الرعد]11 :

ٌ
حمفوظ حتى
فاإلنسان يف هذا الكون

يبلغ الكتاب أجله ال يؤ ّثر عليه مؤ ِّثر ،ويكفي املؤمنني أن ُيذكِّروا أنفسهم بقوله
تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

أي تأثري وأنّه ال يملك إال أن
ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [إبراهيم .]22 :فقد اعرتف بعجزه عن ّ

يدعو أولياءه ،ولضعف نفوسهم وإيامهنم يستجيبون له ،وقال -جل شأنه﴿ :-ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [الزخرف.]36 :

املهم ّأل يغفل املؤمن عن ذكر اهلل وال عن مداومة الصلة بالقرآن الكريم ،وإذا

سارع إىل الرجوع إليه
حصل وغفل وشعر بيشء من الفتور يف عالقته باهلل 
َ

سبحانه ﴿ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ
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ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾ [األعراف .]202-201 :كام ُأذكِّر َّ
بأن من غري
املقبول رشع ًا تداول تلك القصص التي تؤكّد تأثري السحر والسحرة وتفتح عقول
فإنا من تلك األنباء والقصص التي ال جيوز تداوهلا وأخذها عىل
الناس إىل اخلُرافةَّ ،

ورواهتا أن يشملهم قوله
عواهنها ،وإال فإنّني أخشى عىل ُم ّ
روجي تلك القصص ُ
تعاىل﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈ﴾ [النور.]19 :

﴿ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [البقرة.]103 :
السحر ومما
ولو أن اليهود آمنوا وخافوا اهلل أليقنوا أن ثواب اهلل خري هلم من ِّ
اكتسبوه به ،لو كانوا يعلمون ما حيصل باإليامن والتقوى من الثواب واجلزاء عل ًام

حقيق ّي ًا آلمنوا.

﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠ﴾ [البقرة.]104 :

يا ُّأيا الذين آمنوا ال تقولوا لنبيكم " :راعنا" ،أي :راعنا سمعك ،فافهم
عنا و َأ ْف ِهمنا ،ألن اليهود كانوا يقولوهنا للنبي  يلوون ألسنتهم هبا ،يقصدون س َّبه

وتعهدْ نا،
ونسبته إىل الرعونة ،وقولوا -أهيا املؤمنون -بدالً منها :انظرنا ،أي انظر إلينا َّ
وهي تؤدي املعنى املطلوب نفسه ،واسمعوا ما ُيتىل عليكم من كتاب ربكم وافهموه.

وللجاحدين عذاب ُموجع.

﴿ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ﴾ [البقرة.]105 :

ما حيب الكفار من أهل الكتاب واملرشكني أن ُي َّنزل عليكم أدنى خري من
ربكم قرآن ًا أو عل ًام ،أو نرص ًا أو بشارة .واهلل خيتص برمحته َمن يشاء ِمن عباده بالنبوة
(((
والرسالة .واهلل ذو العطاء الكثري الواسع.
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.16
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النَّجم احلادي عرش :النَّسخ

﴿ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕ ﯖ ﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ﴾

[البقرة]110 – 106 :

ُ
الرتاث
التفسريي املنقول إلينا من القرون السابقة َن َظر إىل هذه اآلية﴿ :ﭒﭓ
ّ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ﴾ [البقرة ]106 :عىل ّأنا ٌ
دليل عىل جواز النسخ بل
ووقوعه؛((( فأما كوهنا ً
دليال فينفيه السياق الذي وردت فيه ،فاآلية التي سبقتها هي قوله
تعاىل﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ﴾ [البقرة،]105 :

تبني بوضوح أن هؤالء الكافرين من اليهود واملرشكني ال يرجون إال رضر املسلمني
والعرب وال يو ّدون أن ُي َّنزل عليهم خري من رهبم ،واهلل ال يقيم وزن ًا ملا يرجون وما
يكرهون ،فاهلل خيتص برمحته من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم وامل ّن الكَبِري بِالن ُب َّو ِة

حل ّجة عليهم حتى ال يقولوا يوم القيامة ﴿ﮩﮪ
واإلسالم عىل ُم َ َّمد  ،لكي يقيم ا ُ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾ [األنعام.]157-156 :
فاآلية يف هذا السياق ٌ
دليل عىل نسخ آية بني إرسائيل َّ
وأن اهلل -تبارك وتعاىل -قد
التجزيئي
استبدل ُبأ َّمتهم هذه األُ َّمة ،وما ُأنزل إليهم هبذا الكتاب املبارك ،لكن العقل
ّ
الذي ظ ّن َّ
أن بإمكانه أن يقتطع أ ّية آية من سياقها بل جزء آية ويبني عليها ما شاء هو

جر إىل حتميل هذه اآلية الكريمة ما ال حتتمل.
الذي ّ
((( ألهنم فرسوا اآلية باآلية القرآنية.
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حكم يتع ّلق بنسخ آية بني إرسائيل
وإذا أردنا أن نستنبط من هذه اآلية حك ًام فإنّه
ٌ
ٍ
ونسقهم ورشيعتهم وما أحاط بأحكامها من ٍ
وإرص وأغالل نجمت بنا ًء عىل بغيهم
حرج
وظلمهم﴿ :ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯ﴾ [النساء ]161- 160 :كذلك ع ّقب عىل التشدُّ د يف بعض األحكام بقوله تعاىل:
﴿ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ﴾ [األنعام ]146 :فلم تعد هناك حاكم َّية إهل َّية وال
رشيعة إرص وأغالل وال حرج و َعنَت ومشقةَّ ،
ألن هذه الرشيعة القرآن َّية هي رشيعة
ختفيف ورمحة وحل الطيبات وحتريم اخلبائث ووضع اإلرص واألغالل ،أراد اهلل أن
ّبي األُ ّم ّي
خي ّفف عن البرش َّية ك ّلها هبا ،ومنهم بنو إرسائيل إذا آمنوا باهلل ورسوله الن ّ
(((
الذي يؤمن باهلل وكلامته واتبعوه ،واهلل أعلم.

فقوله﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾ [البقرة ]106 :أي ما ننسخ
من آية بني إرسائيل أو الذين كفروا من أهل الكتاب ،أو نُنيس الناس آية كالذين نسوا اهلل
فأنساهم أنفسهم ،فإنّه ٍ
آت ٍ
بخري منها أو بمثلها بمقتىض قدرته -جل شأنه -وبمقتىض
ملك ّيته للسموات واألرض ،وواليته ونرصته لعباده املؤمنني ،قال تعاىل﴿ :ﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ﴾ [البقرة]107 :
فقوله تعاىل﴿ :ﭙﭚﭛﭜ﴾ [البقرة ]106 :املقصود به حممدٌ ﷺ وهذه اآليات القرآنية
التي ُأنزلت عليه والتي تستوعب وتتجاوز سائر آيات األنبياء ومعجزاهتم ،واخلوارق
ٍ
وثامن وثالثون آية هي جمموع
ي أيدينا ستة آالف ومائتان
التي برزت عىل أيدهيمَ ،ف َب ْ َ
آيات الكتاب التي َك َفت َ
وش َفت وأنارت وهدَ ت وو ّفت وزادت ،قال تعاىل﴿ :ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ﴾ [العنكبوت.]51 :

﴿ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [البقرة ]108 :يلتفت السياق إىل هؤالء املؤمنني الذين
م ّن اهلل عليهم بإنزال هذا الكتاب ّ
حمذر ًا إياهم﴿ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
قرآين من النسخ ،القاهرة :مكتب الرشوق الدولية2007 ،م ،جتد فيه
((( العلواين ،طه جابر .نحو موقف ّ
فوائد كثرية.
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ﮀﮁﮂﮃﮄ﴾ [البقرة ]108 :مثل أن تروا اهلل َجهرة كام سألت بنو إرسائيل ،أو
تسألونه ما كان بنو إرسائيل يسألون موسى أن يأتيهم به عىل الدوام .وعدّ ذلك منهم
استبداالً للكفر باإليامن ،وتو ّعد -جل شأنهَ -من يتبدّ ل الكفر باإليامن بأنّه قد ّ
ضل
سواء السبيل.

وعاد السياق يف قوله تعاىل﴿ :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [البقرة ]109 :ليؤكّد َّ
أن أهل الكتاب
لشدة َب ْغيهم وحسدهم وحنقهم وحقدهم عىل هذه األمة أن م َّن اهلل عليها بإنزالالقرآين
هذا الكتاب املبارك -يتمنّون ر ّد أولئك املؤمنني من بعد إيامهنم بذلك النور
ّ
لو استطاعوا -كُفار ًا بدافع احلسد الذي أصاهبم بعدما ظهر هلم احلق بدالً من أناإلهلي .ومع ذلك ،فقد أمر اهلل -تبارك
تصيبهم الطمأنينة واالقتناع بذلك النور
ّ
وتعاىل -املؤمنني أن يعفوا ويصفحوا ويقابلوا ذلك احلسد والبغي بام يليق به من
جتاهل ،فاآلية يف هذا السياق ٌ
دليل عىل نسخ آية بني إرسائيل ونسقهم ورشيعتهم وما
ُ
ٍ
وإرص وأغالل نجمت بنا ًء عىل بغيهم وظلمهمَّ ،
ٍ
وأن اهلل
حرج
أحاط بأحكامها من
(((
-تبارك وتعاىل -قد استبدل ُبأ َّمتهم هذه األمة.

بعض املفرسين إىل ضعف االستدالل هبذه اآلية عىل وقوع النّسخ ،منهم اإلمام الرازي
((( ولقد التفت ُ
الذي ذكر يف تفسريه َّ
أن االستدالل بقوله تعاىل﴿ :ﭒﭓﭔﭕ﴾ [البقرة ]106 :عىل جواز النّسخ ووقوعه
أيض ًا -ضعيفَّ :ألن "ما"ها هنا تفيد الرشط واجلزاء ،كام أن قولك" :من جاءك فأكرمه" ال يدل عىل
حصول املجيء ،بل عىل أنَّه متى جاء وجب اإلكرام ،فكذا هذه اآلية ال تدل عىل النّسخ ،ولكن أنّه متى
حصل النّسخ وجب أن يأيت بام هو خري منه واهلل أعلم .انظر:
 الرازي ،أبو عبد اهلل فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني (تويف606 :ﻫ) .مفاتيح الغيب «التفسريالكبري» ،بريوت :دار الفكر ،ط1981 ،1م ،ج ،3ص.244
 القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس (تويف684 :ﻫ) .نفائس األصول يف رشح املحصول ،حتقيق:عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض ،مكة املكرمة :مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط1995 ،1م،
ج ،2ص.616
 األسنوي ،اإلمام مجال الدين عبد الرحيم (تويف772 :ﻫ) .هناية السول رشح منهاج الوصول يف علماألصول ،القاهرة :مطبعة حممد عيل صبيح وأوالده( ،د .ت ،).ج ،2ص.161
 الرازي ،أبو عبد اهلل فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني (تويف606 :ﻫ) ،املحصول يف أصول الفقه،دراسة وحتقيق :طه جابر فياض العلواين ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1997 ،3م ،ج.277 ،3

 166تفسري القرآن بالقرآن

﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦ﴾ [البقرة. ]110 :

أيا املؤمنون -بأداء الصالة عىل وجهها الصحيح ،وإعطاء الزكاةواشتغلوا ُّ
املفروضة .واعلموا َّ
أن كل خري تقدمونه ألنفسكم جتدون ثوابه عند اهلل يف اآلخرة .إنه
تعاىل بصري بكل أعاملكم ،وسيجازيكم عليها.

(((

النَّجم الثاين عرش :حجج اليهود والنصارى وبيان بطالهنا
﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺ ﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈﰉ ﰊ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [البقرة]123-111 :

((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.17

سورة البقرة 167
﴿ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ﴾ [البقرة ]111 :أي قال اليهود لن يدخلها
إال اليهود وقال النصارى لن يدخلها إال النصارى﴿ﯲ﴾ [البقرة ]111 :القولة
﴿ﯳ﴾ شهواهتم الباطلة ﴿ﯵ﴾ [البقرة ]111 :هلم ﴿ﯶﯷ﴾ [البقرة]111 :
هذه هي العقلية املسلمة ،التي تطلب الربهان والدليل ،وال تقبل شيئ ًا ملجرد قصة
تقال أو خرب يذكر ،وإنام هاتوا برهانكم والدليل القاطع عىل صدق ما تقولون ﴿ﯸ
ﯹﯺﯻ﴾ [البقرة﴿ ]111 :ﯼ﴾ [البقرة ]112 :يدخل اجلنة غريهم
وخص الوجه ألنه أرشف األعضاء
﴿ﯽﯾﯿﰀ﴾ [البقرة ]112 :أي انقاد ألمره.
ّ
فغريه أوىل ﴿ﰁﰂ﴾ [البقرةُ ]112 :م َو ِّحد ﴿ﰃﰄﰅﰆ﴾ [البقرة ]112 :أي
ثواب عمله اجلنة ﴿ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ﴾ [البقرة ]112 :يف اآلخرة (((.وهكذا
حسم اهلل األمر بأن اجلنة يدخلها من يستحقها ،فال يدخلها اليهودي ألنه هيودي وال
يدخلها النرصاين ألنه نرصاين وال ُيرم منها املسلم ألنه مسلم ،وإنام هناك مقاييس
وضوابط وضعها اهلل -تبارك وتعاىل -أمهها أن يسلم اإلنسان قلبه ووجهه هلل -تبارك
تصور وال يف فكر وال يف اعتقاد وال يف عمل وال يف
تعاىل -وهو حمسن ،غري ُميسء يف ُّ
سلوك ،فمن كان كذلك ﴿ﰃﰄﰅﰆ﴾ [البقرة ]112 :أي ثواب عمله اجلنة﴿ﰇ
(((
ﰈﰉﰊﰋﰌﰍ﴾ [البقرة ]112 :يف اآلخرة.
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾ [البقرة]113 :

أي عىل يشء يصح و ُي ْعتدّ به ﴿ﭝﭞﭟﭠ﴾ [البقرة ]113 :قالوا ذلك وحاهلم
أهنم من أهل العلم والتالوة للكتب ،وحق من محل التوراة واإلنجيل وآمن هبام أن
ال يكفر بالباقي ،ألن كل واحد من الكتابني مصدق لآلخر﴿ ﭡ﴾ [البقرة]113 :
مثل ذلك القول الذي سمعت به ﴿ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﴾ [البقرة ]113 :أي
اجلهلة الذين ال ِعلم عندهم وال كتاب ك َع َبدة األصنام واملع ِّطلة ،قالوا ألهل كل دين
ليسوا عىل يشء ،وهذا توبيخ عظيم هلم حيث َن َظموا أنفسهم مع علمهم يف ِسلك
من ال يعلم ﴿ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ﴾ [البقرة ]113 :بام يقسم
لكل فريق منهم من العقاب الالئق به.

((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.23
((( املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ﴾

[البقرة ]114 :ذكر الطربي يف أسباب نزول هذه اآلية أهنا نزلت يف نبوخذ نرص ألنه هدم

اهليكل أو معبد هيود الذي يدّ عونه يف بيت املقدس .واحلال أن القرآن الكريم نزل بعد

نبوخذ نرص بقرون عديدة ،واآلية عامة يف كل من يمنع مساجد اهلل أن ُيذكر فيها اسمه

ويغلق أبواهبا وهيدمها ويسعى يف خراهبا وتدنيسها ،وقد رأينا يف زماننا هذا الكثري من
هذه الظواهر ،فحينام استولت البلشفية أو احلركة الشيوعية عىل مقاليد روسيا أمرت
بتحويل املساجد إىل متاحف وأماكن للرقص وما سوى ذلك ،وأحيان ًا هتدم املساجد
رأس ًا عىل عقب ،كاملسجد الذي ُعرف باملسجد األمحر يف باكستان والذي َهدمه حاكم

ذلك الوقت -عامله اهلل بعدله ال بفضله ولطفه -عىل رؤوس الطلبة الذين كانوا

اوى ُمغرضة.
يطلبون العلم فيه ،بحجج خمتلفة ود َع َ

وأحب أن ُأنبه إىل أن ختريب املساجد واملعابد ال يكون فقط هبدمها وحتويلها إىل
ُّ

أرض جرداء أو إىل يشء آخر كام فعل الشيوعيون يف روسيا وأمثاهلم ،ولكن إخالء

املساجد من العابدين وال ُق ّراء ومن الذاكرين وغري ذلك هو ختريب هلا؛ ألن مساجد اهلل

ينبغي أن تُرفع ،وأن تتاح فيها فرصة ذكره -سبحانه تعاىل ،-وتالوة القرآن الكريم،

أوجه إعامرها أن
فليحذر أولئك الذين خيربون املساجد دون أن يشعروا ،ألن أهم ْ
تكون عامرة باملصلني والذاكرين.

﴿ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ﴾

[البقرة]11٥ :

وهذه اآلية هتيئة إلحداث تغيري يف موضوع ِ
الق ْبلة ،وهي تطبيق عميل ملا أشار إليه قوله
تعاىل﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ﴾

[البقرة]106 :

أي ننيس تلك

التجربة؛ فاآلية تنبه أن اهلل  حينام يتجه إليه العباد من أي موقع ويف أي

مكان ويف أية زاوية فثم وجه اهلل  ،فال ينبغي أن يضل أحد بدعاوى هؤالء
بأهنم أبناء اهلل وأحباؤه وأهنم وحدهم الذين يعرفون الطريق إليه سبحانه.

سورة البقرة 169
﴿ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕ﴾

[البقرة ]116 :وهنا تنبيه إىل النصارى ألنه ورد ذكرهم هنا﴿ ،ﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﴾ [البقرةَ ]118-117 :و َصفهم

بعدم العلم كام وصفهم باألوصاف األخرى السابقة الكثرية ،وذ َّمهم هبا ألهنم

يتعاملون دائ ًام عىل اآلخرين ﴿ .ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ [البقرة ]118 :يريدوهنا آية
ِ
حسية ﴿ﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ [البقرة ]118 :من كفار األمم املاضية
مباشة ِّ
ألنبيائهم ﴿ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ﴾ [البقرة ]118 :يف الغلظة والقسوة واالنغالق،

قلوب ُم َغ ّلفة عمياء ال بصائر فيها﴿ ،ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀ

ﰁﰂﰃﰄ﴾ [البقرة ]119-118 :كأنه تسلية لرسول اهلل ،واملعنى :إذا مل يتبعك

هؤالء املرشكون وهؤالء اليهود والنصارى فينبغي أن تعلم أنك رسولنا وأنا أرسلناك

باحلق بشري ًا ونذير ًا تبرش الناس وتنذرهم ﴿ﰅﰆﰇﰈﰉﰊ﴾

[البقرة]119 :

هؤالء الذين رفضوا رسالتك ورفضوا االستامع لدعوتك ورفضوا قبول الكتاب

الذي أنزلناه عليك ،لست َمسؤوالً عنهم إذا كانت مصائرهم ومآالهتم ستقودهم
إىل اجلحيم ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [البقرة ،]120 :وقد ُأ ْع ِلنت

هذه احلقيقة أكثر من مرة ويف أكثر من مناسبة ومن أكثر من قائد من القادة

الدينيني أو السياسيني ويف عصور وظروف خمتلفة ﴿ .ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ﴾ [البقرة ]120 :الدليل والربهان ﴿ ﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳ﴾ [البقرة ]120 :فال تضعف وال هتن وال حتزن وال تتأثر بكل ما يقولون

ويفعلون فإنك عىل احلق املبني.

﴿ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾

[البقرة]121 :

وحق التالوة هو التد ُّبر

والتفكُّر والتع ُّقل والتذكُّر ،وهو قراءة تنزل عىل القلب أوالً ،ومن القلب تفيض إىل

اجلوارح ،ومن القلب تقود اجتاهات اإلنسان نحو االجتاه السليم الصحيح ،وهذه
التالوة هي التي تقود أصحاهبا إىل اإليامن ﴿ ،ﭺﭻﭼﭽ﴾ [البقرة ]121 :لو تلوه حق
تالوته لربهنوا عىل إيامهنم به ﴿ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ﴾ [البقرة .]121 :بعد
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هذه اجلولة الطويلة مع تراثهم وتارخيهم وترصفاهتم ومواقفهم املختلفة ،بكل لطف

ينادهيم بأحب األسامء إليهم ﴿ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐ﴾ [البقرة ]122 :اذكروا هذا لكي ال تسمحوا النحرافاتكم أن تستويل

متام ًا عليكم ﴿ ،ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

نفس عن نفس شيئ ًا ،وال
ﮢﮣ﴾ [البقرة ]123 :وخافوا عقاب اهلل يف يوم ال تدفع فيه ٌ
ُيقبل منها فداء ،وال تنفعها شفاعة ،وال جيد فيه الكافرون نصري ًا هلم من دون اهلل.

(((

النَّجم الثالث عرش :التأسيس لألمة اجلديدة
﴿ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏﰐﰑﰒﰓﰔ ﰕ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅ﴾
[البقرة]134-124 :

((( جلنة من علامء األزهر ،املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.27
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﴿ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾ [البقرة ]124 :أي اخترب اهلل  إبراهيم
 بكلامت معينة ذكرها له﴿ ،ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [البقرة ]124 :سأجعل
منك إمام ًا وقدوة للبرشية كلها ،وهذا كله تعقيب عىل تلك الظاهرة التي رسنا
معها يف أطوارها املختلفة ،ودعواها الباطلة ،وأكاذيبها وافرتاءاهتا عىل األنبياء
واملرسلني ،حتى زعموا أن سيدنا إبراهيم وإسحاق يعقوب كانوا هود ًا أو
نصارى ،فكان ال بدّ من تفنيد هذه الدعوة بام ال يدع أي أثارة من شبهة يف
صحتها ،ف ُي َذكِّر بأيب األنبياء إبراهيم  .واختاذه إمام ًا ،وبنائه للبيت احلرام
وبي دور إسامعيل مع أبيه يف بناء
بأمر اهلل ليكون مثابة للناس وأمن ًا وقبلة أيض ًاَّ ،
سلمني ،ال هيوديني وال نرصانيني ،وأن
البيت ،ودعاءمها املشرتك يف أن جيعلهام ُم َ
جيعل من ذريتهام أمة مسلمة ،وأن يبعث يف تلك األمة رسوالً منها ،يتلو عليهم
آيات اهلل ويعلمهم كتابه ويعلمهم احلكمة ويزكيهم ويطهرهم ،وبذلك تكون
هناك ِم ّلة اسمها ِم ّلة إبراهيم ،ودينه هو احلنيفية السمحاء ،ولذلك يقول رسول
ث من إِر ِ
اع ِركُم َفإِ َّنكُم عىل إِر ٍ
"ق ُفوا عىل م َش ِ
اهلل  يف حجة الوداعِ :
ث َأبِيك ُْم
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ي  أن اإلسالم هو دين األنبياء كافة ويف ُمقدمتهم
إبراهيم"((( و َب َّ
إبراهيم وإسحاق ويعقوب واألسباط وعيسى وموسى ثم سيدنا حممد صلوات اهلل
وسالمه عليهم أمجعني ،كام بي اهلل س َفه من يتجاوز هذه ِ
الـم ّلة ِم ّلة سيدنا إبراهيم
َ
َّ
﴿ ،ﯓﯔﯕﯖ﴾ [البقرة ]124 :أيمكن أن جتعل من ذريتي أئمة ﴿ﯗﯘﯙ
ﯚ﴾ [البقرة ]124 :باإلمامة ﴿ﯛ﴾ [البقرة ]124 :الكافرين منهمَّ ،
دل عىل أنه

ينال غري الظامل﴿ ((( ،ﯝﯞﯟ﴾ [البقرة ]125 :أي الكعبة وهو اسم غالب هلا
كالنَّجم للثريا ﴿ﯠﯡ﴾ [البقرةَ ]125 :مباء ًة ومرجع ًا للحجاج وال ُع ّمر يتفرقون
عنه ثم يثوبون إليه ﴿ﯢ﴾ [البقرة ]125 :وموضع أمن فإن اجلاين يأوي إليه فال
يتعرض له حتى خيرج ﴿ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾ [البقرة ]125 :مثابة ومرجع ًا ودار
َّ

أمن للناس هلم وطمأنينة﴿ ،ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾ [البقرة ]125 :ما يزال مقام

َاس ِك ،باب :مو ِض ِع ا ْلو ُق ِ
((( السجستاين ،سنن أيب داود ،مرجع سابقِ ،كتَاب :ا َْلن ِ
وف بِ َع َر َف َة ،ج ،3حديث رقم
ُ
َْ
( ،)1919ص.298
((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.25
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إبراهيم شاهد ًا عىل أن هذا البيت هو البيت الذي بناه إبراهيم ليتخذ قبلة ويتخذ مثابة
وليتَخذ مكان ًا آمن ًا ﴿ ،ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾ [البقرة ]125 :أمر إبراهيم
وإسامعيل بإعداد البيت وتطهريه ﴿ ،ﯰ﴾ [البقرة ]125 :من عباد اهلل ﴿ ،ﯱ﴾
[البقرة ]125 :الذين يريدون االعتكاف به ﴿ ،ﯲﯳﯴ﴾ [البقرة ]125 :الذين

يريدون أن يذكروا اهلل فيه ،وحينام وجد إبراهيم  أن هذا البيت هو الذي
سيكون مثابة للناس وأمن ًا ،وهو الذي سيكون َح َرم ًا هلل  وستوجد فيه
ذرية إبراهيم أيض ًا ،دعى اهلل تعاىل فقال ﴿ :ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ
ﰓﰔﰕ﴾ [البقرة ]126 :واذكروا إذ طلب إبراهيم من ربه أن جيعل البلد الذي
سينشأ حول البيت بلد ًا آمن ًا ،وأن يرزق من ثمرات األرض وخرياهتا من آمن من أهله
باهلل واليوم اآلخر ،فأجابه اهلل بأنه لن يض َّن عىل الكافر نفسه باألرزاق يف أثناء حياته
القصرية ،ثم ُيلجئه يوم القيامة إىل عذاب جهنم .ولبئس املصري مصري هؤالء.

(((

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢ﴾ [البقرة ]128-127 :واجعلنا ماذا؟ هيود ًا؟ أم نصارى؟ ﴿ ﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦ﴾ [البقرة ]128 :واجعل من ذريتنا ماذا ،أمة هيودية أو نرصانية؟ ال ﴿ ،ﭧ

نتنسك ونتع ّبد ونذكرك فيها ﴿ ،ﭬ
ﭨﭩﭪﭫ﴾ [البقرة ]128 :التي علينا أن ّ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ﴾ [البقرة ﴿ ]128 :ﭴﭵﭶ﴾ [البقرة ]129 :بعد أن
يكثروا ويصبحوا أمة مسلمة حيتاجون إىل هاد هيدهيم وقائد يقودهم ﴿ ،ﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄ ﮅ﴾ [البقرة]129 :
ولذلك نقول دائ ًام إن سيدنا حممد  هو استجابة إهلية لدعوة سيدنا إبراهيم ،وأن
(((
اإلسالم هو استجابة إهلية هلذه الدعوة الكريمة دعوة سيدنا إبراهيم.

((( جلنة من علامء األزهر ،املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.28
ِ
اض بن َس ِ
((( عن ِع ْر َب ِ
ار َي َة قال :قال رسول اهللِ ﷺ" :إين عبد اهلل َلَات َُم النَّبِ ِّي َني وإن آ َد َم َُ لن َْجد ٌل يف
ِ
ِ ِِ
ِ
ات
يسى يبَ ،و ُرؤْ َيا أمي التي َر َأ ْتَ ،وك ََذلِ َك ُأ َّم َه ُ
طينَتهَ ،و َس ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِ َأ َّول ذلكَ ،دع َْو ُة أيب إبراهيمَ ،وبِ َش َار ُة ع َ
النَّبِ ِّينيَ ت ََر ْي َن "قال الشيخ شعيب األرناؤوط :حديث صحيح لغريه دون قوله" :وكذلك أمهات النبيني
ترين" .انظر= :
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ثم يقرر ّ
جل شأنه ﴿ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﴾

[البقرة]130 :

ال يمكن أن يتجاوز ملة إبراهيم ويرغب عنها إال من دخل يف السفاهة((( وليس يف
العقل وليس يف الرشد ،فلو كان عاق ً
ال أو راشد ًا أو مهتدي ًا ملا انرصف عن ِم ّلة إبراهيم
﴿ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ [البقرة ]131-130 :أسلم وجهك هلل  ،مل يقل له
هتود ﴿ ،ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ﴾ [البقرة ]131-132 :بامل ّلة
تنص ومل يقل له َّ
َّ
أسلمت لرب العاملني ﴿ ﮨﮩﮪ﴾ [البقرة ]132 :هو معطوف
أو بالكلمة وهي
ُ
ووص هبا يعقوب بنيه أيض ًا ﴿ ﮫ﴾ [البقرة]132 :
عىل إبراهيم داخل يف ُحكمه واملعنى
ّ
عىل إضامر القول ﴿ :ﮬﮭﮮﮯﮰ﴾ [البقرة ]132 :أي أعطاكم الدين الذي هو
صفوة األديان وهو دين اإلسالم ووفقكم لألخذ به ﴿ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ﴾
[البقرة ]132 :فال يكن موتكم إال عىل حال كونكم ثابتني عىل اإلسالم .فالنهي يف احلقيقة
عن كوهنم عىل خالف حال اإلسالم إذا ماتوا (((.تلك كانت وصية سيدنا إبراهيم ل َبنيه،
وهي عينها وصية يعقوب الذي يدّ عون االنتساب إليه وهو امللقب بإرسائيل ﴿ﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [البقرة ]133 :ولقد
أيا اليهود -أنكم تسريون عىل الدين الذي مات عليه يعقوب ،فهل كنتمزعمتم ّ
شهداء إذ حرضه املوت فعرفتم امل ّلة التي مات عليها؟ أال فلتعلموا أن يعقوب وأبناءه
كانوا مسلمني موحدين ومل يكونوا هيود ًا مثلكم وال نصارى ،وأن يعقوب حينام
حرضه املوت مجع َب ِنيه وقال هلم :ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوا :نعبد إهلك وإله
(((
آبائك إبراهيم وإسامعيل وإسحاق إهل ًا واحد ًا ونحن له خاضعون.
اض ْب ِن َس ِ
ار َي َة ع ِ
يث ا ْل ِع ْر َب ِ
الش ِام ِّينيَ َ ،ح ِد ُ
=  -ابن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مرجع سابقُ ،م ْسنَدُ َّ
َن
النَّبِ ِّي ﷺ ،ج ،28حديث رقم ( ،)17150ص.380
ِ
الس َف ُه :خ ّفة يف البدن ،ومنه قيل :زمام َس ِفي ٌه :كثري االضطراب ،وثوب َسفي ٌه :رديء النسج ،واستُعمل يف خ ّفة
((( َّ
ِ
النفس لنقصان العقل ،ويف األمور الدّ نيو ّية ،واألخروية ،وأصله َسف َه ْت نفسه ،فرصف عنه الفعل .انظر:
 الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.414((( النسفي ،تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل ،مرجع سابق ،ج ،1ص.131
((( جلنة من علامء األزهر .املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.10
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لذلك ينبغي أن حيذر الناس أن ينظروا إىل اإلسالم عىل أنه قسيم لليهودية

وللنرصانية؛ فاإلسالم هو األساس وهو األصل ،وإبراهيم -الذي يدَّ عون االنتامء
إليه ،وهو أبو األنبياء -،هو الذي أسس هذه امل ّلة ِم ّلة اإلسالم ،وهو دين سائر األنبياء

واملرسلني من بعده سواء أكانوا من بني إرسائيل أم من سواهم ،وهو الدين الوحيد

الذي طلب اهلل من البرشية أن تدين به ،واليهودية يفرتض أن تكون جزء ًا منه أو مرحلة

من مراحله ،والنرصانية كذلك ،وأي دين جاء به نبي أو رسول هو مندرج فيه ،فهو

خالصة األديان وهو مجاعها كلها ،وكتاب اهلل -تبارك وتعاىل -مشتمل عليها كلها.

﴿ ﯴ﴾ [البقرة ]134 :إشارة إىل األمة املذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وبنومها

املوحدون ﴿ ﯵﯶﯷﯸ﴾ [البقرةَ ]134 :م َضت ﴿ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ﴾

[البقرة]134 :

أي إن أحد ًا ال ينفعه ك َْسب غريه متقدِّ م ًا كان أو ُم ِّ
تأخر ًا ،فكام أن أولئك ال ينفعهم إال

ما اكتسبوا فكذلك أنتم ال ينفعكم إال ما اكتسبتم ،وذلك الفتخارهم بآبائهم ﴿ ﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅ﴾ [البقرة ]134 :وال ت َ
ُؤاخذون بسيئاهتم.

النَّجم الرابع عرش :ارتباط األمة اجلديدة بام سبقها من األمم

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ﴾ [البقرة]141-135 :

سورة البقرة 175
﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ﴾ [البقرة ]135 :أي قالت اليهود :كونوا هيود ًا
مثلنا أهيا املسلمون ،وقالت النصارى أيض ًا :كونوا نصارى مثلنا هتتدوا ،يشفع لكم

الـم َ
خ ِّلص وخيلصكم ﴿ .ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ﴾
ُ

[البقرة]135 :

هذا الذي تزعمون أنكم تنتمون وتنتسبون إليه نحن مستمسكون ِ
بم ّلته ،وكان حنيف ًا
مائ ً
ال عن مجيع األديان إال دين التوحيد وهو اإلسالم ،مسل ًام وما كان من املرشكني

مثلكم ،حيث أرشك اليهود بعض أحبارهم ورهباهنم كام أرشكوا ُعزير ًا ،وأرشك

النصارى عيسى ﴿ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ﴾
[التوبة:

 .]30ثم يلتفت السياق إىل املؤمنني برسول اهلل ليقول هلم ﴿ :ﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ٍ
ببعض
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ﴾ [البقرة ]136 :أي ال نؤمن

ٍ
ببعض كام فعلت اليهود والنصارى ﴿ ،ﭿﮀﮁﮂ﴾ [البقرة ]136 :هلل
ونكفر

خملصون (((.ذلك هو اإلسالم الذي جاء حممد بن عبد اهلل ﷺ يدعو له ،أن تؤمن

البرشية كلها وتتوحد عىل دين واحد ،فتؤمن بجميع األنبياء واملرسلني ،وتتبنَّى سائر
رساالهتم وتستمسك بكل قيمهم وبسائر ما جاؤوا به ﴿ ،ﮃﮄ﴾ [البقرة ]137 :أي
اليهود والنصارى ﴿ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾

[البقرة]137 :

عن اإليامن به

﴿ ﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ [البقرة ]137 :أي يف نزاع وخالف ،لن تستقر أمورهم ،وستستمر
انحرافاهتم وأحقادهم وحسدهم وبغيهم واستعالؤهم عىل اآلخرين ،فإن مل يؤمنوا

بمثل ما آمنتم به فسيكونون يف شقاق وآنذاك ﴿ ﮓﮔﮕ﴾ [البقرة ]137 :ويدفع

عنك رشورهم وأخطارهم وحيميك منهم ﴿ ﮖﮗﮘﮙ﴾

[البقرة]137 :

ألقواهلم ﴿ ﮘ﴾ [البقرة ]137 :بأحواهلم﴿ ،ﮚﮛﮜ﴾ [البقرة ]138 :مصدر مؤكد آلمنا،
ونصبه بفعل ُمقدر أي َص َب َغنا اهلل ،واملراد هبا دينه الذي َف َطر الناس عليه لظهور أثره عىل
صاحبه كالصبغ يف الثوب ﴿ ﮝ﴾ [البقرة ]138 :أي ال أحد ﴿ ﮞﮟﮠﮡﮢ﴾

[البقرة ]138 :متييز ﴿ ﮣﮤﮥﮦ﴾ [البقرة.]138 :

(((

((( النسفي ،تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل ،مرجع سابق ،ج ،1ص.133
((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.28
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﴿ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ﴾ [البقرة ]139 :ما هذه احلجج الذي حتاجوننا

هبا؟ تزعمون أنكم متمسكون بملة إبراهيم ،وحتاجون وجتادلون يف اهلل ،

أجتادلون يف ربوبيته للعاملني كافة ،أجتادلون يف ألوهيته لكل من خلق ،أجتادلون

فيه وهو ربنا وربكم وهو الذي حكم بأال تزر وازرة وزر أخرى ﴿ ﮮﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖ﴾ [البقرة ،]139 :نخلص الدين كله له  فال

نشوب ديننا بأية شائبة وال نلتفت إىل أي يشء مما تدعوننا إليه من التخيل عن احلق الذي

أنزل اهلل عىل نبيه  نحن خملصون هلل -تبارك وتعاىل -فيام أمرنا به ﴿ ،ﯗﯘ﴾

[البقرة ]140 :أي هل تظنون أو تتصورون أو تدعون ﴿ ﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ﴾ [البقرة ]140 :قولوا هلم :أجتادلوننا
يف إبراهيم وإسامعيل وإسحاق ويعقوب وأبنائه األسباط زاعمني أهنم كانوا هيود ًا أو

نصارى مثلكم؟! كام فنّد دعواهم أيض ًا بقوله تعاىل﴿ :ﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ [آل عمران.]65 :

وخيتم اجلزء األول بقوله -تبارك وتعاىل ﴿ :-ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁ

ﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉﰊ﴾ [البقرة ]141 :هذا تذكري بأن املسؤوليات يوم

القيامة فردية واجلزاء فردي كذلك﴿ .ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ﴾ [النَّجم .]41-39 :ومع ذلك فالعمل خلدمة الدين

وإلقامة األمة ولصون املقدسات وحلامية الدين هو عمل مجاعي تقوم به األمة واملجتمع
كله ،ولعلنا من هذه اآلية نأخذ درس ًا يتعلق بنا يف أيامنا هذه ،فكثري من اجلدل يدور
بني الناس اليوم حول الصحابة وآل البيت واألئمة السابقني -رضوان اهلل عليهم،-
ِ
فمن قادح ومن مادح ،ومن ُمنتقد ومن حامد ،تلك أمة قد خلت ،فال ينبغي أن نغرق
يف التاريخ بتفاصيله وجزئياته ،ولكن علينا أن نأخذ ِ
العرب والدروس؛ ولذلك فإن يف
القرآن الكريم قصص ًا تارخيية كثرية تتعلق بأمم وحضارات ،هذه القصص وأمثاهلا
ال ينبغي أن نُشغل بجزئياهتا وال بمظاهرها كام يفعل أحيان ًا علامء اآلثار ،وإنام نُشغل

بأخذ الدروس والعرب منها للمستقبل.

النَّجم اخلامس عرشِ :
القبلة وحكمة التحويل

سورة البقرة 177

﴿ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ [البقرة]150-142 :

بعد االنتهاء من عرض ما يتع ّلق باليهود واليهود َّية ،جاءت اآلية األوىل من
اجلزء الثاين بترشيع ِ
القبلة وبيان ِ
الوجهة .وذلك الستكامل مجيع األساسيات التي
يتو ّقف بناء األمة البديلة عليها.

قال تعاىل ﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ألنم مل
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ [البقرة ]142 :لقد كانوا ُسفهاء ّ
يدركوا تلك الترشيعات يف إطارها ّ
الكل ،وهو ن َْسخ دور أمة ثبت فشلها وقصورها

وعجزها عن القيام بام انتُدبت لهَّ ،
مر منها وما سيأيت-
وأن كل تلك الترشيعات -ما ّ
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تم نسخ آياهتا ،وتغيري أدوارها؛
ّ
يصب يف إطار بناء البديل عن تلك األمة الفاشلة التي ّ

فمن دور االصطفاء واالختيار
اإلهلي إىل دور التبع ّية والذلة ﴿ ﮆﮇﮈﮉ
ّ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ [األعراف .]167 :ولن تقوم هلم قائمة بعد

أن فقدوا اهلداية والصرب الذي به صاروا أئمة.

الوجهة ِ
يف هذه اآليات الكريمة وضع اهلل  أساس ِ
والقبلة التي ستلتف
النبوات ك ّلها كام قال تعاىل﴿ :ﭣﭤﭥﭦ
حوهلا قلوب األمة الوارثة لرتاث ّ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ [فاطر ،]32 :فهذه األمة ال بدَّ من أن تأخذ الوجهة
تلتف حوهلا وتتجه نحوها وحتدّ د اجتاهها
العامل َّية التي يمكن للبرش َّية ك ّلها أن
ّ
بمقتضاها ،ذلك َّ
أن ما استقبله رسول اهلل  حني كان يف مكة كانت وجه ًة جتتمع

شطر
فيها الكعبة مع بيت املقدس ،فقد كان رسول اهلل  وهو يف مكة ُيويل وجهه َ
الكعبة التي يمكن أن يكون مستقبِلها مستقبِ ً
ال يف الوقت نفسه لبيت املقدس ،فيجمع

املنورة مل يعد ذلك
املحرم واملقدَّ س يف وجهته وقبلته ،لكنَّه بعد أن هاجر إىل املدينة ّ
بني َّ
ٍ
وقبلة مع ّينة حمدّ دة فاستقبل رسول اهلل  وهو
ممكن ًا ،فكان ال بدّ من حتديد وجهة

يف املدينة املسجد األقىص من قبيل استصحاب ما كان ُيفعل وهو يف مكة ،وكان ذلك
من ِحكمة اهلل -تبارك وتعاىل -لكي يعطي درس ًا لليهود الذين زعموا َّأنم استوطنوا

اجلزيرة العربية قرون ًا عديدة يف انتظار جميء النبي اخلاتم  ّ
فصل رسول اهلل 
واملسلمون يف املدينة سبعة عرش شهر ًا مستقبلني بيت املقدس (((.قيل :استصحاب ًا حلالة
ت ا َْل ْق ِد ِ ِ
ول اهللِ  صل إىل بي ِ
أن َر ُس َ
ب ِاء َّ 
َش َش ْهر ًا ،وكان
ّ َْ
((( عن ا ْل َ َ
َش َش ْهر ًا ،أو َس ْب َع َة ع َ َ
س س َّت َة ع َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُي ْع ِج ُب ُه أن َتك َ
ُون ق ْب َل ُت ُه ق َب َل ا ْل َب ْيتَ ،وأن ُه ّ
صل أول صالة َص َّل َها َص َل َة ا ْل َع ْص َو َص َّل معه َق ْو ٌمَ ،ف َخ َر َج َر ُج ٌل
صل معه َفمر عىل َأه ِل ا َْلس ِج ِد وهم ر ِ
اك ُع َ
ِم َّ ْن كان ّ
ون ،قالَ :أ ْش َهدُ بِاهللِ لقد َص َّل ْي ُت مع النبي  ِق َب َل َم َّك َة،
ْ
َ ُ ْ َ
ْ
َ َّ
ات عىل ا ْل ِقب َل ِة قبل أن ُتَو َل ِقب َل ا ْلبي ِ
َفدَ اروا كام هم ِقب َل ا ْلبي ِ
ت ِر َج ٌال ُقتِ ُلوا مل نَدْ ِر ما َن ُق ُ
ول
ت ،وكان الذي َم َ
َّ َ َ ْ
ْ
ُ ْ َ َْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
يع إ َيم َنك ُْم َّ
يم ،انظر:
ف ِيه ْمَ ،فأنْزَ َل اهلل وما كان اهلل ل ُيض َ
إن اهللَ بالنَّاس لرؤوف َرح ٌ
 -البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب :التفسري ،باب﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ [البقرة ،]142 :حديث رقم
( ،)4486ص.848
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األحناف يف استقباهلم لبيت املقدس ظنّ ًا منهم أنّه ِقبلة أيب األنبياء إبراهيم وسائرهم
من بعده ،وقيل :لعل أهل الكتاب وخاص ًة اليهود يدركون َّ
أن هذا التوا ُفق بني وجهة

النبي يف صالته ،وتعظيم أنبيائهم لبيت املقدس دليل عىل وحدة أمة األنبياء ،واحتاد
ّ

تعاليمهم يف العقائد واملقاصد وك ّل ّيات الرشائع فلعلهم يؤمنون َّ
بأن حممد ًا ﷺ مل يكن
بِدع ًا من األنبياء ،وجيدون يف كل تلك املوافقات -بني ما جاء به وما جاء به الذين
سبقوه من املرسلني -ما يؤكِّد عىل رضورة اإليامن به ،ألنّه منهم وخامتهم ،ولكن ِغلظة
ُّ
وتوههم َّأنم أبناء اهلل وأحباؤه ،وجعلهم اهللَ هلم بدالً من أن
أكباد هيود ،وغرورهم

يكونوا عباد ًا له ،ذلك ك ّله مل يسمح هلم بالرؤية السليمة هلذا التدرج احلكيم الذي

اتَّسمت به كل ترشيعات اإلسالم ومنها ترشيع القبلة ،فلم يدركوا َّ
أن استقبال الكعبة

إنَّام هو عودة إىل األصل؛ حيث ُبنيت لتكون بيت ًا هلل ووجهة وقبلة لعباده املرسلني

املحرم ،أما بيت املقدس فإنَّه ال يملك مثل امل ّقومات التي
واملؤمنني أمجعني ،فهي بيته
ّ
متلكها الكعبة فالربكة فيه وفيام حوله ،وبناء سليامن هيك ً
ال أو معبد ًا هلل -جل شأنه-

يع ِّظمه بنو إرسائيل فيه ،كل ذلك غري كفيل باجتامع قلوب البرش -كا َّفة -عىل تعظيمه
واستقباله واالحتاد حوله.

َّ
إن بيت املقدس بناه سليامن امللك الرسول ل ُيكمل ململكة سليامن فخارها ،ولعل

املمزقة جتتمع حوله فلم يتحقق هلم ذلك فأنّى للبرش َّية  -ك ِّلها -أن
كلمة بني إرسائيل َّ
يوجه اهلل خاتم النبيني إىل استقبال
جتتمع كلمتها عليه وعىل تعظيمه؟! فال غرابة أن ّ

القبلة الوحيدة للبرش َّية وأليب األنبياء إبراهيم ،ففيها مقامه ،وفيها القواعد التي
املحرم؛ أول بيت وضع للنَّاس ببكة ﴿ ﯝﯞ
رفعها وولده إسامعيل وهي بيت اهلل
ّ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ﴾

[البقرة:

 ،]125ولذلك أمر أتباع األنبياء

احلقيق ّيني أن يتخذوا منه ُم َّ
صل .واحلرم منسوب إىل ذاته العل َّية ،وبناء عليه يكتسب

فكأنا فيض منه
حلرمة والتحريم من هذه النسبة ويضفيها عىل كل ما يتَّصل بهَّ ،
صفة ا ُ
عىل من حيل فيه.
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أما املسجد األقىص فهو قدس أو مقدّ س ملباركة اهلل له وملا حوله ،ألنّه ِ
املوقع الذي

تقدَّ س لكونه موضع حاكم َحكَم شعبه باحلاكمية اإلهلية التي كانت يف بني إرسائيل.
بني ا ُمل َح َّرم وا ُملقدَّ س

املحرم واملقدّ س كبري ،فقدس َّية بيت املقدس
ومن هنا يتبني أن الفرق بني
ّ

واألرض املباركة حوله ترجع النتساهبا إىل اهلل -تعاىل -حني أمر بني إرسائيل بدخول

األرض املقدّ سة ليكون منهم األمة النموذج التي تُقاد بحاكمية إهل ّية بعد االستبداد

الفرعوين ،وتُع َطى كل ما تطلب بشكل خارق للعادات ك ِّلها ،ال لتحريمه هلا ،ولذلك
ّ

َّ
املحرمة واملقدّ سة -ختتلف اختالف ًا كبري ًا كام هو معلوم.األر َضني
ّ
فإن أحكام كل من ْ

فاألرض املقدّ سة ال يمكن أن تكون -حني تكون ِقبلة -إال ِقبلة مؤ ّقتة لقوم

مع َّينني ،ولتحقيق أغراض حمدّ دة.

املحرمة فهي اجلديرة بأن ُتتَّخذ ِقبلة دائمة وعامل َّية و َمهوى ألفئدة البرش
أما
َّ

كا َّفة -يبني البرش حوهلا وحدهتم وعامل َّيتهم ،ولذلك كان رسول اهلل  يق ِّلب طرفهيف السامء لع ّله يوجه إىل القبلة التي يرضاها ،إىل ِ
القبلة التي تنسجم وعامل َّية رسالته،
َّ
تم له ذلك قامت قيامة هيود.
فلم ّ
وجتعله الوارث لرتاث إبراهيم والنبيني كا َّفةّ ،
األمة الوسط:
تأيت اآلية الكريمة ﴿ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛ﴾

[البقرة]143 :

لتؤكّد عىل َّ
أن هذه األُ َّمة التي أورثها الكتاب ﴿:ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾

[فاطر]32 :

خية،
هي ُأ َّم ٌة َو َسط ّ
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العاملي لتكون الشاهدة عىل النّاس
الكوين واخلطاب
ُمرجة إىل النّاس هبذا الكتاب
ّ
ّ

بعد الرسل ،ويكون رسول اهلل شاهد ًا عليها ،وكأنّه يريد أن يقول ألولئك الذين
السفهَّ :
إن توجيه رسول اهلل  خاتم النّبيني و ُأ َّمته اخلامتة الوسط إىل هذه
مارسوا ّ
ِ
مقومات خري ّيتها ووسط ّيتها وشهادهتا
القبلة هو األصل الذي تستكمل هذه األُ َّمة به ّ
وأن ِ
عىل الناسَّ ،
القبلة التي كان رسول اهلل  قد استقبلها إنّام ُأ ِق ّر عليها لتلك الفرتة

املحدودة؛ َّ
ألن اهلل أراد أن يبتيل عباده وخيتربهم ،خاص ًة أهل الكتاب الذين يزعمون
أن بيت املقدس هو ِ
َّ
القبلة الدائمة األبد َّية للبرش َّية ،ليعلموا َّأنا ليست دائمة وليست
أبد َّيةَّ ،
وأن قدسيتها قد ارتبطت باحلاكم َّية اإلهل َّية ،وبإدخال بني إرسائيل إليها إلعادة

تأهيلهم يف األرض املقدّ سة ،فاستقبال رسول اهلل  لتلك القبلة والفرتة القصرية
التي استقبلها و ُأ ِق ّر عىل استقباهلا هي الختبار هؤالء ،وكشف أكاذيبهم ومزاعمهم
يتمسكوا هبا.
ُّ
بالتمسك برسالة موسى  ،وبيان َّأنم مل ّ

ويشري اهلل -تبارك وتعاىل -إىل أنَّه كان يرى رسوله الكريم وهو يق ّلب وجهه
مقومات
يف السامء ،لعل وحي ًا ينزل عليه بتحديد قبلته جلمع ُأ َّمته حوهلا ،الستكامل ّ

الشهادة عىل النّاس والوسط َّية بينهم ،فيقول له ﴿ :ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ﴾

ٍ
بيشء ُينهي أو ُيسكت أولئك
معب ًا عن تط ّلعه ﷺ إىل نزول الوحي
[البقرةّ ]144 :
وتابع هلم.
السفهاء الذين كانوا يزعمون أنَّه مقلدٌ
ٌ
ِ
َّ
وبي هلا كيف تكون ُأ َّمة واحدة لتنهض
إن األُ َّمة التي حدّ د اهلل هلا قبلتهاّ ،
باألعباء اجلسيمة ،قد ّ
تول اهلل -تبارك وتعاىل -عمل َّية صناعة هذه األُ َّمةُ ،أ َّمة األنبياء

الكوين ،ورشيعة التخفيف والرمحة ،وجعلها
العاملي ،والكتاب
كافة ،صاحبة اخلطاب
ّ
ّ
ُأ َّم ًة وسط ًا أناط هبا اخلري َّية والشهادة عىل النّاس ،وجعل الرسول الكريم خاتم األنبياء

واملرسلني شهيد ًا عليها لتكون ُأ َّمة قطب ًا تستقطب أولياء الرمحن ،وتضمهم إليها،
وتعزل أولياء الشيطان وتباعد بينهم وبني التأثري يف مصائر البرش َّية .ولتنهض هذه
األُ َّمة هبذه األعباء اجلسام فال بدّ هلا من مراقبة نفسها وحماسبة نفسها عىل الدوام
لتطمئ ّن إىل َّأنا مستقيم ٌة عىل الطريقة التي رسمها اهلل هلا.
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وهؤالء السفهاء من هيود حاولوا أن جيادلوا املؤمنني بأن يقولوا هلم :إما
القبلة األوىل هي ِ
أن تكون ِ
القبلة السليمة الصحيحة وتكون صالتكم إليها صال ًة

صحيحة ،وإما أن تكون ِقبل ًة قد استقبلها نب ُّيكم يف بادئ األمر وأمركم باستقباهلا

تبي له خطأه يف ذلك ،وبذلك تكونون قد أضعتم صالتكم إليها كل تلك الفرتة،
ثم َّ
ّ
فأراد اهلل طمأنة املؤمنني ،وكشف سخافات أعدائهم ،فأوضح هلم أنَّه لن ُيض ّيع إيامهنم

برسول اهلل  واتباعهم له واقتداءهم وتأ ّثرهم به ،ال يف استقبال القبلة السابقة وال
ِ
املرشفة ،فاهلل -تبارك وتعاىل -جعل من خصائص
يف استقبال القبلة األساس َّية الكعبة َّ
هذه األُ َّمة وما اشتملت عليه رسالتها العامل َّية ﴿ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢ﴾ [آل عمران ﴿ ،]195 :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛ﴾ [البقرة.]143 :

النَّجم السادس عرش :نعمة إرسال الرسول وبيان التكاليف املرتتبة عىل أتباعه
﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ﴾
[البقرة]162-151 :
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مهم ين ِّبه إىل َّ
أن ذلك
من عادة القرآن املجيد أنَّه بعد أن يفرغ من تقديم ترشي ٍع ٍّ
الترشيع كان نعم ًة وفض ً
ال من اهلل -تبارك وتعاىل -وكأنّه يريد بذلك أن ُيزيل من
ٍ
ٍ
وإحساس بثقل التكليف ،فلكي ال تستثقله النّفوس
شعور
النّفوس ما قد يعرتهيا من
ٍ
إحساس بالضغط والواجب ،ينقل القرآن الكريم بأسلوبه املعجز
وتتخ ّفف من أي
ذلك التكليف إىل ميدان النّعمة التي ينبغي أن تُشكر.
ٍ
نعمة أخرى وهي نعمة إرسال رسول اهلل 
فينقلنا السياق مبارش ًة إىل
فيقول -جل شأنه ﴿ :-ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯ﴾ [البقرة (((.]152-151 :كأنَّه تعاىل ُيدْ ِرج سائر التكاليف حتت مفهوم
الذكر ،ومفهوم الشكر ،فاستقبالنا ِ
ِّ
للق ْبلة التي حدّ دها لنا ،وطاعتنا لرسول اهلل 
واستامعنا ملا يتلوه علينا ،وتع ُّلمنا ملا جاء يعلمنا إ ّياه وتزكية أنفسنا وتطهرينا بام أنزل
اهلل عليه ،وتع ُّلم كتاب اهلل منه واحلكمة يف تنزيله يف الواقع وتطبيقه فيه ،وتعليمنا ما
ٍ
ٍ
ٍ
وحكمة ،ذلك ك ّله علينا أن نذكر اهلل به ونشكره عليه
ورشيعة
عقيدة
مل نكن نعلم من

وال نتجاهل نعمته وال نكفرها.

الص ْب
حول مفهوم َّ

وبعد أمره تعاىل عباده بالشكر َأ ْعقب ذلك باألمر بالصرب ﴿ ﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾ [البقرة ]153 :ذلك أن اإليامن نصفان :نصف
صرب ونصف شكر؛((( ألن هذه احلياة أيامها ُدول بني َمكاره تتط ّلب الصرب ،وبني أمور
حمبوبة مرغوبة تقتيض الشكر .ويف احلديثَ " :ع َجب ًا ِلَ ْم ِر ا ُْل ْؤ ِم ِن ،إِ َّن َأ ْم َر ُه ُك َّل ُه َخ ْ ٌي،
((( قال الراغب :ما مع ما بعده مصدر ،أي :كإرسالنا ،والكاف فيه متعلق بقوله (وألتم نعمتي عليكم) ،أي
أتم عليكم كلمته كنعمته بإرسال رسول هكذا تنبيه ًا
إذا أنتم ائتمرتم يف أمر القبلة وخشيتم اهلل دون الناس َّ
أن النعمة يف بعثته أعظم من تغيري القبلة .انظر:
 الراغب األصفهاين ،تفسري الراغب األصفهاين ،مرجع سابق ،ص.343((( ٌ
قول البن مسعود  ،انظر:
 ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد اهلل شمس الدين ،حممد بن أيب بكر (تويف751 :ﻫ) .عدة الصابرين وذخريةالشاكرين ،دمشق :دار ابن كثري ،ط1989 ،3م ،ص.108
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ِ ِ
و َليس َذ َ ِ ٍ
ِ
سا ُء َشك ََر َفك َ
ضا ُء
َ ْ َ
اك لَ َحد إال ل ْل ُم ْؤم ِن ،إن َأ َصا َب ْت ُه َ َّ
َان َخ ْي ًا لهَ ،وإ ْن َأ َصا َب ْت ُه َ َّ
ب َفك َ
َان َخ ْي ًا له(((".
َص َ َ

وح ْب ُس
والصرب يف معناه القرآين َح ْب ُس النفس عىل ما يقتضيه العقل والرشعَ ،
(((
النفس عن اجلزع ملصيبة وقعت ُسمي صرب ًا ،وأمجل أنواع الصرب عند الصدمة األوىل
عند وقوع املصيبة .و ُيستعمل الصرب عند َحبس الشجاع نفسه عىل مقاومة عدوه ،ولو
فقد صربه وترك امليدان هارب ًا ُسمي جبان ًا ،واهلل تبارك وتعاىل امتدح الصابرين يف
البأساء والرضاء وامتدح الصابرين والصابرات عىل ما أصاهبم وأمر نبيه صىل اهلل عليه
وحتمل مشاق الدعوة إليه ،وجعل الصرب والشكر من
وسلم بالصرب عىل عبادة ربه
ُّ
مصادر احلكمة فقال -جل شأنه ﴿ :-ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ﴾
[ إبراهيم ]5 :كام أمر نبيه  بصرب شديد قائالً ﴿ :ﭿﮀﮁ﴾ [القلم ]48 :ومن أسامء
اهلل تعاىل الصبور ،ووعد الصابرين بالثواب العظيم فقال ﴿ :ﰓﰔﰕﰖﰗ
َفضل عليهم بمعيته فقال -جل شأنه ﴿ :-ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﰘﰙ﴾ [الزمر ]10 :وت َّ
ﭟﭠ﴾[األنفال .]46 :
ووعدهم بحبه فقال ﴿ :ﯡﯢﯣﯤ﴾ [آل عمران .]146 :وهذا وغريه
وفرط يف نفائس وقته دون أن ير ّد ما فات أو يستعيد
ألن من فقد الصرب أضاع عمره َّ
من مات ،أما من صرب واعتصم باهلل  ،فإنه يأنس بربه الذي ُيلقي يف قلبه
الطمأنينة ويغمره بالسكينة وحييطه بالرمحة ويبدله خري ًا مما فقد ،ومل تُصب اإلنسانية
بمصيبة أقسى وأشد من إصابتها بفقد رسول اهلل  ،ومع ذلك فإن أصحابه وأهل
بيته -الذين كادت نفوس بعضهم أن تفارقهم لفراقه -رسعان ما ذكروا اهلل وأدركوا
أن الصرب هو زاد املؤمن وسالمته يف امللامت والكروب.

ِ
ِ
الر َق ِائ ِقَ ،باب ا ُْلؤْ ِم ُن َأ ْم ُر ُه ُك ُّل ُه َخ ٌ ْي ،حديث رقم
((( مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتَاب الزُّ ْهد َو َّ
( ،)2999ص.1200
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
((( عن َأن ِ
اصبي ،قالت:
ب ،فقال :اتَّقي اهللَ َو ْ
َس بن َمالك  قالَ " :م َّر النبي ﷺ با ْم َرأة َت ْبكي عنْدَ َق ْ
اب النبي ﷺ فلم َ ِ
تدْ ِعنْدَ ُه
ب بِ ُم ِصي َبتِي ،ومل َت ْع ِر ْف ُهَ ،ف ِق َيل هلا :إنه النبي ﷺَ ،ف َأت ْ
َت َب َ
إِ َل ْي َك َعنِّي َفإِن ََّك مل ت َُص ْ
بوابِنيَ  ،فقالت :مل َأع ِْر ْف َك ،فقال :إنام الص ِ
الصدْ َم ِة ْالُ َ
ول ".انظر:
ب عنْدَ َّ
َ َّ
َّ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتَابْ :الَنَائزَ ،باب :ز َي َارة ا ْل ُق ُبور ،حديث رقم (،)1823
ص.250
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إن اهلل ليصيب اإلنسان باألمر يكرهه ،وإنه ليحبه لينظر كيف يستغني به تعاىل

يترضع إليه يف نجواه وشكواه.
َّ
عم عداه وكيف ّ

﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾

[البقرة]153 :

فالصرب والصالة يؤديان وظيفة إعانة اإلنسان املستخ َلف عىل القيام بمهام االستخالف
وأداء األمانة واملحافظة عليها.
واآلية كأهنا ُت ِّهد لآلية التالية هلا ،وللترشيع الكبري الذي سيأيت التكليف به بعدُ
ٍ
يف نفس السورة ،وهو ترشيع القتال ،وما ربام قد يرتتب عليه من ٍ
وخوف وجو ٍع
قتل
ٍ
ونقص من األموال واألنفس والثمرات.

فقبل التكليف بالقتال ن َّبه إىل ما يمكن أن يكون من آثاره ،وأمر باستقباهلا ٍ
بروح عالية
ٍ
ّ
جل شأنه ﴿ :-ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝوبصرب متني فقال
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭ﴾ [البقرة ]155-154 :فهؤالء الذين ستفقدوهنم يف القتال الذي سنأمركم به
بكف األيدي -لن يموتوا بل هم أحياء ،ولكن ال تشعرون بحياهتم
بعد أن أمرناكم ّألنا غري حياتكم أنتمَّ ،إنا حيا ٌة برزخ َّية ،وحياتكم دنيو َّية.
َّ
كام َّ
أن حالة القتال ربام ترتتب عليها آثار ُأخرى نبلوكم هبا ﴿ ﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ﴾ [البقرة ،]156-155 :وعبارة االسرتجاع هذه
ِ
حترك الكينونة اإلنسان َّية ك ّلها نفس ًا وروح ًا وذات ًا وعق ً
ال ووجدان ًا باجتاه
عبار ٌة ُم ْعجزة ِّ

اهلل  ،فهو املالك ولسنا نحن ،فام نحن إال جز ٌء من ُملكه ،فكل ما نفقد إنَّام
هو ملكه وله ،وقد أعطاه اهلل لنا عىل سبيل العارية (((،مثل ما تُعطي فالح ًا أدوات يفلح

((( بتشديد الياء وقد ختفف اسم ملا يعار وللعقد املتضمن إلباحة االنتفاع بام حيل االنتفاع به مع بقاء عينه لريده
من عار ذهب وجاء برسعة أو من التعاور أي التناوب ،انظر:
 اهليتمي ،أمحد بن حممد بن عيل بن حجر (تويف973 :ﻫ) .حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ،روجعتوصححت عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة من العلامء ،القاهرة :املكتبة التجارية الكربى 1983 ،م ،ج،5
ّ
ص.409
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ويزرع هبا حلسابك ،وهذا ما يم ّثل ﴿ ﭳﭴ ﴾ [البقرة .]156 :واجلزء اآلخر من االسرتجاع

﴿ ﭵﭶﭷ ﭸ﴾ [البقرة .]156 :أي راجعون باملوت ،ثم بالبعث للحساب واجلزاء.

ورجوعنا إليه ونظرنا إىل وجهه الكريم ،وإعطاء الشهيد مكان ًة جتعله بني األنبياء والصدِّ يقني.
ذلك كله ٌ
كفيل بإزالة أ ّية آالم أو آثار قد ترتتّب عىل القتال ونتائجه ﴿ .ﭹﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ﴾ [البقرة ]157 :إنه االرتقاء بأولئك
النبي الذي ّ
صل اهلل عليه وأمر املالئكة أن
الصابرين عىل لقاء العدو ،إىل مستوى
ّ
تعويض أعظم من أن ّ
يصل اهلل عىل عبده ،ويم ّن عليه برمحته،
يص ُّلوا عليه ،وأي
ٌ

ويلطف به فيهديه الرصاط املستقيم.

ٍ
وبالتفاتة طريفة جدّ ًا ُيذكّر اهلل املهاجرين خاص ًة وإخواهنم األنصار بالصفا
واملروة ﴿ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ﴾ [البقرة ]158 :ل ُيهيئهم نفس ّي ًا َّ
بأن هذا القتال

الذي َس َيد ترشيعه بعد قليل -هو الوسيلة التي ستؤ ّدي هبم إىل إخراج احلَرم منأيدي الكفار واملرشكني ،وإعادته إىل األيدي املؤمنة ليؤ ّدي مهامه ووظائفه بيت ًا طاهر ًا

للطائفني والعاكفني والركّع السجود .واملعنى اإلمجايل لآلية :وكام أن اهلل رفع شأن
ار ِ
الكعبة بجعلها قبلة الصالة ،رفع أمر اجلبلني اللذين ُي َش ِ
فانَا ومها الصفا واملروة
فجعلهام من مناسك احلج ،فيجب بعد الطواف السعي بينهام سبع مرات ،وقد
كان منكم من يرى يف ذلك حرج ًا ألنه من عمل اجلاهلية ،ولكن احلق أنه من معامل
ِ
وليأت
اإلسالم ،فال حرج عىل من ينوي احلج أو العمرة أن يسعى بني هذين اجلبلني،
املؤمن من اخلري ما استطاع فإن اهلل عليم بعمله ومثيبه عليه.

(((

وشجعوهم
ثم ينتقل السياق لتحذير أولئك الكتاب ّيني الذين ظاهروا املرشكني
ّ

عىل التنكّر لرسالة رسول اهلل  ،وكتموا عنهم بشارات موسى وعيسى وإبراهيم

برش ما يوصف به صاحب علم؛ إذ يقول
كافة ببعثة حممد  Oويصفهم ّ

تعاىل ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

((( جلنة من علامء األزهر ،املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.10
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ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
تبي اآلية الكريمة ّ
أن من رشوط التوبة
ﯠﯡﯢﯣ﴾ [البقرة .]160-159 :وهنا ّ
املقبولة أن يتوب اإلنسان عام قارفه من ٍ
ذنب ال بمجرد اإلقالع عنه بل وعمل نقيضه،

فإذا كانت جريمة هذه هي الكتامن فال بدّ هلم أن يب ّينوا ،ولذلك قال ﴿ :ﯗﯘﯙ

ﯚﯛ﴾ [البقرة ]160 :فمع صدق التوبة ال بدّ من االستقامة والصالح ،وال بدّ
من التوبة عن هذا الذنب بخصوصه والقيام بنقائضه.

ثم يتو ّعد أولئك الذين سوف يستمرون عىل كتامهنم وكفرهم فيقول -جل
شأنه ﴿ :-ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾
[البقرة ]161 :أولئك عليهم لعنة اهلل بالطرد من رمحته ،وعليهم لعنة املالئكة والناس
أمجعني (((.وهنا لنا أن نتساءل :مفهو ٌم ّ
أن اهلل يلعن هؤالء الكامتني الذين كتموا َوح َيه
وحرموا الناس منه ،وقالوا ﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛ﴾ [آل عمران ،]75 :ولكن ما دخل
املالئكة والناس يف أن ينضموا إىل اهلل -جل شأنه -يف لعن هؤالء؟!

َّ
فكأنم بكتامهنم
فألن منهم من نزل بالوحي عىل األنبياء،
أما املالئكة
ّ
وإنكارهم َّ
أن اهلل أنزل عليهم شيئ ًا قد جحدوا صنيع املالئكة الذين نزلوا بالوحي
فألنم حرموهم من هذه النعمة ،نعمة
فاستحقوا غضبهم ولعنتهم ،وأما الناس
ّ
الوحي ،بكتامن هؤالء عنهم ،ولذلك استحقوا اخللود يف النار واستحقوا أن يكونوا
ٍ
ختفيف يناهلم بل هم ﴿ ﯲﯳﯵ
أي
من بني أولئك الذين سيحرمهم اهلل من ّ
والتناسب واالنسجام
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ﴾ [البقرة ]162 :هذا الرتا ُبط
ُ
بني آيات الكتاب ال يمكن أن َيْفى عىل أي ذي بصرية ،فام أشقى أولئك الذين
يزعمون َّ
زر منفصلة ال يتصل بعضها ببعض.
كأنا ُج ٌ
أن آيات الكتاب ّ
﴿ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ﴾ [البقرة ]163 :وإهلكم -أهيا الناس-

متفرد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله وعبودية خلقه له ،ال معبود بحق إال
إل ٌه واحدٌ ِّ
(((
هو ،الرمحن املتصف بالرمحة يف ذاته وأفعاله جلميع اخللق ،الرحيم باملؤمنني.
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.35
((( املرجع السابق ،ص.24
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النَّجم السابع عرش :التوحيد :دالئله  -أصناف الناس معه

﴿ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ﴾ [البقرة]167-163 :

من هنا ينتقل السياق إىل املقصد األعىل من الوحي الذي ُيذكّر اهلل -تبارك

وتعاىل  -به عىل الدوام لئال ُ
يعش إنسان عنه وذلك وهو التوحيد ﴿ ﯽﯾﯿﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ﴾ [البقرة ]163 :من عادات القرآن املجيد أنّه إذا َذكَر التوحيد
أردفه إما بدليل العناية ،أو دليل اخللق ،أو دليل اإلبداع ،أو أي ٍ
يعزز به التوحيد
دليل آخر ّ

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾

[البقرة]164 :

فهذه ك ّلها

من أدلة اخللق وأدلة العناية يف الوقت نفسه إذا تد َّبر اإلنسان مفرداهتا أو تد ّبرها عىل

وترسخه يف عقله وروحه.
وتعزز من مكانته يف قلبه،
فإنا تقوده إىل التوحيد ّ
ّ
اجلملة َّ

قسم الناس إىل فريقني
ثم ينقلنا السياق إىل مواقف البرش من التوحيد وأ ّدلته ،ف ُي ّ
يف ٍإطار غري إطار اإليامن والكفر -وهو إطار احلب والبغض ،فينعى عىل أولئك الذين

ثم يتخذون من دون
أنعم عليهم بكل تلك النّعم السابق ذكرها وما سيأيت بعد ذلكّ ،
اهلل أنداد ًا يسبغون عليهم حبهم ومشاعرهم وعواطفهم فيقول -جل شأنه﴿ :-ﭽ
ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [البقرة ]165 :يعني احلب
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ص اهلل به ،إذا هبم ينقلونه إىل َمن ال يستحقه وهم الذين اختذوهم
الذي يفرتض أن ُي ّ
أنداد ًا ،وإذا فعل هؤالء ذلك فذلك ال يعني ّ
أن جبهة حب اهلل -تبارك وتعاىل-

ستضعف بانحراف أولئكّ ،
فإن هناك الذين آمنوا وهم أشد حب ًا هلل ،يمأل حب اهلل
-تبارك وتعاىل -قلوهبم ،وتلهج بذكره عىل الدوام ألسنتهم.

ومن احلب ينتقل إىل القوة وهي قراءة يف قلوب أولئك املنحرفني ،فهؤالء

الذين تظاهروا بحب أندادهم ورشكائهم ،ما فعلوا ذلك إال العتقادهم
ّ
بأن ألندادهم شيئ ًا يملكونه من القوة ،فيستطيعون أن يقوموا بالشفاعة،
يقربوهم إىل اهلل ُزلفى ،فيدفعهم القرآن املجيد إىل اليأس من
ويستطيعون أن ّ
ٍ
بشكل واضح ورصيح فيقول -جل شأنه:-
احلصول عىل يشء من ذلك

﴿ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ﴾

[البقرة:

 ،]166هؤالء األنداد العقالء منهم

وغري العقالء ،لن ينفعوهم شيئ ًا ،بل سيزيدون من حرساهتم يوم القيامة ،وسريجع
ٍ
بعض القول ،ويرمي كل منهم التهمة عىل اآلخر ،فإذا ذهبوا إىل الشيطان
بعضهم إىل

ليعاتبوه أو يطلبوا له مزيد ًا من العذاب -وذلك لن ينفعهم بيشء -قال هلم ﴿ :ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞ﴾ [إبراهيم.]22 :

النَّجم الثامن عرش :أكل احلالل
﴿ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ
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ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ﴾ [البقرة]176-168 :

األكل احلالل الطيب من أهم مداخل التوحيد ،فكلام َطهر طعام املؤمن من

وتنزه عن اخلبائث ،وابتعد أن خيتلط بالظلم ،زاد ذلك من ارتباطه بربه،
احلرام َّ
وانتفاعه بمأكله ومطعمه وملبسه ومرشبه ،ولذلك ُأمرنا بذكر اهلل عند األكل والرشب

واالنتهاء من تناول الطعام (((،لئال خيلو وقت مهام كان يسري ًا أو قصري ًا من شكر

اهلل عىل نعمه ،ويكفي أن ُتدر اآليات الكريامت قيم املآكل واملشارب التي ال ُيذكر

اسم اهلل عليها ،يقول -جل شأنه ﴿ :-ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﴾

[األنعام ،]121 :كأنه يفقد قيمته حني يفقد ارتباطه باملصدر اإلهلي ،فهو جل شأنه الذي

خلق وأنشأ ،وهو الذي يغذي وحييي ويميت.

﴿ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳﯴﯵﯶ

حتري الطيبات وأكلها وجتنُّب اخلبائث،
يبي هذا النداء رضورة ّ
ﯷﯸ﴾ [البقرةّ ]168 :

خاص ًا بأهل اإليامن وحدهم ،بل هو -مع كونه بالنسبة للمؤمن يدخل يف
وليس هذا ّ
عباداته وطاعته هلل سبحانه -لغري املؤمن يدخل يف جمال حمافظته عىل صحته وبدنه،

مطلوب للنّاس كافة ،املسلمني
فتحري الطيبات ألكلها ومعرفة اخلبائث الجتناهبا
ٌ
ّ
وغريهم .فاملسلم ُيطيع -بذلك -ربه ،وحيافظ عىل صحته ،وغري املسلم -لو عرف

ذلك واستجاب -حيافظ عىل صحته باإلقبال عىل الطيبات وجتنُّب اخلبائث.

ِ ٍ
ِ
((( عن َأن ِ
ض عن ا ْل َع ْب ِد َأ ْن َي ْأك َُل َالْ ْك َل َة َف َي ْح َمدَ ُه عليها ،أو
َس بن َمالك قال :قال رسول اهلل ﷺ" :إ َّن اهللَ َل ْ َي َ
الش َب َة َف َي ْح َمدَ ُه عليها" ،انظر:
ش َب َّ ْ
َي ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب ِّ
است ْح َباب َحْد اهللِ
 مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كت ُاالست ْغ َفارَ ،باب ْ
الذكْر َوالدُّ عَاء َوالت َّْو َبة َو ْ
الش ِ
َت َع َال َب ْعدَ ْالَك ِ
ب ،حديث رقم ( ،)2734ص.1094
ْل َو ُّ ْ
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ٍ
ٍ
لطيفة جد ًا ن ّبه إىل َّ
أن َمن يشجع النّاس عىل أكل اخلبائث والولوغ
إشارة
ويف
ٍ
بخري أبد ًا إنّام يأمر
فيها إنّام هو الشيطان عدو اإلنسان ،والشيطان ال يأمر اإلنسان

بالسوء والفحشاء ويأمر الناس بأن يقولوا عىل اهلل ما ال يعلمون ﴿ ﯹﯺﯻ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ﴾ [البقرة.]169 :

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾ [البقرة ]170 :سفه ًا منهم
وضالالً .ولو ّأنم أرادوا األصالة بحق التبعوا ما أنزل اهلل عىل رسوله بدالً من اتباع ما

أل َفوا عليه آباءهم ،الذين مل يؤثر عنهم علم وال عقل وال أثار ٌة من هداية ﴿ ،ﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [البقرة.]170 :

﴿ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

يبي اهلل -تعاىل -هنا ّ
أن هؤالء الكافرين ال يت ّبعون يف
ﭺﭻﭼ ﴾ [البقرةّ ]171 :
احلقيقة أحد ًا أو شيئ ًا بعد الشيطان ،فهم ير ّددون ما يسمعون دون متحيص ودون
نظر ،ويرفعون عقائرهم به دون ٍ
نظر يف العواقب ،وال حيسنون استخدام قوى وعيهم
ألنم كاألنعام بل هم ّ
أضل.
التي م ّن اهلل عليهم هبا ّ
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ثم يلتفت السياق التفات ًة لطيفة خياطب هبا هذه املرة
ﮊﮋ﴾ [البقرةّ ]172 :
املؤمنني وحدهم فكأنّه يقول هلم :إذا كنّا قد نادينا الناس كا ّفة إىل األكل ممَّا يف األرض
توخي احلالل الطيب وعدم اتباع الشيطانّ ،
مع ّ
فإن أمرنا هذا بالنسبة لكم يتأكّد أكثر
بوصفكم مؤمنني وبوصفكم مستخ َلفني وجزء ًا من الناس ،ولذلك فإنّكم مأمورون

بأن تتحروا الط ّيبات ،وجتتنبوا اخلبائث ،وتقرنوا ذلك بالشكر ،لتجعلوا من سعيكم
يف طلب األرزاق ومن استفادتكم به جزء ًا من الشكر هلل ،ونصيب ًا من عبادته إذا كنتم

تعبدونه ح ّق ًا.

﴿ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ﴾ [البقرة ]173 :هذا تفسري للسوء والفحشاء

التي ّبي تعاىل أن الشيطان يأمر هبا الناس ،فهو تفسري لقوله تعاىل ﴿ :ﯹﯺﯻ

 192تفسري القرآن بالقرآن

لم
ﯼ﴾ [البقرة ]169 :فاملعنى :إنام يأمركم الشيطان باستحالل أكل امل ْيتَة َوالدَّ م َو َ ْ
ِ
اخل ِنز ِير َوما ُأ ِه َّل بِ ِه لِ َغ ْ ِي اهلل ﴿ .ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ﴾ [البقرة ]169 :بتحليل ما
حرم وحتريم ما َّ
أحل ،ولذا قال ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
َّ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
أمور معروفة ،وقد حتدّ ث
ﯧﯨﯩ﴾ [النحل .]117-116 :وامليتة والدّ م وحلم اخلنزير ٌ
ٍ
داخلة يف هذا املجال يمكن لطالب التفاصيل أن
الفقهاء واملفرسون يف تفاصيل كثرية
يراجعها ،أما نحن فنقف عند ما وقف القرآن عنده من َّ
أن امليتة بكل أجزائها والدم
بكل أنواعه وحلم اخلنزير -كله -حمر ٌّم أكلهَّ ،
ألن اآلية جاءت يف معرض الكالم عن
األكل واملستثنيات من ِح ّل األكل.
أما ما ُأ ِه ّل به لغري اهلل فهي تلك الذبائح التي يذبحها املرشكون واملنحرفون من

أتباع الشيطان عىل الن ُُّصب وعىل أسامء أندادهم ورشكائهم ،فتلك ُم ّرم ٌة عىل املؤمنني
ألهنا مل تُنسب إىل خالقها الذي امت َّن بخلقها عىل اإلنسان ،قال تعاىل ﴿ :ﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ﴾ [املائدة ،]1 :وقال
تعاىل ﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ﴾ [النحل.]5 :
الس َفه ،فيذبح ما َخلق اهلل وما أح ّله له عىل
فأن يبلغ باإلنسان الكُفر إىل هذا احلد من َّ
ٍ
يشء ،فهذا الذي ُأ ِه ّل به
غري اسمه و ُيرشك به َمن ال َي ْص ُلح أن يكون رشيك ًا يف أي
جدير بأن ُيدَ ر بعد أن جتاهل أصحابه أصله وخالقه وويل النعمة فيه.
لغري اهلل
ٌ

وعاد السياق مر ًة أخرى إىل أولئك الذين يكتمون ما أنزل اهلل من أهل
الكتاب ويقولون للمرشكني -رغم علمهم بضالهلم وإيامهنم بكفرهم :-أنتم
خري وأهدى سبي ً
ال ﴿ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧ﴾ [البقرة ]174 :إن الذين ُيْفون ما أنزل اهلل يف كُتبه من صفة حممد
 وغري ذلك من احلق ،وحيرصون عىل أخذ قليل من َع َرض احلياة الدنيا مقابل
تتأجج يف بطوهنم،
هذا اإلخفاء ،هؤالء ما يأكلون يف مقابلة كتامن احلق إال نار جهنم ّ
وال يكلمهم اهلل يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم ،وال يطهرهم من َدنَس ذنوهبم

وكفرهم ،وهلم عذاب ُموجع.
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﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ﴾ [البقرة ]175 :أولئك املتصفون هبذه الصفات استبدلوا الضاللة باهلُدى
وعذاب اهلل بمغفرته ،فام أشد جراءهتم عىل النار بعملهم أعامل أهل النار!! فيعجب
اهلل من إقدامهم عىل ذلك ،فاعجبوا -أهيا الناس -من جراءهتم ،ومن صربهم عىل
النار ومكثهم فيها ،وهذا عىل وجه االستهانة هبم ،واالستخفاف بأمرهم.
﴿ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ﴾

[البقرة ]176 :ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن اهلل تعاىل َّنزل كتبه عىل رسله
مشتملة عىل احلق املبني ،فكفروا هبا ،واختلفوا فيها ،فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه،
(((
لفي منازعة ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب.

الب والترشيع لألمة اجلديدة
النَّجم التاسع عرشّ ِ :

﴿ ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [البقرة]182 - 177 :

ثم ينتقل السياق إىل تعمي ٍم هييء للتخصيص اآليت يف الترشيعات مب ّين ًا َّ
أن الرشيعة
مطلوبة لتحقيق التزكية يف اإلنسان ،وجلعله إنسان ًا من أهل الرب ال من أهل الرش،
ٍ
ليبي ألولئك الذين كتموا
ويذكر يف هذا الصدد صفات الذين آمنوا بمحمد  ّ
ما أنزل اهلل عليهم وقالوا ﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛ﴾ [آل عمران ]75 :مدى انحرافهم
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.26
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وضالهلم ،و ُيذكّر بام قالوه وهم السفهاء عندما حدّ د اهلل -تعاىل -لرسوله 

القبلة الدائمة التي ينبغي أن تستقبلها البرش ّية إىل يوم الدين وعدّ وا ذلك ليس من الرب،

ور ّد اهلل عليهم بقوله ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ﴾ [البقرة ]177 :كام
أنم أهل كتاب ﴿ ﭚﭛﭜ
يدعوكم إىل ذلك احلرف ُّيون والشكل ُّيون ممن يزعمون َّ

احلقيقي
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﴾ [البقرة ]177 :ولك ّن الرب
ّ
يتم ّثل يف هذه الصفوة من أصحاب حممد  .والقائمون بكل هذه األعامل هم الربرة

احلقيق ُّيون ،فإيامهنم مل يلبسوه بضالل ،ومل يشوبوه بنقص وآتوا حق املال ملستحقيه
من هذه األصناف ﴿ ،ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮈ﴾ [البقرة ]177 :الصادقون يف إسالمهم وإيامهنم وهم املتقون.

وبعد هذا التعميم واإلشارة إىل عناوين الرب واخلري الشاملة املؤ ّدية للتقوى تبدأ

تفاصيل الترشيعات القرآنية يف هذه السورة الكريمة ،فيقول -جل شأنه﴿ :-ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
أمر يتع ّلق باألنفس وباحلياة ،فمناسبة
ﮯﮰﮱﯓ﴾ [البقرة ]178 :والقصاص ٌ

البدء به واضح ٌة ظاهرة ال َتفى ،كام َّ
أن القصاص كان يف الرشيعة السابقة -رشيعة

احلكم الوحيدُ الذي ال جيوز جتاوزه إىل ما عداه مهام كانت الظروف،
أهل الكتاب -هو
ُ
ألن رشيعة بني إرسائيل ُبنيت عىل َّ
ذلك َّ
أن ﴿ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ﴾ [املائدة.]32 :
قتل ملعنى احلياة ،فساغ أن تُعدّ وكأهنا ٌ
نفس واحدة وإنّام هي ٌ
قتل
فالنفس هنا ال تقابلها ٌ

ييء الذهن لرضورة القصاص وعدم جواز استبداله ،لذلك
للنّاس مجيع ًا .وذلك ُي ّ

كُتب عليهم فيها ﴿ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟ﴾ [املائدة.]45 :
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أ ّما يف رشيعة التخفيف والرمحة فاهلل  يبدأ بالقصاص بوصفه العقوبة
ويبي مراده فيه ،فالقصاص يعني املامثلة أي تت ُّبع الدم بال َق َود((( ﴿ ﮉ
املغلظة املشدّ دة ّ
ويبي لنا ّ
أن هذا التت ّبع يكون
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ﴾ [البقرة]178 :
ّ
بطريقة االقتصاص من احلر -إذا قتل مثله -بقتله ،وكذلك بالنسبة للرقيق ،واألنثى
ثم ُي ّبي أنّنا يمكن
بالنسبة لألنثى ﴿ .ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ﴾ [البقرةّ ]178 :
جعلت لك
أن نتجاوز هذا بعفو و ّيل الدم ،فاهلل -تعاىل -يقول لو ّيل الدم :قد
ُ
سلطان ًا؛ فلك أن تقتص ولك أن تعفو وأن تأخذ الدية ﴿ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [البقرة ،]178 :فقد يرى
أولياء الدم ّ
أن القتيل قد ترك ُأرسة هي يف حاجة إىل الرعاية املالية حيث يكرب الصغري
ثم َّ
فإن هلم أن يطلبوا الدية،
والصغرية وتزداد احتياجاهتام واحتياجات األُرسة ،ومن ّ
وقد قدّ رها رسول اهلل  يف عرصه بامئة من اإلبل بمواصفات ُمع ّينة ،واملائة من اإلبل
ِ
نسميهم الطبقة املتوسطة
بتلك املواصفات كانت جتعل األرسة التي متلكها يف عداد َمن ّ
أو املكتفني يف الوقت احلارض ،ولك ّن الفقهاء تصوروا ّ
أن تلك املائة من اإلبل التي ورد
يتمسك هبا حرفي ًا وأن ت َ
ُؤخذ عىل ظاهرها كام هي ،ودون
النص هبا دية للقتيل ينبغي أن َّ
ٍ
اعتبار للمعاين واملقاصد ،ولذلك كانت قيمة الدية ترتفع وتنخفض بأقيام اإلبل ،وهو
والنصفة ،بل الذي حيققه أن تكتفي هذه األرسة بكامل أعضائها
أمر قد ال حيقق العدل
َ
ٌ
كام لو كان القتيل ح ّي ًا بينهم يرعاهم -إىل أن يستغني كل عضو من أبناء األرسة عنَد ْخل األرسة ،ويف هذه احلالة تتحقق العدالة الواضحة يف الدِّ ية ومقاديرها.
ٍ
بخمسة
أما تقدير الناس للدية -كام يف قانون العشائر القديم امللغي يف العراق-
وسبعني دينار ًا ،وتقديرها يف السعود َّية ودول اخلليج بام يوازي مائة وعرشين ألف
ريال سعودي ،فتقديرات ُمحفة وغري سليمة ،فرسول اهلل  فيام ُروي عن نَافِ ٍع َع ْن
ابن ُع َم َر  قال :قال النبي ﷺ يوم ْالَ ْح َز ِ
ابَ :
ص إال يف َبنِي
(ل ُي َص ِّل َ َّ
ي َأ َحدٌ ا ْل َع ْ َ
ص يف ال َّط ِر ِيق ،فقال َب ْع ُض ُه ْمَ :ل ن َُص ِّل حتى ن َْأتِ َي َها ،وقال
ُق َر ْي َظ َةَ ،ف َأ ْد َر َك َب ْع ُض ُه ْم ا ْل َع ْ َ
ِّف و ِ
ِ
ِ
ِ
احد ًا منهم)(((.
َب ْع ُض ُه ْمَ :ب ْل ن َُص ِّل ،مل ُي ِر ْد منَّا ذلكَ ،ف ُذك َر ذلك للنَّبِ ِّي ﷺ فلم ُي َعن ْ َ
صاص ُ
وقتل القاتل بدل القتيل.
((( ال َق َو ُدِ :ق
ٌ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب املغازيَ ،باب َم ْر ِج ِع النبي ﷺ من َالْ ْحزَ ِ
اب َو ْم َ َر ِج ِه إىل
ِِ
ِ
اه ْم ،حديث رقم ( ،)4119ص.782
َاصته إِ َّي ُ
َبني ُق َر ْي َظ َة َو ُم َ َ
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فظ ّن بعضهم أنَّه أمر بذلك لذاته فلم يص ّلوا العرص إال بعد الوصول إىل بني قريظة
وكان ذلك وقت العشاء ،وفهم بعضهم قصد رسول اهلل  أال وهو االستعجال
والرسعة لتحقيق املباغتة قبل أن تصل األخبار لبني قريظة ،ولذلك ص ّلوا يف الطريق
أجر الصالة يف وقتها وتنفيذ أمر
ُمرسعني ووصلوا مع إخواهنم اآلخرين فكسبوا َ
رسول اهلل بالرسعة .كذلك الدّ ية واملقدَّ رات ينبغي أن ُينظر إىل مقاصدها ،خصوص ًا
وأننا اليوم نجد بعض اإلبل تُقدَّ ر أثامهنا بأضعاف أضعاف ثمن املائة التي َحتكم
املحاكم هبا يف هذه األيام ،وحني نالحظ املقصد نجد َّ
أن علينا وعىل املحاكم أن نقوم
بدراسات وافية لكل حالة ،فإذا ترك القتيل عرش ًة من األبناء أو أقل أو أكثر ،وكان
س ّن القتيل معين ًا أيض ًا ،فيمكن معرفة ما حتتاجه هذه األرسة حتى تستغني عن املعيل،
ٍ
بتقدير عادل ال جيعل أرسة
من خالل معرفة دخله وموارده ،وبعد ذلك يمكن اخلروج
القتيل بعد ذلك عال ًة عىل أحد وال ُيض ّيع املجتمع أبناء هذه األرسة ،ويف الوقت نفسه
بالتنازل عن القصاص إىل قبول الدية املجزية النافعة
سيكون ذلك مغري ًا ألولياء الدم
ُ
واملفيدة ألرسة القتيل اخلاصة.
فالتخفيف الذي جاءت به هذه الرشيعة أن نقلت القصاص -الذي كان هو
أرص ويل الدم عىل القصاص -إىل
اجلزاء الوحيد للقاتل إىل مستوى العقوبة املغ َّلظة إذا ّ
إمكانية أن نتجاوز هذا بعفو و ّيل الدم ،فاهلل -تعاىل -يقول لويل الدم :قد جعلت لك
سلطان ًا فلك أن تقتص ولك أن تعفو ولك أن تأخذ الدية ،فإن أنت عفوت فستجد
ذلك عندي ،ويف هذه احلالة حيتسب و ُّيل الدم وأرسة القتيل ذلك عند اهلل -تبارك
وتعاىل -ويتجاوزون حالة القصاص.

واحلكمة من إرشاك العاقلة أو القبيلة يف دفع الدية ليست تكريس االجتاهات
القبائل َّية والعشائر َّية ،ولكنها إجياد نوع من التضامن يف احلاالت االستثنائ َّية يضمن
إيصال احلقوق إىل أهلها ،فإنّه إذا ُضبت الدية عىل القاتل وحده وكان عاجز ًا ،فذلك
يفوت مصلحة أرسة القتيل ،ولذلك ُأدرجت العشرية أو العاقلة يف بعض
سوف ّ
احلاالت لضامن حق القتيل.

﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﴾ [البقرة ]179 :ت ُّبي
اآلية َّ
أن ترشيع القصاص هو الذي يضمن املحافظة عىل أرواح الناس ،ويع ّظم من
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ٍ
لعبارة كانوا
شأن احلياة ،ويؤدي إىل احرتامها واملحافظة عليها .وهذه اآلية مقابل ٌة
يتداولوهنا يف اجلاهل َّية ال تَرقى إىل أي مستوى من مستويات إعجاز اآلية التي معنا،
فقد كان العرب يقولون :القتل أنفى للقتل (((،أ ّما اهلل -تبارك وتعاىل -فقد جعل يف

((( قال الرافعي يف كتابه "وحي القلم"" :هذه الكلمة مولدة ُوضعت بعد نزول القرآن الكريم ،وأخذت من
اآلية ،والتوليد ِّبي فيها ،وأثر الصنعة ظاهر عليها؛ ولقد جاء أبو متام بأبدع وأبلغ من هذه الكلمة يف قوله:
وأخافكم كي تغمدوا أسيافكم

إن الدم املغرب حيرسه الدم

"الدم حيرسه الدم" هذه هي الصناعة ،وهذه هي البالغة ال تلك ،ثم قال" :يقول اهلل تعاىل:

﴿ﯔﯕﯖﯗ﴾ [البقرة.]179 :

 -1بدأ اآلية بقوله﴿ :ﯔ ﴾ [البقرة ،]179 :وهذا قيدٌ جيعل هذه اآلية خاصة باإلنسانية املؤمنة التي تطلب
كامهلا يف اإليامن ،وتلتمس يف كامهلا نظام النفس ،وتقرر نظام النفس بنظام احلياة؛ فإذا مل يكن هذا متحقق ًا
يف الناس فال حياة يف القصاص ،بل تصلح حينئذ كلمة اهلمجية :القتل أنفى للقتل ،أي اقتلوا أعداءكم
وال تدعوا منهم أحد ًا ،فهذا هو الذي يبقيكم أحياء وينفي عنكم القتل؛ فاآلية الكريمة بداللة كلمتها
األوىل موجهة إىل اإلنسانية العالية ،لتوجه هذه اإلنسانية يف بعض معانيها إىل حقيقة من حقائق احلياة.

 -2قال﴿:ﯕﯖ ﴾ [البقرة ]179 :ومل يقل( :يف القتل) ،فق ّيده هبذه الصيغة التي تدل عىل أنه جزاء ومؤاخذة،

فال يمكن أن يكون منه املبادأة بالعدوان ،وال أن يكون منه ما خيرج عن قدر املجازاة قل أو كثر.
 -3تفيد هذه الكلمة "ا ْل ِق َص ِ
اص" بصيغتها "صيغة املفاعلة" ما ُيشعر بوجوب التحقيق ومتكني القاتل من
املنازعة والدفاع ،وأال يكون قصاص إال باستحقاق وعدل؛ ولذا مل يأت بالكلمة من اقتص مع أهنا

أكثر استعامالً؛ ألن االقتصاص رشيعة الفرد ،والقصاص رشيعة املجتمع.
 -4من إعجاز لفظة "ا ْل ِق َص ِ
سمه قت ً
ال كام فعلت
سمى هبا قتل القاتل ،فلم ُي ّ
اص" هذه أن اهلل -تعاىلّ -
الكلمة العربية؛ ألن أحد القتلني هو جريمة واعتداء ،فنزّ ه -سبحانه -العدل الرشعي حتى عن شبهه
بلفظ اجلريمة؛ وهذا منتهى السمو األديب يف التعبري.

 -5ومن إعجاز هذه اللفظة أهنا باختيارها دون كلمة القتل تشري إىل أنه سيأيت يف عصور اإلنسانية العاملة املتحرضة
رش ًا من قتل املقتول؛ ألن املقتول هيلك بأسباب كثرية خمتلفة ،عىل
عرص ال يرى فيه قتل القاتل بجنايته إال ّ

حني َّ
فعبت اآلية باللغة التي تالئم هذا العرص القانوين الفلسفي،
أن أخذ القاتل لقتله ليس فيه إال نية قتله؛ ّ
وجاءت بالكلمة التي لن جتد يف هذه اللغة ما ُيزئ عنها يف االتساع لكل ما يراد هبا من فلسفة العقوبة.

 -6ومن إعجاز اللفظة أهنا كذلك حتمل كل رضوب القصاص من القتل فام دونه ،وعجيب أن تكون هبذا
اإلطالق مع تقييدها بالقيود التي مرت بك؛ فهي بذلك لغة رشيعة إهلية عىل احلقيقة ،يف حني َّ
أن كلمة

القتل يف املثل العريب تنطق يف رصاحة أهنا لغة الغريزة البرشية بأقبح معانيها؛ وبذلك كان تكرارها يف

املثل كتكرار الغلطة؛ فاآلية بلفظة القصاص تضعك أمام األلوهية بعدهلا وكامهلا ،واملثل بلفظة القتل
يضعك أمام البرشية بنقصها وظلمها= .
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ترشيعه هذا ومنه القصاص حيا ًة ألويل األلباب ،لعلهم يتّقون ويتحفظون ويتجنبون
املسارعة يف إراقة الدماء.

=  -7وال تنس أن التعبري بالقصاص تعبري يدع اإلنسانية حملها إذا هي ختلصت من وحشيتها األوىل
وجاهليتها القديمة ،فيشمل القصاص أخذ الدية والعفو وغريمها؛ أما املثل فليس فيه إال حالة واحدة
بعينها كأنه وحش ليس من طبعه إال أن يفرتس.
معرفة بأداة التعريف ،لتدل عىل أنه مقيد بقيوده الكثرية؛ إذ هو يف احلقيقة قوة
 -8جاءت لفظة القصاص ّ
من قوى التدمري اإلنسانية فال تصلح اإلنسانية بغري تقييدها.
 -9جاءت كلمة "حياة" منونة ،لتدل عىل أن ههنا ليست بعينها مقيدة باصطالح معني؛ فقد يكون يف
القصاص حياة اجتامعية ،وقد يكون فيه حياة سياسية ،وقد تكون احلياة أدبية ،وقد تعظم يف بعض
األحوال عن أن تكون حياة.
 -10إن لفظ "حياة" هو يف حقيقته الفلسفية أعم من التعبري "بنفي القتل"؛ ألن نفي القتل إنام هو حياة
واحدة ،أي ترك الروح يف اجلسم ،فال حيتمل شيئ ًا من املعاين السامية ،وليس فيه غري هذا املعنى
الطبيعي الساذج؛ وتعبري الكلمة العربية عن احلياة "بنفي القتل" تعبري غليظ عامي يدل عىل جهل
مطبق ال حمل فيه لعلم وال تفكري ،كالذي يقول لك :إن احلرارة هي نفي الربودة.
 -11جعل نتيجة القتل حياة تعبري من أعجب ما يف الشعر يسمو إىل الغاية من اخليال ،ولكن أعجب ما
فيه أنه ليس خياالً ،بل يتحول إىل تعبري علمي يسمو إىل الغاية من الدقة ،كأنه يقول بلسان العلم :يف
نوع من سلب احلياة نوع من إجياب احلياة.
 -12فإذا تأملت ما تقدم وأنعمت فيه حتققت أن اآلية الكريمة ال يتم إعجازها إال بام متت به من قوله:
﴿ﯘﯙ﴾ [البقرة ]179 :فهذا نداء عجيب يسجد له من يفهمه؛ إذ هو موجه للعرب يف ظاهره
عىل قدر ما بلغوا من معاين اللب ،ولكنه يف حقيقته موجه إلقامة الربهان عىل طائفة من فالسفة
القانون واالجتامع ،هم هؤالء الذين يرون إجرام املجرم شذوذ ًا يف الرتكيب العصبي ،أو وراثة
حمتومة ،أو حالة نفسية قاهرة ،إىل ما جيري هذا املجرى؛ فمن ثم يرون أن ال عقاب عىل جريمة؛ ألن
املجرم عندهم مريض له حكم املرىض؛ وهذه فلسفة حتملها األدمغة والكتب ،وهي حتول القلب إىل
مصلحة الفرد وترصفه عن مصلحة املجتمع ،فن ّبههم اهلل إىل ألباهبم دون عقوهلم ،كأنه يقرر هلم أن
اللب هذه هي آخر
حقيقة العلم ليست بالعقل والرأي ،بل هي قبل ذلك
باللب والبصرية ،وفلسفة ّ
ّ
ما انتهت إليه فلسفة الدنيا.
 -13وانتهت اآلية بقوله تعاىل﴿ :ﯚﯛ﴾ [البقرة ،]179 :وهي كلمة من لغة كل زمن ،ومعناها
يف زمننا نحن :يا أويل األلباب ،إنه برهان احلياة يف حكمة القصاص نسوقه لكم ،لعلكم تتقون عىل
احلياة االجتامعية عاقبة خالفه فاجعلوا وجهتكم إىل وقاية املجتمع ال إىل وقاية الفرد.
وبعد فإذا كان يف اآلية الكريمة -عىل ما رأيت -ثالثة عرش وجه ًا من وجوه البيان املعجز ،فمعنى ذلك
من ناحية أخرى أهنا أسقطت الكلمة العربية ثالث عرشة مرة ،انظر:
 -الرافعي ،مصطفى صادق .وحي القلم ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م ،ج ،3ص.364
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أما وقد انتهت اآليات من ترشيع القصاص فمن الطبيعي ونحن أمام ٍ
قتيل

قد انتهت حياته ،وآخر قد ُيقتَل إذا اختار أولياء الدم القصاص منه ،ناسب ذلك
إيراد ترشيع الوص ّيةّ (((،
وص به َمن حرضته
ألن الوص ّية يف األصل عبارة عن ما قد ُي ِ
الوفاة أو كان قريب ًا من االحتضار أو فيها ،قال -جل شأنه﴿ :-ﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮ﴾ [البقرة ]180 :وكُتبٌ :
لفظ يقتيض الوجوب ،وجرت عادة القرآن الكريم

باستعامله عندما يريد بيان وجوب ما يأيت بعده ،كام ورد يف فرضية الصيام ،وفرضية
القتال ،وأحكام القصاص ،وال يشء من ذلك نُفي عنه الوجوب أو نُسخ أو استُثني.

ِ
ب التي حتمل معنى التأكيد عىل اإلجياب والفرض ّية،
وآية الوص ّية ُصدِّ رت بـكُت َ
ٍ
دليل ُم ٍ
ٍ
ألحد أن َي ْصفها عن ظاهرها دون ٍ
مكافئ هلا يف القوة والقطع َّية،
واز
فليس

وسائر األوجه التي اشتملت هذه اآلية عليها؛ ولذلك ّ
فإن القول بنسخها بآية املواريث
فيه نظرّ ،
ألن املواريث ّقررت أنصبة حمدّ دة ال زيادة فيها وال نقص ،وأما الوص ّية فهي
واجب ٌة عىل اإلنسان إذا خاف حيف ًا أو َجور ًا قد يلحق ببعض َمن هلم احلقوق .واألبوان
-بحكم كربمها وتقدُّ م السن هبام -قد جيور بعض األبناء عليهام ،وقد يستولون عىل ما

ومشاهد وله نظائره عرب العصور.
واقع
َ
هلام أو لدهيام ،وذلك ٌ

ومن هنا فإذا شعر املويص ّ
بأن نصيب والديه من مرياثه قد ال يكفل هلام حيا ًة
طيبة هانئة فعليه -واحلالة هذه -أن َيب هذا النصيب بوصي ٍة ِ
يوص هبا هلام ،فلو ُف ِرض
ّ
ُ
ِ
وجود والدين يسكنان لديه وخيشى ّ
أن ورثته قد خيرجوهنام من املنزل فله أن ُيوص
بإبقائهام يف املنزل مثالً ،أو يويص بتمليك املنزل هلام ،أو برشاء منزل بديل ،فذلك
من الرب الواجب عليه ،كام َّ
أن الوالدين اللذين قد ُيرمان من املرياث نتيجة اختالف

الدين أو أية أسباب أخرى ّ
فإن الوصية يمكن أن تؤدي هذا الدور يف حياهتام ويف إبراء
(ل و ِصي َة لِو ِار ٍ
ث)؛ إذ من
ذمة املويص ،ولذلك فاآلية حمكمة وال يعارضها حديثَ َّ َ َ :

((( الوصية يف اصطالح الفقهاء :هي :متليك مضاف إىل ما بعد املوت عن طريق التربع ،سواء كان ذلك يف
األعيان أو يف املنافع ،وسميت وصية؛ ألن امليت يصل هبا ما كان يف حياته بعد مماته.
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لوارث م ٍ
ٍ
كتف نصيبه يزيد عن حاجته ويفضل .وعىل هذا
املمكن محله عىل ال وصية
ُ

النصني مانع من اللجوء إىل القول
فيمكن اجلمع بني اآلية واحلديث ،واجلمع بني ّ

بالنسخ عند من يقولون بالنسخ ،لكن يف األحوال كلها ال ينبغي أن ُيلجأ إىل القول
جانب
القطعي الداللة عىل الفرض َّية ،ولفظ كُتِب فيه
بالنسخ آلية ُصدّ رت بلفظ كُتِب
ٌ
ّ
إعجازي ال خيفى ،وهو ّ
أن معناهُ :قدِّ ر و ُأثبِت بحيث ال يقبل تغيري ًا أو نسخ ًا ،هذا مع
ّ
بالسنَّة من ناحيةَّ ،
وأن
أنَّنا نتبنّى مذهب اإلمام
الشافعي يف عدم جواز نسخ القرآن ُ
ّ
ٍ
شكل من األشكال ،وكل ما
بأي
مذهبنا الذي ندين هلل -تعاىل -به أال نسخ يف القرآن ّ

ا ُّدعي نسخه إنَّام كان لربوز إشكال يف ذهن املجتهد وهو يقرأ آيات الكتاب الكريم،
وعىل املجتهد أن يعالج إشكاالته الذهن َّية بدالً من اهليمنة عىل النص وتعطيل بعض
ِ
املسقط للدليلني مع ًا ،فكل ذلك ممّا ال ُيق َبل
أنواعه بالنَّسخ ،أو التعا ُدل ،أو التعارض
إيراده عىل القرآن واهلل أعلم.
﴿ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ﴾ [البقرة ]181 :هنا

يأمر اهلل  من حييطيون باملحترض ويستمعون إليه -حني ُيويص -أن يكونوا
ُأمناء وشهود ًا عدوالً ،فلو َّ
أن الوص ّية مل تُكتب و ُطلب هؤالء احلضور للشهادة فعليهم أن
يكونوا ُأمناء عىل ما سمعوا يؤدونه كام هو .وهذا النوع من الوصايا -خاص ًة الشفو َّية -مظنّة

وختاصم قد يصل إىل القضاء ،وقد ُيدْ َعى احلضور إىل الشهادة﴿ .ﭑﭒﭓ
اختالف
ُ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [البقرة ]182 :وإذا َخ ِش

بعض احلضور أن تكون عواطف املحترض متذبذبة بني ورثته بحيث قد خيرج عن
دائرة العدل مع بعضهم فال بأس يف أن يتدخلوا ٍ
برفق إلصالح ذات ال َبني وتصحيح
املسار يف الوص َّية ،ولكنّها حني تقع ال بدّ من الوفاء هبا وإيصال احلقوق إىل أهلها.

(((

((( قال اإلمام النسفي يف تفسريها﴿ :ﭑﭒ﴾ [البقرة ]182 :ع َِل َم ،وهذا شائع يف كالمهم ،يقولون :أخاف
أن تُرسل السامء ويريدون الظن الغالب اجلاري جمرى العلم ﴿ﭓﭔﭕ﴾ مي ً
ال عن احلق باخلطأ يف
املوص هلم وهم الوالدان
الوصية ﴿ﭖﭗ﴾ [البقرة ]182 :تعمد ًا للحيف ﴿ﭘﭙ﴾ [البقرة ]182 :بني
َ
واألقربون بإجرائهم عىل طريق الرشع ﴿ﭚﭛﭜ﴾ [البقرة ]182 :حينئذ ،ألن تبديله تبديل باطل إىل حق،
فذكر -تعاىل -من يبدل بالباطل ،ثم ذكر من يبدل باحلق ،ليعلم أن كل تبديل ال يؤثم ،انظر:
 -النسفي ،تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل ،مرجع سابق ،ج ،1ص.157

النَّجم العرشونِ :ح ْفظ الدين
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﴿ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮ﴾ [البقرة]189-183 :

بعد أن تناول النَّجم السابق ِحفظ النفس واملال الذي قد يكون مظنّة اخلطر

ووصوله إىل غري مستحقيه بعد الوفاة ،انتقلت آيات هذا النَّجم إىل (حفظ الدين)

ليبي فرضيته وأمهيته.
بسائر ّ
مقوماته وأركانه ودعائمه .فانتقل السياق هنا إىل الصيام ّ
حول مفهوم الصوم

ٍ
يشء
وهنا ال بد من كلمة حول هذا الركن من أركان اإلسالم ،فإذا كان لكل

صورة وحقيقة ،فإن الصورة ال تُغني عن احلقيقة شيئ ًا وإن م َّثلت مظهر ًا ،وبناء عليه

 202تفسري القرآن بالقرآن

فإن الصيام -كسائر العبادات -له صورة وحقيقة ،وصورة الصيام كلنا ُييدها
و ُيتقنها ،ولكن املتقنني الفاقهني حلقيقة الصيام والقيام ٌ
قليل ما هم ،فكم من صائم
ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش ،وكم من قائم ليس له من قيامه إال التعب

والنَّصب ،إن حقيقة الصيام تعني أن يستحرض الصائم اإليامن ُ
وش َعبه كلها ،والرب

ّ
التحل بكل خصال أهل
وخصاله كلها ،واإلسالم واإلحسان كذلك ،ويعمل عىل

وحلة اإلسالم ،واملتصفني باإلحسان؛ ليكون من أهل القرآن ومن أهل
اإليامن َ َ
رمضان ،ومن الوارثني الذين يرثون الفردوس ،فإذا مل يشعر الصائم ّ
بأن صيامه قد

زاده إيامن ًا ،وأثمر يف قلبه اليقني ،وجعله يستقرئ خصال اإليامن واإلسالم واإلحسان
ليقوم هبا كلها ،ويشعر ّ
وحسه وسائر
الفردي
بأن احلياة قد بدأت تدب يف ضمريه
ّ
ّ

حتري الصدق يف انتامئه هلا والعمل
ُقوى َو ْعيه ،فتذكّره هبو ّيته ووحدة أمته ،ورضورة ّ

عىل إنقاذها وإهناضها من كبوهتا ،وإعادة بناء وحدهتا ،فإنّه يف هذه احلالة بحاجة إىل
ليتبي له نصيب الصورة منه من نصيب احلقيقةّ ،
فإن الصورة
مراجعة صيامه وقيامه؛ ّ

ال حتمل إال املظهر اخلارجي ،فلو جئنا بصورة أسد ميت وحشوناه ليف ًا وتبن ًا ّ
فإن هذه

الصورة ال يمكن أن تقاوم أي َخطر يأتيها ،ولو من دجاجة أو قطة أو عصفور يريد

املحشو املمثل لصورة األسد ،أما احلقيقة فتم ّثل ذلك احليوان
السقوط عىل ذلك اجللد
ّ

املفرتس ،ملك الغابة الذي ال يستطيع أي حيوان آخر منازلته أو النيل منه.

ّ
إن هذا الشهر الكريم هو موسم السرتداد احلقائق التي أضعناها ،وموسم

لالنتقال من الصور اهلامدة إىل تلك احلقائق اهلادية املرشدة ،وكم أمتنى أن أجد
أبناءنا وبناتنا وإخواننا يتجهون نحو االنتقال من صور اإلسالم إىل حقائقه ،ومن

صورة العبادة إىل حقيقتها؛ ل ُيعيدوا بناء األمة املسلمة الواحدة ،ويتح ّلوا بالتوحيد
اخلالص واإليامن الكامل والتزكية الطهور ،ويتحلوا باالجتاهات العمران ّية التي هبا

تُبنى وعليها تقوم احلضارات ،فهل نجعل من شهر صيامنا مناسبة لالنتقال من تلك

الصور الباهتة يف إيامننا وعباداتنا ومناهج تفكرينا وسلوكنا وأخالقنا؛ لنبني أنفسنا
و ُأ َسنا وجمتمعاتنا وأمتنا البناء احلقيقي السليم.
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ولقد شهد شهر الصوم عرب التاريخ اإلسالمي وشهدت أمتنا فيه أزهى أيام
ٍ
انتصاراهتا؛ فلم يكن الشهر الكريم يف حياة هذه األمة إال شهر ٍ
وجهاد
صرب وإيامن
ٍ
ٍ
وإعداد للمسلم ليعيش عامه كله إنسان ًا ر ّبان ّي ًا صابر ًا ُمرابط ًا جماهد ًا شاكر ًا
وتربية
ألَ ْن ُعم اهلل ،ذاكر ًا تالي ًا قانت ًا له  ،ال تدركه الغفلة ،وال ُيدلف إليه االنحراف.
صدقة الفطر

وقبل مغادرة احلديث عن الصيام أشري إىل موضوع مهم متصل به اتصاالً وثيق ًا
حتولت إىل إشكال َّية يف هذا العرص ،فزكاة الفطر أضيفت
أال وهو زكاة الفطر التي َّ
إىل الفطر ألهنا َ ِ
تب بالفطر ،وزكاة الفطر ُيراد هبا الصدقة عن البدن والنفس ،ويراد
هبا جرب اخللل يف صيام العبد ،وإغناء فقراء املسلمني عن احلاجة للطعام يف يوم عيد
املسلمني ليشاركوا املسلمني أفراحهم ،فعن ابن عباس  قالَ :ف َر َض رسول
ث ،و ُطعم ًة لِ ْلمس ِ
اهللِ ﷺ َزكَا َة ا ْل ِف ْط ِر ُطهر ًة لِلص ِائ ِم من ال َّل ْغ ِو والر َف ِ
اك ِ
ني من َأ َّد َاها
َّ
َ َ
َ َْ
َ َّ
َْ
ِ
ِ
ِ
(((
الصدَ َقات".
الص َلة َف ِه َي َصدَ َق ٌة من َّ
الص َلة َف ِه َي َزكَا ٌة َم ْق ُبو َل ٌةَ ،و َم ْن َأ َّد َاها َب ْعدَ َّ
قبل َّ
(((
وروي" :أغنوهم عن الطلب يف هذا اليوم.
ُ

ولذلك فقد كان ينبغي أن تكون زكاة الفطر وسيل ًة للتسوية بني املسلمني
بالفرحة بعيدهم وجعلهم مجيع ًا قادرين عىل االحتفال به وحتقيق أهدافه ومقاصده
التي ُشع من أجلها.

وقد كانت للعرب وغري العرب أعياد كثرية فيام مىض ،حيتفلون هبا ليتح ّللوا من
سائر القيود القيمية واألخالقية ،ويطلقون لشهواهتم ِ
العنان لرتتع كام يرتع احليوان،
َّ
َّ
فمنع اهلل ذلك كله وأبدهلم بكل تلك األعياد عيدين أو يومني مباركني((( مها :عيد

َاة ،باب زَ ك ِ
ِ
ِ
َاة ا ْل ِف ْط ِر ،ج ،3حديث رقم ( ،)1609ص.53
((( السجستاين ،سنن أيب داود ،مرجع سابق ،كتَاب الزَّ ك َ
((( األلباين ،حممد نارص الدين .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،إرشاف :زهري الشاويش،
بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1405( ،2ﻫ1985/م) ،ج ،3حديث رقم ،843ص .332رواه سعيد
بن منصور وض ّعفه األلباين.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
((( عن َأ َن ٍ
س قالَ " :ق ِد َم رسول اهللِ ﷺ ا َْلدينَ َة َو ُل َ ْم َي ْو َمان َي ْل َع ُب َ
ون فيهمَ ،فقال :ما َه َذان ا ْل َي ْو َمان؟ قالوا :كنا
َن ْلع ِ
ال ِ
اه ِل َّي ِة ،فقال رسول اهلل ﷺ" :إِ َّن اهللَ قد َأ ْب َد َلك ُْم ِبِ َم َخ ْي ًا ِمن ُْه َم ،يوم ْالَ ْض َحى َو َي ْو َم
َ ُ
ب ف ِيه َم يف ْ َ
ِ
ا ْل ِف ْطر ".انظر= :

 204تفسري القرآن بالقرآن

الفطر ،الذي هو احتفال بإكامل ِ
العدّ ةِ ،عدّ ة أيام الصيام ،وتكبري اهلل 

وذكره عىل ما هدانا إليه من ذلك ،وتوثيق الروابط بني أبناء األُرس واجلريان وبني
املؤمنني كافة و َمن يساكنوهنم .والثاين هو عيد األضحى ،وهو يو ٌم ُيتفل فيه بتامم
احلج ،ويتم فيه تقديم األضاحي وإشباع الفقراء وتف ُّقد أحواهلم وما إىل ذلك.
فجاء الفقهاء واختلفوا يف كيف َّية دفع صدقة الفطر أتُد َفع ماالً أم تُد َفع َعين ًا وفق ًا
(((
ملا كان ُيد َفع يف عهده .

ولو رجعنا إىل احلكمة النبو َّية يف قوله  فيام روي عن نافع عن ابن عمر:
أغنوهم عن الطلب يف هذا اليوم((( أي أغنوا فقراءكم عن االنشغال بالسؤال؛
وبأنم منكم ،ملا كان هناك دا ٍع هلذا االختالف ،عىل ّ
أن أئمة ِكبار ًا
ليشعروا بإنسان ّيتهم َّ
مثل اإلمام أيب حنيفة وغريه وكثري ًا من ُق ّراء الصحابة قد أجازوا دفع ما يعادل القيمة
العين َّية من املال ملستحقي هذه الزكاة ،وأجاز العلامء -تبع ًا لفهمهم ملقاصد الترشيع
وسنن يف جيل التل ّقي -أن تُد َفع يف اليوم األول من رمضان أو يف آخر
وملا ورد من آثار ُ
ٍّ
ولكل حكمته وفوائده.
يوم قبيل الصالة،

شهدت يف أمريكا نزاع ًا بني املسلمني حول هذه الزكاة؛ إذ جاءهم َمن
ولقد
ُ
بأن قول أيب حنيفة و َمن إليه من األئمة ٌ
يقول هلم َّ
ألنم عىل
قول ال جيوز األخذ بهّ ،
مكس ّ
ف بأسالك
هشمته السنون ،وقد ُل ّ
السنَّة ،وجاءنا أحد املتطوعني بصا ٍع ّ
خالف ُ
من حديد ليتامسك ووضعه بني أيدينا لنقيس به ِ
احلنطة أو األرز أو التمر أو الزبيب
ونعطيه للنَّاس يف بلد الـ  fast foodفكان الفقراء يأخذون صدقة الفطر العين ّية ل ُيلقوا
ٍ
بيشء منها!!!
هبا يف أول قناة أو حديقة من احلدائق طعام ًا للعصافري وال ينتفعون

يد ْي ِن ،ج ،2حديث رقم
=  -السجستاين ،سنن أيب داود ،مرجع سابق ،كتاب الصالةَ ،باب َص َل ِة ا ْل ِع َ
( ،)1134ص.345
ِ
ِ
ٍ
ِ
((( عن ابن ع َُم َر  ،قالَ " :ف َر َض رسول اهللِ ﷺ زَ كَا َة ا ْلف ْطرَ ،صاع ًا من ْت َر أو َصاع ًا من َشع ٍري ،عىل
ِ
ال ِّر َو َّ
الص ِغ ِري َوا ْلكَبِ ِري من ا ُْل ْس ِل ِمنيَ َ ،و َأ َم َر هبا َأ ْن تُؤَ َّدى قبل ُخ ُر ِ
وج الناس إىل
الذك َِر َو ْالُ ْن َثى َو َّ
ا ْل َع ْبد َو ْ ُ
الص َل ِة  ".انظر:
َّ
ِ
ِ
ِ
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الزكاةَ ،باب َف ْر ِض َصدَ َقة ا ْلف ْطر ،حديث رقم
( ،)1503ص.293
((( سبق خترجيه [سورة البقرة :النجم العرشون ،صدقة الفطر].
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هذه اخلالفات يف هذه األمور ونحوها ينبغي أن يضع هلا رجال الفتوى وأهل

ألنا صارت من مصادر اإلساءة
الفقه وعلامء االجتامع يف العامل
اإلسالمي حد ًا وهنايةَّ ،
ّ

لديننا ولسمعتنا.

ومن الالفت للنظر ورود آية الدعاء بني آيات الصيام فقال -جل شأنه﴿ :-ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺﯻﯼ﴾ [البقرة ]186 :فدعاء الصائم يف صيامه والقائم يف قيامه دعا ٌء
مرفوع إىل اهلل -تبارك وتعاىل -إذا استوىف رشوطه وآدابه التي ب ّينها رسول اهلل
ٌ
 ،Oوالدعاء مطلوب ال ينبغي أن ُي َف ِّوت الصائم منه شيئ ًا ال يف الليل وال
يف النهار.

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾
اع نسائكم ،ه َّن سرت وحفظ لكم ،وأنتم سرت
أباح اهلل لكم يف ليايل شهر رمضان ِج َ

[البقرة]187 :

حرمه
وحفظ هلن﴿ .ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ﴾ [البقرة ]187 :بمخالفة ما َّ
اهلل عليكم من جمامعة النساء بعد العشاء يف ليايل الصيام ،وكان ذلك يف أول اإلسالم،

ووسع لكم يف األمر،
﴿ﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [البقرةَّ ]187 :

﴿ﭫﭬ﴾ [البقرة:

 ]187فاآلن جامعوهن﴿ ،ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ﴾ [البقرة ]187 :واطلبوا ما قدَّ ره اهلل

لكم من األوالد﴿ ،ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾

[البقرة .]187 :حتى يت َب َّي ضياء الصباح من سواد الليل ،بظهور الفجر الصادق﴿ ،ﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅ﴾ [البقرة ]187 :باإلمساك عن املفطرات إىل دخول الليل بغروب الشمس،

﴿ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ﴾ [البقرة ]187 :وال جتامعوا نساءكم أو تتعاطوا

ما ُيفيض إىل مجاعهن إذا كنتم معتكفني يف املساجد؛ ألن هذا يفسد االعتكاف ،وهو

التقرب إىل اهلل تعاىل﴿ .ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾
اإلقامة يف املسجد مدة معلومة بن َّية ُّ
[البقرة]187 :

تلك األحكام التي رشعها اهلل لكم هي حدوده الفاصلة بني احلالل

واحلرام ،فال تقربوها حتى ال تقعوا يف احلرام .بمثل هذا البيان الواضح ﴿ ﮓﮔ
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ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ﴾

[البقرة]187 :

َ
وخيش ْوه.
كي يتَّقوه

(((

﴿ﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬ﴾ [البقرة ]188 :هذه اآلية الكريمة اشتملت عىل كل َّيات قرآن َّية ،الكل ّية

األوىل :منع وحظر وحتريم أخذ أي مال من أي أحد دون وجه حق .الثانيةَّ :
أن احلكام

عليهم أن حيكموا بالعدل وأنَّه إذا انحرف احلاكم أو القايض فذلك يعني أنَّه لن

جلرم والذنب أولئك الذين أغروه
يكون وحده املسؤول عن االنحراف ،بل يشاركه ا ُ
به وأعانوه عليه ،سوا ٌء باملامرسة أو بالسكوت وعدم اإلنكار أو بأية وسيلة أخرى،

وقد حدَّ د الشارع يف مواضع عديدة من القرآن الكريم أوجه الوصول إىل املال باحلق
ٍ
عمل واإلرث وما إليهاُّ ،
فكل ما َّبي الشارع احلكيم
كالتجارة والدَّ ين واألجرة لقاء
املنهي عنه يف اآلية
أنَّه وسيل ٌة مرشوعة لتداول األموال وتبادهلا فهو ال يندرج حتت
ّ
ٌ
ولـمن نال هذا
الكريمة ،بل هو
وصول للامل بطريق احلق ،وترتتب عليه كل احلقوقَ ،
املال أن ينتفع به بكل أوجه االنتفاع.

رصيح واضح عام
هني
ٌ
واآلية معجزة يف كل كلمة منها ،ففي الكلامت األوىل ٌ
رشعي ،وذكر النهي عن األكل َّ
ألن مآل
حق
شامل عن أكل أموال الناس دون ٍّ
ّ

يترصف املستويل عليها هبا يف مصاحله ،وأمهها أكله ولبسه وسكنه،
هذه األموال أن
َّ

واستعامل األكل وتوجيه النهي إليه ألنَّه املقصود األهم ،ولـمـّا كان املقصود بيان
الرشى َذكر احلكام بصيغة اجلمع ،وكأنّه أراد بذلك القضاة و َمن هم يف مراتبهم،
ُحكم ِّ
فإنا حتمل
ولو أراد القيادات العليا الستخدم أويل األمر ،أما استعامل كلمة احلكام ّ

إشار ًة إىل الفصل بني السلطة القضائية وغريها من السلطات ،فالسلطة القضائية
يتوالها قضاة أو حكام هم الذين يقضون بني الناس وحيكمون يف خصوماهتم ،سوا ٌء
أكانت يف أموال أم حقوق أم جنايات أم ما إليها ،لكنّه لـمـّا كان من أهم ما يتنازع

الرشى للوصول إىل حيازهتا،
الناس عليه األموال وهي التي ُيسارع فيها الناس إىل ّ

فقد ذكر املال واملعامالت املالية.

((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.29
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ويف قوله -جل شأنه﴿ :-ﮠﮡﮢﮣ﴾ [البقرة ]188 :تنبي ٌه ألولئك
الرشى َّأنم بذلك يضعون أنفسهم يف املوضع اهلابط،
احلكام والقضاة الذين يقبلون ّ

َّ
وكأن الرايش
فكأهنم نزلوا إىل قاع بئر ،وصارت يد الرايش هي العليا فوق رؤوسهم،
ٍ
يشء ال يستحقه .فاآلية
ليتوصل بذلك إىل
أدىل إليهم بدَ لوه وهم يف املوضع اهلابط
ّ
الرشوة عىل مجيع األطراف املشاركني فيها إذا كان القصد هبا االستيالء
ٌ
نص يف حتريم ِّ

عىل مال حرام ،سوا ٌء أكان مال أفراد أم مجاعات ،وألن اهلل يعلم َّ
أن الناس قد
سمى كل ما يتأتّى
يستمرئون هذا النوع من التعا ُمل ،وقد ُيقبلون عليه بدوافع شتّى؛ َّ
تت َِص ُم َ
عن ذلك من مال أو منفعة باطل ،ويف احلديث" :إِ َّنك ُْم َ ْ
ون إيل َو َل َع َّل َب ْع َضك ُْم
ل ُن بِ ُح َّجتِ ِه من َب ْع ٍ
ض َف َم ْن َق َض ْي ُت له بِ َح ِّق َأ ِخ ِيه شيئا بِ َق ْولِ ِه َفإِنَّام َأ ْق َط ُع له ِق ْط َع ًة من
َأ ْ َ
(((
الن ِ
َّار فال َي ْأ ُخ ْذ َها".
يغي من هذه
وهذا الذي يسميه الناس اليوم هبدية أو مكافأة أو بدل أتعاب ال ُّ

احلقيقة شيئ ًا ،فهو ٌ
حلم ،وال ينشز منه
أكل ألموال الناس بالباطل،
ٌ
سحت ال ينبت منه ٌ

غي منها تغيري أسامئها.
عظم ،إال والنار أوىل به ،واحلقائق ال ُي ّ

(((

الشهاد ِ
ِ
اتَ ،باب من َأ َقا َم ا ْل َب ِّينَ َة َب ْعدَ ا ْل َي ِم ِني ،حديث رقم
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتَاب َّ َ َ
( ،)2680ص.510
ِ
ِ
َ
ْ
اس َت ْع َم ْلنَا ُه ِمنْك ُْم عىل ع ََم ٍل َف َكت َْمنَا
"من
يقول:
ﷺ
هلل
ِ
ا
ول
س
ر
سمعت
قال:
ي
ْد
ن
ك
ل
ا
((( عن ع َِد ِّي بن ع َِم َري َة
ِّ
ْ
ُ َ ُ
ِم ْ َيط ًا فام َف ْو َق ُه كان ُغ ُلوالً َي ْأ ِت بِ ِه يوم ا ْل ِق َيا َم ِة ،قالَ :ف َقا َم إليه َر ُج ٌل َأ ْس َو ُد من ْالَن َْص ِ
ار ك ََأ ِّن َأ ْن ُظ ُر إليه ،فقال:
ول اهللِ ا ْق َب ْل َعنِّي ع ََم َل َك ،قال :ومالك؟ قالَ :س ِم ْعت َُك َت ُق ُ
يا َر ُس َ
ول ك ََذا َوك ََذا ،قال :وأنا َأ ُقو ُل ُه ْال َن ،من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
وت منه أ َخ َذ وما هنى عنه ا ْنت ََهى ".انظر:
اس َت ْع َم ْلنَا ُه منْك ُْم عىل ع ََم ٍل فليجئ ب َقليله َوكَثريه ،فام أ َ
ْ
ِ
ِ
 مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب َتْري ِم َهدَ ا َيا ا ْل ُع َّمل ،حديث رقم ( ،)1833ص.766ِِ
وعن أيب ُ َ ٍ
"اس َت ْع َم َل النبي ﷺ َر ُج ً
ال من ْالَزْ ِد ُي َق ُال له ابن اللتبية عىل
ح ْيد َّ
الساعد ِّي  ،قالْ :
ت أبيه أو بي ِ
الصدَ َق ِة ،فلام َق ِدم قال :هذا َلكُم وه َذا ُأه ِدي يل ،قالَ :فه َّل ج َلس يف بي ِ
ت ُأ ِّم ِه َف َينْ ُظ َر ُ ْيدَ ى
َْ
َْ
َ َ َ
ْ َ َ ْ َ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ُل ُه عىل َر َق َبته ،إن كان َبعري ًا
له َأ ْم َل؟ َوا َّل ِذي َن ْف ِس بيده َل َي ْأ ُخ ُذ َأ َحدٌ منه شيئ ًا إال جاء بِه يوم ا ْلق َيا َمة َْ
ْت اللهم هل
له ُرغَا ٌء ،أو َب َق َر ًة هلا ُخ َو ٌار ،أو شاه َت ْي َع ُرُ ،ث َّم َر َف َع بيده حتى َر َأ ْينَا ُع ْف َر َة إِ ْب َط ْي ِه ،اللهم هل َب َّلغ ُ
ْت َث َلث ًا ".انظر:
َب َّلغ ُ
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابقِ ،كتَاب ْ ِال َب ِة َو َف ْض ِل َها والتحريض عليهاَ ،باب من مل َي ْق َب ْل
ْال َ ِد َّي َة ،حديث رقم ( ،)2597ص.491
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اهلالل وتوحيد الصيام

ثم يكرب حتى
حني سألت اليهود رسول اهلل  عن اهلالل :ملاذا يبدأ صغري ًا ّ

ثم يصغر وهكذا .أمر اهلل رسوله  أن جييبهم بقوله﴿ :ﮭﮮﮯ
يتكامل بدر ًا ّ

بي هلم َّ
أن سؤاهلم قد وضعوه يف
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾ [البقرة (((]189 :ل ُي َّ
غري موضعه ،وال يدل عىل َّ
أن وراء صياغته عق ً
ال حكي ًام وال فِكر ًا سديد ًا ،ولذا فقد أجاب
ووجهوا سؤاالً مناسب ًا لكان هذا جوابه.
باجلواب الذي لو َّأنم فهموا كيف يسألونّ ،

واهلل -تبارك وتعاىل -جعل الشمس والقمر آيتني ،وجعلهام مناط ًا ملعرفة السنني

واحلساب ،وربط األحكام الرشع َّية مجل ًة بمواقيت وأزمان ،قال تعاىل﴿ :ﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﴾ [يونس .]5 :وقال﴿ :ﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﴾ [اإلرساء .]12 :وذلك ألنَّه أراد أن يبني يف
توجه االستخالف ،واإلحساس بحضور مهمة العمران واخلالفة يف األرض
اإلنسان ُّ
يف ذهنه وعقله عىل الدوام ،فالصالة هلا مواقيتها يف اليوم والليلة ،والصيام له مواقيته

شهر يف السنة هو شهر رمضان ،واحلج له أشهره ومواقيته ،والزكاة هلا مواسمها
ٌ
ورضورة إعطائها ملستحقيها يف وقتها دون تأخري ،وهكذا الديون واالستحقاقات
ِ
وعدَ د النساء وما إىل ذلك.
وهلل -جل شأنه -فرائض يف الليل ال يرضيه تأخريها إىل النهار ،وفرائض يف

النهار ال ينبغي أن ت َّ
ُؤخر إىل الليل ،وبذلك ُي ّ
نشأ اإلنسان تنشئ ًة سليمة عىل احرتام
ٍ
إنسان أجل ،ورأس مال
الوقت والتق ُّيد به ،وعدم التفريط به ،فلكل أمة أجل ،ولكل
((( روى الطربي بسنده عن الربيع ،قال :ذكر لنا أهنم قالوا للنبي ﷺ :مل ُخلقت األهلة؟ فأنزل اهلل تعاىل:
مواقيت لصوم املسلمني
﴿ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾ [البقرة ]189 :جعلها اهلل
َ
وإفطارهم وحلجهم ومناسكهم وعدّ ة نسائهم َو ّ
حل ديوهنم .انظر:
 -الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،مرجع سابق ،ج ،3ص.280
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دقائق وثوان إذا انتهت ال
األمم واألفراد هو هذا الزمن ،فاحلياة زمن هلا أجل هي
ٌ

كادح إىل ربه فمالقيه.
رتد ،فاحلياة سائرة إىل هنايتها ،واإلنسان
ٌ
يمكن أن تُعاد أو تُس َ

توقيت يربط
القمري وهو
واهلل -تبارك وتعاىل -قد م ّن عىل هذه األمة بالتوقيت
ٌ
ّ

ٍ
بشكل
اإلنسان بالزمن ،وله مزايا شديدة األمه ّية جتعله أفضل من التوقيت الشميس
ظاهر ال ِمراء فيه ،ومع ذلك َّ
فإن املسلمني قد أضاعوا مزايا هذا التوقيت واستبدلوه

إغريقيِ ،عل ًام َّ
بأن اهلل -تبارك وتعاىل -حينام رشع هلذه األمة توقيتها
توقيت
بغريه وهو
ٌ
ّ

القمري ربطه باستدارة الزمان ونَسخ كل ما أحلقه اإلنسان بقضية الزمن ،لكي
ّ
يصبح التوقيت حم ِّقق ًا ملقاصد القرآن وأهدافه وغاياته فقال -جل شأنه﴿ :-ﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

وسمى ذلك التعديل
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ [التوبة.]36 :
ّ

دين ًا قي ًام ّ
ألن األخذ به وااللتزام به وإيقاع العبادات والفرائض اإليامنية وفق ًا له ُيعدّ
ُركن ًا من أهم أركان التد ُّين ،وكيفية حتقيق أغراض التد ُّين.

وبي َّ
أن التال ُعب يف الزمن وتغيريه شأن الكفار الذين حياولون من خالل
َّ
التال ُعب به أن يتخ ّلصوا من بعض الواجبات ويتح ّللوا من ٍ
كثري من الفرائض،

ويتحكّموا يف الدين وأوقاته ،والتد ُّين وأزمانه وفق ًا لرغباهتم وشهواهتم ال وفق ًا ملا
حي ّقق القيم و ُيث ِّبت دعائمها ،وال وفق ًا ملتطلبات العمران وبناء احلضارة.

القمري القرآين عىل التوقيت
نبي بعض مزايا التوقيت
ّ
ولعلنا يف هذه ال ُعجالة ّ

الشميس اإلغريقي:

اإلسالمي هو دين الفطرة ﴿ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
لـم كان الدين
ّ
ّ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫﯬﯭ﴾ [الروم ،]30 :فقد ركّزت أحكامه وقوانينه ك ّلها علی قاعدة الفطرة

والطبيعة واملشاهدة والرؤية وأمثاهلا ،هذا تعليم بسيط ويسري وعام وال يقبل التغيري
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والتحريف والزيادة والنقصان ،وهذه الكيف ّية منحساب الشهر ورؤيته يف أوله،

ومشاهدة سريه يف السامء ،لتعيني الوقت ،قض ّية عامة يتساوى فيها العامل واجلاهل،
والبدوي ،واحلارض واملسافر ،وال خيتلف فيها
واحلرضي
املنجم،
واملنجم وغري
ّ
ّ
ّ
ّ
هؤالء ،وال ُي ْشتبههبا يفاحلساب.

ولو بقي شخص علی ظهر السفينة الراس ّية يف املاء أعوام ًا كثرية ،أو عاش علی

سفوحاجلبال وحده بعيد ًا عن أنظار الناس ،أو قىض عمره يف ال ُقرىواألرياف منعزالً
عن جمتمعه ،أو انقطع عن القافلةّ ،
وظل يفالبوادي والفلوات سنين ًا من عمره ،فإنّه

يعرف شهره ،ويعرف اليوم الذي يعيشفيه.

الشميس ،فإن
واإلسالمي هو التقويم
الرشعي
أما لو قدّ ر أن يكون التقويم
ّ
ّ
ّ
جراء ذلك منها:
هناك إشكاالتستحدث ّ

اخلريفي،
الربيعي ،أو
واملنجم ،وتعيني نقطة االعتدال
الر َصد،
ِّ
ّ
ّ
أوالً :احلاجة إىل َّ

خارجي جمعول.
واإلسالمال يق ّيد أحكامه أبد ًا باحلاجة إىل أمر
ّ

أي شهر من الشهور الشمس ّية يمكن أن يكون معترب ًا؟! ذلك ألنـّنا عرفنا
ثاني ًاّ :

ّ
أن مقدار الشهور الشمس ّية يتفاوت حسب التقاويم املختلفة.

فإن ّ
املنجم صالح ّية تعيني الشهورّ ،
املنجمني ين ّظم
كل واحد من ّ
ثالث ًا :لو ُخ ّول ِّ

خاص حسبام يراه ،ممّا يبعث علی نشوب اخلالف واالختالف بني أبناء
الشهور بشكل ّ

األمة يف التقويمواألحكام ،ونحن نعلم ّ
املنجمني لو مل خيطئوا يفأصلحساب الكبيسة
أن ّ

وتعيني مقدارهاّ ،
أمر جمعول وخاضع لنفوذهم،
فإن الصالح ّية يف تعيني مقدار الشهور ٌ
منجمآخر معحفظ ُأصولاحلساب.
خاص علی رأي ّ
ملنجم ّ
وال يمكن تقديم رأي ّ

رابع ًا :يؤ ّدي هذا األمر إىل اختالف املسلمني يف بقاع خمتلفة من العامل ُّ
لتعذر

احلصول علی تقويم وتاريخ مع ّينني ،ويضيع أهل القرى واألرياف والقوافل

واجلو لو طالسفرهم.
واملسافرونعرب البحر
ّ
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ولذا نرى كيف اعتربت اآلية الكريمة ﴿ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾

[التوبة.]36 :

ٌ
ٌ
مرتبط بأصل
منوط باخللق ،وعددها االثنا عرش
 -1ترتيب الشهور القمر ّية
التكوين والفطرة ،وخلق الساموات واألرض ،يضاف إىل أنـّها عرضت
ذلك بوصفه الدين القيم ،أي :الثابت ،وبعبارة ُأخرىّ ،
إن السنني القمر ّية
يتغي وال يقبل
والشهور القمر ّية هيديناهللالقيم الثابتوحكمه الذيال ّ
التحريف ما دامتالساموات واألرض.

تطور أعامل
تدرها السنون والشهور القمر ّية كام يبدوّ ،
 -2من املنافع التي ّ
املسلمني يف مجيع الفصول واألوقات املختلفة من السنة ،مثالً :صيام شهر
رمضان يدور يف الفصول املختلفة؛ إذ يصوم املسلم يف الشتاء ،والربيع،
ال عن ّ
أي خت ّلف ،فض ً
أن طبيعته يف
والصيف ،واخلريفدونأن يكونهناك ّ
الفصول األربعة حتتاج إىل الصوم يف الفصول األربعة حسب فهم األحكام
ٍ
والقوانني من أصل الفطرةّ ،
بنحو
وأن الفوائد الصح ّية للصوم تعود إليه
ً (((
وحارةأيضا.
تام ،فإنّههي ّييء طبيعتهوإرادته للجوعيفأوقات طويلة
ّ

ومن املؤسف َّ
أن املسلمني قد استبدلوا بتوقيتهم ما شاء اآلخرون بحجج خمتلفة،
مهيته
وكان عليهم أن يقدروا هذا التوقيت القمري ويعملوا عىل نرشه يف العامل ك ّله أل ّ
وملا فيه من فوائد كثرية.

الطربيس ،بعد تفسري هذ ه اآلي ة املباركة :ويفهذ ه اآلية داللةعلی ّ
أن االعتبار يفالسنني
((( ويفضوء ذلك يقولالشيخ
ّ
ِ
ن املصلحة ،ولسهولة
بالشهور القمر ّيةال بالشمس ّية ،واألحكام الرشع ّية ُم َع َّل َق ٌة هبا .وذلك َلا علماهللسبحانهفيهم 
تتغي يفالفصولاألربع ة علی امتداد
ك علی
معرفة ذل 
ّ
لـم كانتطبيعة اإلنسان ّ
اخلاص والعا ّم .وحصيلةالقول :إنّه ّ
السنةّ ،
يف دور ة
فإن اإلسال م -املرتكز علی قاعدةالفطرة البرش ّية-قد وض ع أحكامه وتعاليمه لتالئمطبيع ة اإلنسان 
الفصولاألربعة .انظر:

 الطربيس ،أبو عيل الفضل بن احلسن (تويف٥٤٨ :ﻫ) .جممع البيان يف تفسري القرآن ،بريوت :دار املرتىض،ط2006 ،1م ،ج ،5ص.40
الطهراين .رسالة جديدة يف بناء اإلسالم عىل الشهور القمرية،
احلسيني
ني
حممد احلس 
ّ
 الطهراين ،الس ّيد ّّ
مقالته يف موقع معارف اإلسالم.
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كيف اضطرب املسلمون يف صيامهم وفِ ْطرهم؟!

التنازع عىل السلطان أفتى بعضهم َّ
وحك ًام بصحة
يف غمرة
ُ
بأن هناك رؤي ًة للهالل ُ
الرؤية ،فرؤية اهلالل ٌ
أي إنسان أن يقوم به فيرتاءى اهلالل يف الوقت
عمل يستطيع ّ
الذي هو مظنّة ظهوره ،فإذا رآه فال يكفي ذلك يف دعوة أهل البلد إىل الصيام أو الفطر،
بل ال بدّ من أن يقرتن ذلك بحكم اإلمام ،فيذهب الشاهد إىل القايض أو إىل أية جهة
حيدّ دها الرئيس األعىل أو اإلمام ليشهد أنه رآه ،فإذا ُقبلت شهادته واقرتن ذلك بحكم
اإلمام ّ
بأن الشهر قد دخل ،آنذاك جيب عىل الناس الصيام أو اإلفطار ،فإذا مل يقرتن
ذلك بحكم اإلمام فرؤية الشاهد ال تُلزم غريه" ،فعن ك َُر ْيب َأ َّن ُأ َّم ا ْل َف ْض ِل ا ْبنَ َة احلرث
َب َع َث ْت ُه إىل ُم َع ِ
است ََه َّل َر َم َض ُ
الشا ِم ،قالَ :ف َق ِد ْم ُت َّ
او َي َة بِ َّ
ان وأنا
الشا َم َف َق َض ْي ُت َح َ
اجت ََهاَ ،ف ْ
المع ِةُ ،ثم َق ِدم ُت ا َْل ِدينَ َة يف ِ
ِ
الش ْه َر َف َس َأ َلنِي ابن َع َّب ٍ
آخ ِر َّ
بِ َّ
اس،
الشا ِمَ ،ف َر َأ ْينَا ْال َل َل َل ْي َل َة ْ ُ ُ َ َّ ْ
ِ
ِ
ال ُم َع ِة ،قال :أنت َر َأ ْي َت ُه؟
ُث َّم َذك ََر ْال َل َل ،فقالَ :متَى َر َأ ْيت ُْم ْال َل َل؟ قلت َر َأ ْي ُت ُه َل ْي َل َة ْ ُ
اوي ُة ،قالَ :ل ِكنَّا ر َأينَاه َلي َل َة السب ِ
ت فال ن ََز ُال
َّ ْ
َ ْ ُ ْ
قلت :نعمَ ،و َرآ ُه الناس َو َصا ُموا َو َصا َم ُم َع ِ َ
اوي َة و ِصي ِ
ِ
ِ
ام ِه؟ قال:
ن َُصو ُم ُه حتى ُنك ِْم َل ال َّث َلثِ َ
ني أو ن ََرا ُه ،فقلتَ :أ َف َل َت ْكتَفي بِ ُر ْؤ َية ُم َع ِ َ َ َ
(((
َل َهك ََذا َأ َم َرنَا رسول اهللِ".
ثم جاء الفقهاء فجعلوا من حديث ابن عباس ذاك أص ً
فقرروا
يفرعون عليه َّ
ال ّ
ّ
سموه اختالف املطالع ،وتكلموا عن احتاد املطالع ،مع ّ
أن املطالع مهام اختلفت
شيئ ًا ّ
املوسع اليوم والليلة والشهر والسنة .فقد يطلع
فال يبلغ اختالفها مستوى الوقت
ّ
اهلالل يف موق ٍع السابعة مث ً
ال ويف مطل ٍع آخر يطلع بعد ذلك بخمس دقائق أو عرش أو
ساعة أو ساعتني.

تصور أبد ًا أن يبلغ االختالف أكثر من يو ٍم
وعىل مستوى الكرة األرضية ال ُي ّ
ٍ
واحد ،فإذا ثبت دخول الشهر يف رشق األرض ف ُيمكن أن خيتلف يف غرب األرض إىل
ٍ
فرتة قد تبلغ يوم ًا ،وذلك يعني أنَّه ال ُيتصور أن يتجاوز اختالف املطالع اليوم ،فيمكن
واحلالة هذه أن يصوم سكان األرض شطرهم يف يوم كذا ،ويتبعه شطرهم اآلخر يف
يو ٍم ٍ
تال ،وال يتجاوز ذلك.
((( السجستاين ،سنن أيب داود ،مرجع سابق ،كتاب :الصوم ،باب :إذا رؤي ِ
ال ْل َُل يف َب َل ٍد قبل الْ َخ ِري َن بِ َل ْي َل ٍة،
َ
ج ،4حديث رقم ( ،)2332ص.21
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لكن فكرة اختالف املطالع واالشرتاك يف جزء من الليل وخضوع األمر لقضاء

وتفرق كلمة األمة وانتهاء عهد احلكومات املركز َّية الشاملة ،جعل األمر أكثر
احلاكمُّ ،
تعقيد ًا؛ فقد نجد االختالف يف الصيام ويف الفطر بني بلدان املسلمني يف أيامنا هذه
كنت وجمموعة من
يصل إىل ثالثة أيام أو أربعة يف بعض األحيان .وأذكر ذات يوم ُ
إخواننا من املذاهب األخرى نرتاءى هالل رمضان يف موق ٍع من املواقع ،وقد اختذ

اهلالل لنفسه دائرة مما يدل عىل أنّه يف ثالث أيام ذلك الشهر أو ثانيها عىل األقل،

وكنا ننظر إليه دون أن ينضم بعضنا إىل بعض أو نشري إليه لكربه وإضاءته واستدارته

فالتفت إىل إخواين من مذهب آخر وقلت هلم :ماذا تقولون؟ ها هو
وظهور نوره،
ُّ
اهلالل يطل عليكم ليؤكد أنّه موجود وقد استدار واستنار وجتاوز اليوم األول حت ًام،
فإذا هبم يقولون :يف مذهبنا ال نعتد برؤيته إال إذا اقرتنت بفتوى اإلمام َّ
بأن الشهر قد

دخل .قلت هلم :وماذا عن اآلية الكريمة ﴿ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ﴾ [البقرة]١٨٥ :

وقد شهدتم وشهدنا ،قالوا :البد أن يشهد اإلمام!!.

كرسها بعض
هذه اآلراء املس َّيسة التي اختذها بعض الفقهاء لفقهنة السياسة ،أو ّ

السياسيني لتسييس الفقه ما زالت األمة تدفع ثمنها من وحدهتا وإفساد مواقيت دينها
حتى يومنا هذا.

وسكنت ضاحية من ضواحي العاصمة
انتقلت إىل الواليات املتحدة
وحني
ُ
ُ
واجهت مشكلة ّ
أن
الفقهي ألمريكا الشامل َّية
األمريك َّية ،و ُك ّلفت بإدارة املجلس
ُ
ّ
املسلمني يف مدينة واشنطن وضواحيها مثل فريفاكس ورستن وهريندن والكزاندريا
وماريالند وبالتيمور يصومون ويفطرون يف أيام ثالثة تصل أحيان ًا إىل األربع ،فقد
يفطر بعضهم يوم اخلميس ويكون التاسع والعرشين من الشهر وتسأله :مل أفطرت؟
فيقول :ألين بدأت صيامي مع البلد الفالين وقد أعلن هذا البلد َّ
أن غد ًا أول أيام
ٍ
ثم يأيت
العيد .تأيت
لشخص آخر وقد صام يوم اجلمعة وتسأله فيجيب جواب ًا مماثالًّ ،

ٍ
بجواب مثل ذلك ،وهكذا ترون ّ
القمري
أن التوقيت
َمن يصوم يوم السبت ويأتيك
ّ
رغم كل مزاياه قد أصبح ِعبئ ًا ال حيمل أ ّية مزية ،بل هو أقل بكثري من تقويامت

اآلخرين ،ألنَّه ُيسبب االختالف احلاد إىل هذه الدرجة.
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وجدت يف بعض األماكن اختالفات قد تبلغ حد ِ
والسباب
العراك
ولقد
ُ
ّ
وي ّرب هلم أعيادهم عند
والشتائم ،ممّا يفسد عىل الناس صيامهم يف بدء الصيامُ ،
حلوهلا .مع َّ
العلمي تقوي ًام
أن من املمكن يف ضوء ما حدث أن نقدّ م يف ظل التقدُّ م
ّ

يتغي ذلك
قمر ّي ًا آلالف قادمة من السنني نحدّ د فيها بداية وهناية كل شهر
ّ
قمري ،ولن ّ

كور اهلل الشمس ،ويفقد
قبل أن يطوي اهلل األرض كطي السجل للكتب ،وحتى ُي ّ

مهيته وشعاعه وتنتهي احلياة.
القمر أ ّ
وألنَّنا كنّا نعيش يف ٍ
بيئة متحرضة ،قد تكون تعلمت من أسالفنا أبجديات

مؤسسة ناسا لعلوم الفضاء أللتقي هبم،
احلضارة ،فقد اتصل يب بعض اخلرباء يف ّ
عز عليهم أن جيدوا املسلمني يف الواليات املتحدة
وبالفعل التقيت هبم ،فذكروا أنَّه قد ّ
األمريك َّية خيتلفون عند بداية رمضان وعند هنايته اختالف ًا شديد ًا ،وذكروا يل َّأنم

إليامهنم ّ
مهمة يف ظلها تأسست علوم الفلك ،فقد رأوا يف
بأن املسلمني ورثة حضارة ّ
ناسا ّ
أن هذه األمة إذا اختارت شيئ ًا أو وقفت موقف ًا فال بدّ أن يكون لدهيا عىل ذلك

ٌ
علمي ،فاختاروا بعض املواقع يف الواليات املتحدة وأسسوا فيها أبراج مراقبة
دليل
ّ
وجربوا يف أحد هذه األبراج أن دعوا ثالثامئة شخص
للهالل َت ِري بالعني املجردةّ ،
ٍ
أعامر خمتلفة من السادسة إىل السبعني ممّن ال يستخدمون نظارات ،وقدّ موا هلم
من

يف اليوم الذي هو مظنّة مشاهدة اهلالل اإلحداثيات التي عليهم أن يالحظوا اهلالل
من خالهلا ،وبعد فرتة استجوبوهم مجيع ًا وكلهم قد ا ّدعى رؤية اهلالل ،ولكن عندما

وجهنا هلم األسئلة العلم َّية الدقيقة عن فتحة اهلالل وكيف هي ،واجتاهها وما إىل ذلك
ّ
من أسئلة فن َّية وجدوا َّ
أن ثامنية فقط من بني الثالثامئة قد رأوا اهلالل فعالً ،أما الباقون
فقد ُخ ّيل هلم َّأنم رأوه ومل يروه ،والذين رأوا اهلالل كانوا يف أعامر ما بني الثامنة
والتاسعة ،وكانت الغالب ّية من البنات ،وأعطوا كثري ًا من التفسريات العلم َّية لقضية
الرؤية ،ولـ َِم رآها هؤالء وصدقوا يف حني كان ما رآه اآلخرون جمرد خت ُّيل.

اإلسالمي يف
العاملي للفكر
وقد عقدنا بِنا ًء عىل ذلك ندو ًة استضافها املعهد
ّ
ّ
حينه مجعنا فيها الفنّيني والفقهاء واستضفنا اثنني من خرباء ناسا كانوا طبع ًا من غري

املسلمني ،وأعطوا خربهتم وتقاريرهم يف هذا الشأن ،واستغربوا اختالف املسلمني يف
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أمر هلم فيه مندوحة عن االختالف .ومما خرجت به الندوة ّ
أن هناك َم ْوقعني يف العامل
لـمن أراد
يمكن أن تُقام فيهام مراصد مراقبة ت ّ
ُوصل إىل برد اليقني يف مسألة الرؤية َ
التمسك هبا :أحدمها يف املدينة املنورة ،والثاين يف منطقة من مناطق تشييل يف أمريكا
ُّ
اجلنوب ّية .واحلقيقة َّ
أن احلساب الذي مازال مشتبه ًا لدى بعض الفقهاء املعارصين
ٌ
خطأ فاحش -يستطيع أن يقدم لنا حساب ًا دقيق ًا ،ونقدم تقوي ًام قمر ّي ًا
بالتنجيم -وهذا
يبي لنا بدايات الشهور القمر َّية وهناياهتا ،لننتهي من هذه
آلالف قادمة من السنني ّ
املشكلة إىل األبد لو صدقت العزائم ،فال يكون لدينا اختالف ،ال يف الصيام ،وال يف
احلقيقي القائم عىل اختالف املطالع الكربى
احلج ،وينحرص االختالف باالختالف
ّ
حينام يصل االختالف إىل مستوى ٍ
ليلة أو تزيد ،واهلل أعلم.
وبعد هذه االستطرادات املهمة ذات الصلة الوثيقة باآلية الكريمة نستكمل

الكالم حول ما بقي منها﴿ ،ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ﴾ [البقرة ]189 :يف
اإلحرام بأن تنقبوا فيها نقب ًا تدخلون منه وخترجون ،وترتكوا الباب وكانوا يفعلون
ذلك ويزعمونه بِ ّر ًا ﴿ﯠﯡ﴾ [البقرة ]189 :أي ذا الرب ﴿ﯢﯣﯤ﴾ [البقرة ]189 :اهلل
برتك خمالفته ﴿ﯥﯦﯧﯨﯩ﴾

[البقرة]189 :

ﯬﯭﯮ﴾ [البقرة ]189 :تفوزون.

(((

يف اإلحرام ﴿ﯪﯫ

النَّجم الواحد والعرشون :القتال وأحكامه من منظور الوحدة البنائية للقرآن
﴿ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟ﴾ [البقرة]194-190 :

((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.39
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بتصور شامل عن هذا املوضوع،
هذه اآليات مما تناول أمر القتال .ولكي نخرج
ُّ
فال بدّ من قراءة القرآن املجيد يف إطار وحدته البنائية ،والتي ُتتِّم الرجوع إىل سائر
اآليات األخرى التي تناولت بقية جوانب املوضوع ،ومن هذه اآليات -فض ً
ال عن
هذه اخلمس:-

قوله تعاىل﴿ :ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ﴾ [البقرة.]218-217 :

وقوله تعاىل ﴿ :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ﴾

[األنفال .]56 :إىل قوله تعاىل﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇ﴾ [األنفال.]75 :

كام أن من بينها أيض ًا اآليات التسع والعرشين األوىل من سورة التوبة ،من قوله
تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ﴾ [التوبة ]1 :إىل قوله تعاىل:
﴿ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚ﴾ [التوبة.]29 :
وقوله تعاىل ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾

[احلج .]39 :إىل قوله تعاىل﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾ [احلج.]41 :

وقوله ّ
جل وعز﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾
[حممد.]21-20 :
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هذه هي مجلة اآليات الواردة يف هذا املوضوع اخلطري جدّ ًا والذي واجهناه وما

زلنا نواجهه منذ عرص النبوة بأشكال خمتلفة.

ومن املتفق عليه أن فرض القتال قد مر بمراحل ،ففي مكة مل يأذن اهلل بيشء

منه ،بل ُأمر املسلمون بكف أيدهيم عن املرشكني والصرب عليهم والعفو والصفح

عنهم ،واألدلة عىل هذا كثرية جدّ ًا ،منها قوله تعاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛ ﴾ [النساء ،]77 :وقوله تعاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ
ﯩﯦﯪﯫ﴾ [املائدة .]13 :وقوله﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾

[النحل .]82 :وقوله عز وجل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟ﴾ [اجلاثية .]14 :وبعد اهلجرة إىل املدينة املنورة كانت املرحلة الثانية
مرحلة اإلذن بالقتال ،قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜ﴾ [احلج ،]39 :ثم كانت املرحلة الثالثة ،وهي األمر بقتال من قاتلهم
كام يف املوضع الذي معنا هنا من سورة البقرة ﴿ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ [البقرة ،]190 :ثم كانت املرحلة الرابعة

واألخرية وهي مرحلة فرضه عىل املؤمنني فرض ًا ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭ﴾ [البقرة .]216 :إن التد ُّبر هلذه اآليات -يف مواضعها التي ذكرنا -يربز لنا

قضية أساسية :وهي حق اإلنسان يف حرية االعتقاد وحرية التد ُّين والعبادة ،وهو حق
منحه اهلل -تبارك وتعاىل -لإلنسان ومل يسمح ألحد أبد ًا أن يسلبه منه ،وهذا احلق يف احلرية

ال بد له من حا ٍم حيميه ،هذا احلامي الذي أنيطت به هذه املسؤولية يتمثل يف هذه األمة
اخلامتة لألمم والتي أخرجها اهلل تعاىل للناس -كل الناس -إخراج ًا لتنهض هبذا العبء

وهذه األمانة التي أبت السموات واألرض واجلبال أن حيملنها وأشفقن منها﴿ ،ﭞ

 218تفسري القرآن بالقرآن

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [آل عمران.]110 :

هذه احلامية هلذا احلق هي وظيفة من وظائف هذه األمة الوسط القطب الشهيدة عىل الناس،

﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾

[البقرة ،]143 :هذه اخلصائص -شهادهتا وخرييتها ووسطيتها وموقعها وقطبيتها-
جتعلها مسؤولة عن ضامن ومحاية هذه احلرية ،حرية االعتقاد والتدين ...الخ.

﴿ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ[ ﴾...البقرة ((( ]190 :فقط ،ذلك أن اهلل -تبارك
وتعاىل -مل جيعل قتال املسلمني لغريهم منوط ًا بإيامهنم ،ألن اإليامن َأ ْمر آخر حيكمه

قوله تعاىل﴿ :ﯿﰀﰁﰂﰃ﴾ [البقرة .]256 :وهي آية حمكمة ،سيقت يف إطار النفي
قل أو كثرّ ،
لتعم كل نوع من أنواع اإلكراه مهام كانّ ،
جل أو َح ُقر ،وآيات سورة
التوبة التي نزلت برباءة اهلل تعاىل ورسوله من املرشكني واألمر بقتاهلم -والتي ُز ِعم
(((

أهنا ناسخة هلذه اآلية -عللت الرباءة واألمر بالقتال بنكث عهودهم مع املسلمني أو
باالعتداء عليهم أو هبام مع ًا ،ومل تعلل ذلك بالرشك أو الكفر .ومن هنا يتبني لنا أن

اهلدف األسايس من ترشيع القتال أمران اثنان:

أحدمها :محاية حقوق اإلنسان ومن أمهها ويف مقدمتها حقه يف التدين وحرية االعتقاد.
((( هذه أول آية نزلت يف القتال باملدينة ،فلام نزلت كان رسول اهلل ﷺ يقاتل من قاتله ويكف عمن كف
عنه ،حتى نزلت سورة براءة ،كذا قال ابن أسلم حتى قال :هذه منسوخة بقوله﴿ :ﮬﮭ
ﮮﮯ﴾ [التوبة ]5 :ويف هذا نظر ،ألن قوله﴿ :ﯳﯴ﴾ [البقرة ]190 :إنام هو هتييج وإغراء
مههم قتال اإلسالم وأهله[ ،ص ]170 :أي كام يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم ،كام قال:
باألعداء الذين ّ
﴿ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ [التوبة ]36 :وهلذا قال يف هذه اآلية﴿ :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ﴾ [البقرة ]191 :أي لتكون مهتكم منبعثة عىل قتاهلم كام مهتهم منبعثة
عىل قتالكم وعىل إخراجهم من بالدهم التي أخرجوكم منها قصاص ًا ،انظر:
 الصابوين ،خمترص تفسري ابن كثري ،مرجع سابق ،ج ،1ص.169((( ألن "النكرة يف سياق النفي تعم" انظر :الكوكب الدري ج ،1ص ،288إرشاد الفحول ج ،1ص.532
و"النكرة يف سياق النفي تعم مستفاد من قوله تعاىل﴿ :ﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ [الكهف ]49 :وقوله﴿ :ﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [السجدة .]17 :انظر:
 ابن قيم اجلوزية ،أبوعبداهلل شمس الدين ،حممد بن أيب بكر (تويف751ﻫ) .بدائع الفوائد ،بريوت :دارالكتاب العريب ،ج ،4ص.2

سورة البقرة 219
واآلخر :فرض عملية احرتام املعاهدات واالتفاقات عىل اجلميع لكي يستطيع

البرش أن يعيشوا آمنني يف ظل اتفاقات ومعاهدات تسمح هلم أن يتبادلوا املنافع وأن

يستفيدوا من األرض وأن يعيشوا فيها حياة مطمئنة ،وبناء عىل ذلك فكل ما قرره
كثريون من متقدمي الفقهاء أو متأخرهيم أو من املسترشقني أو املستغربني يف تعليل
القتال بالكفر حيتاج إىل مراجعة يف ضوء القرآن الكريم.

﴿ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ﴾ [البقرة ]190 :أي قاتلوا يف سبيل اهلل

وال تعتدوا يف ذلك ،ويدخل يف ذلك ارتكاب املناهي من املثلة والغلول وقتل النساء

والصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع وحتريق األشجار وقتل احليوان لغري مصلحة،
وهلذا جاء يف صحيح مسلم عن ُب َر ْيدَ َة قال" :كان رسول اهللِ ﷺ إذا َأ َّم َر َأ ِمري ًا عىل َج ْي ٍ
ش
أو ِ ٍ
ني َخ ْي ًاُ ،ث َّم قال :ا ْغ ُزوا
اصتِ ِه بِ َت ْق َوى اهللَِ ،و َم ْن معه من ا ُْل ْس ِل ِم َ
س َّيةَ ،أ ْو َصا ُه يف َخ َّ
َ
ِ
ِ
اس ِم اهللِ يف َسبِ ِ
يل اهللَ ،قات ُلوا من َك َف َر بِاهللِ ،ا ْغ ُزوا وال َت ُغ ُّلوا وال َت ْغد ُروا وال َت ْ ُث ُلوا وال
بِ ْ
ض َم َغ ِ
َت ْق ُت ُلوا َولِيد ًا (((".وعند البخاريَ " :أ َّن ا ْم َر َأ ًة ُو ِجدَ ْت يف َب ْع ِ
ازي النبي ﷺ َم ْقتُو َل ًة،
ِ
اء والصبي ِ
ان﴿ (((".ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
َف َأ ْنك ََر رسول اهلل ﷺ َقت َْل الن َِّس َ ِّ ْ َ
ﭗﭘ﴾ [البقرة ]191 :أي لتكن مهتكم ُمنبعثة عىل قتاهلم كام مهتهم منبعثة عىل قتالكم
وعىل إخراجهم من بالدهم التي أخرجوكم منها قصاص ًا.

[البقرة]191 :

(((

﴿ﭙﭚﭛﭜﭝ﴾

الفتنة هنا بمعنى إكراه املؤمنني عىل تغيري عقيدهتم ،واملعنى :واقتلوا

أولئك الذين بدأوكم بالقتال حيث وجدمتوهم ،وأخرجوكم من مكة وطنكم الذي

تتحرجوا من ذلك فقد فعلوا ما هو أشد من القتل
محلوكم عىل اخلروج منه ،وال
ّ

يف املسجد احلرام ،إذ حاولوا فتنة املؤمنني عن دينهم بالتعذيب يف مكة حتى فروا

َأمري ا ِلْمام ُالْمراء عىل ا ْلبع ِ
والس ِ َي ،باب ت ِ
وث َو َو ِص َّيتِ ِه
ُُ
ََ َ
((( مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب اجلهاد ِّ
اب ا ْل َغزْ ِو َوغ ْ ِ
اه ْم بِآ َد ِ
َي َها ،حديث رقم ( ،)1731ص.720
إِ َّي ُ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابقِ ،كتَاب اجلهاد والسري ،باب َقت ِْل الصبي ِ
ان يف ا َلْ ْر ِ
ب ،حديث
ِّ ْ َ
َ

رقم ( ،)2597ص.577
((( الصابوين ،خمترص تفسري ابن كثري ،مرجع سابق ،ج ،1ص.190
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بدينهم من وطنهم﴿ (((.ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [البقرة ]191 :أي يف احلرم ﴿ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [البقرة ]191 :فيه ﴿ﭩﭪﭫ﴾ [البقرة ]191 :القتل واإلخراج

﴿ﭬﭭﭮ﴾ [البقرة.]191 :

﴿ﭯﭰ﴾ [البقرة﴿ ]192 :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ﴾ [البقرة ]190 :أي انتهوا
عن السبب الذي من أجله ُأذن للمؤمنني بقتاهلم وهو االعتداء املذكور يف األمر
بقتاهلم﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ﴾ [البقرة]190 :؛ إذ األصل أن ما كان سبب ًا
يف القتال هو ما يزول القتال بزواله ،والقول بغري ذلك –كالقول بأن املراد االنتهاء
عن الكفر -خروج عن األصل بغري ما دليل صارف عنه إىل غريه ﴿ﭱﭲﭳ﴾
[البقرة ]192 :هلم ﴿ﭴ﴾ [البقرة ]192 :هبم ﴿ﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ [البقرة ]193 :الفتنة
هنا ويف سورة األنفال -هي اإلكراه عىل تغيري الدين ،وهي مقاتلة الكافرين املؤمننيعىل إيامهنم إراد َة إكراههم عىل ترك هذا اإليامن﴿ .ﭻﭼﭽﭾ﴾ [البقرة ]193 :ويف
األنفال ﴿ﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [األنفال .]39 :أي يكون اخلضوع كله ألمر اهلل،
وأمر اهلل هو أنه ال إكراه يف الدين ،فإن قيل :إن الفتنة هي الكفر ،قلنا :هذا خطأ ألن
املعنى يصري آنذاك :حتى ال يكون كفر ،وهذا هو عني معنى اإلكراه يف الدين الذي
حرمه اهلل عىل نفسه وعىل املؤمنني ،بقوله تعاىل﴿ :ﯿﰀﰁﰂﰃ﴾ [البقرة .]256 :وال
ّ
جيوز القول بإهناء حكم نص قرآين بحكم نص قرآين آخر إال إذا َّ
تعذر اجلمع بينهام،
وألن اجلمع إعامل للنصني واإلهناء إبطال ألحدمها ،وال يقبل إبطال نص قرآين قطعي
ال داعي إلبطاله والتأويل والفهم ممكن وحمتمل ،وقد أمكن اجلمع بتفسري الفتنة بأهنا
ثم إعامل النصني بغري موانع ،إذ ال يمنع مانع وال ينازع منازع
اإلكراه يف الدين ،ومن َّ
يف أن اإلكراه يف الدين فتنة ،فال ُعذر إذ ًا لقائل باإلهناء الذي يسمونه ن َْسخ ًا لقوله
تعاىل﴿ :ﯿﰀﰁﰂﰃ﴾ [البقرة.]256 :
﴿ﮁﮂ﴾

[البقرة]193 :

اعتداء بقتل أو غريه ﴿ﮃﮄﮅﮆ﴾

ومن انتهى فليس بظامل فال عدوان عليه.

(((

((( جلنة من علامء األزهر ،املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.43
((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.40

[البقرة]193 :
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﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾

[البقرة]194 :

فإذا اعتدوا عليكم يف الشهر احلرام

فال تقعدوا عن قتاهلم فيه فإنه حرام عليهم ،كام هو حرام عليكم ،وإذا انتهكوا
حرمته عندكم فقابلوا ذلك بالدفاع عن أنفسكم فيه﴿ .ﮋ﴾

[البقرة]194 :

مجع ُحرمة ما جيب احرتامه ﴿ﮌﮍ﴾ [البقرة ]194 :أي يقتص بمثلها إذا انتهكت

حلرم أو اإلحرام أو الشهر احلرام
﴿ ﮎﮏﮐ﴾ [البقرة ]194 :بالقتال يف ا َ
﴿ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ﴾ [البقرة ]194 :واألمر باملثلية يف االعتداء ليس عىل

(((

إطالقه بل هو مقيد بثوابت القرآن ورشيعته التي تنهى يف القتال عن ارتكاب املناهي

من املثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع وحتريق
األشجار وقتل احليوان لغري مصلحة وغري ذلك مما تقدَّ َمت بذكره األحايث الرشيفة،
وليس برشيعة املعتدين.

لقد رأينا يف أفغانستان ويف باكستان ويف غريها إرسال طائرات دون طيار تقصف
ُعرس ًا وتقتل العرشات من الناس ،ويف غزة ُألقيت القنابل املحرمة دول ّي ًا واألسلحة

الظاملة املدمرة للبيئة لسنوات كثرية ،فهل رشيعة املسلم آنذاك ﴿ﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ﴾ [البقرة]194 :؟ اجلواب ال ،ألن املقصود ﴿ﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ [البقرة ]194 :بام ال يتجاوز ثوابت القرآن ،فإذا فقد هو أخالقه فال ينبغي

أن نفقد أخالقنا.

﴿ ﮘﮙ﴾ [البقرة ]194 :وهذا -أيض ًاَ -ق ْيدٌ رصيح يف املامثلة يف القصاص من

املعتدين .اتقوا اهلل فال تتجاوزوا ما حدد لكم﴿ .ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾

[البقرة ]194 :بالعون والنرص.

وال يعكّر عىل ذلك فعل رسول اهلل  يف بني النضري ،كام جاء عن ابن ُع َم َر ،
"ح َّر َق رسول اهللِ ﷺ ن ْ
ت ﴿ﭟﭠ
َخ َل َبنِي الن َِّض ِريَ ،و َق َط َعَ ،و ِه َي ا ْل ُب َو ْي َرةُ"َ ،فن ََز َل ْ
قالَ :
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ [احلرش،]5 :

(((

فهذه واقعة هلا ظروفها

((( املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
ِ
ِ
ِ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتَاب ا ُْلزَ َارعَةَ ،باب َق ْط ِع َّ
الش َجر َوالن َّْخ ِل ،حديث رقم
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االستثنائية اخلاصة هبا ،فقد التجأ هؤالء إىل حصوهنم ،فأقاموا عليها يرمون بالنبل
واحلجارة ،وكانت نخيلهم وبساتينهم عون ًا هلم يف ذلك ،ومن ثم فقد كان من الرضوري

وال بدّ من أن يرى هؤالء تصمي ًام عىل إهناء قدرهتم عىل االكتفاء الذايت يف الطعام
والرشاب ،ألهنم لو مل يروا هذا التصميم ملا نزلوا من حصوهنم التي ظنوا أهنا مانعتهم

من اهلل ،فاملاء حتت أرجلهم حيفرون قلي ً
ال فيستخرجونه دونام عناء ،والطعام موجود

ما دام هناك نخل حيمل متر ًا ،لذا رد اهلل عليهم بقوله -تعاىل -للمؤمنني ﴿ﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ﴾ [احلرش ،]5 :أي َأ ِذن

حماصين دون أن
لكم فيها ،ألننا لو تركنا هذا لعاش هيود بني النضري سنني طويلة َ
ِ
باملحاصين الذين ليس لدهيم ما يأكلونه أو يرشبونه ،فهي رخصة أو إجازة مؤقتة
يأهبوا
عارضة تشبه إذن اهلل تعاىل لرسوله بالقتال يف مكة يوم الفتح األكرب (((.فالبلد احلرام

واألشهر احلرم جيب احرتامها ،فإذا قدر واقتضت متطلبات معركة رسول اهلل 

وهو العادل املنصف الذي ال يمكن أن يرتكب ظل ًام جتاه غريه -رخصة اسثنائية فال
يعني أن يكون ذلك تأصي ً
ال ألن يعمل غريه مثل عمله  ،فهناك أمور تُعدّ من

خصوصيات رسول اهلل  يف هذه املجاالت ،فينبغي أن نفرق بني اخلاص والعام أو
ما هو ترشيع لآلخرين.

إن القرآن الكريم يقف اليوم وحده ليقدم العالج للبرشية هبذا اإلعجاز وهذا

التحدي ،حني يعلن أن األصل هو ﴿ﮰﮱﯓﯔ﴾ [البقرة .]208 :فإذا كان
( ،)2326ص.437
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
ش ْي ٍح َأ َّن ُه قال ل َع ْمرو بن َسعيد وهو َي ْب َع ُث ا ْل ُب ُع َ
وث إىل َم َّك َة" :ائ َْذ ْن يل أ َ ُّيا ا َلم ُري أ َحدِّ ْث َك َق ْولً قام
((( عن أيب َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َاي ،حني َت َك َّل َم بهَ ،حدَ اهللَ َوأ ْثنَى
ص ْت ُه َع ْين َ
بِه النبي ﷺ ا ْل َغدَ من َي ْو ِم ا ْل َفت ِْح َسم َع ْت ُه أ ُذن َ
َاي َو َو َعا ُه َق ْلبي َوأ ْب َ َ
عليهُ ،ثم قال :إِ َّن م َّك َة حرمها اهلل ومل ُيرمها الناس ،فال َ ِ
ي ُّل ِل ْم ِر ٍئ ُي ْؤ ِم ُن بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر َأ ْن َي ْس ِف َك
َ ِّ ْ َ
َ َ َّ َ َ
َّ
َال رسول اهللِ ﷺ فيها َف ُقو ُلوا :إِ َّن اهللَ قد َأ ِذ َن لِرسولِهِ
ِ
ص لِ ِقت ِ
ِ
َ
فيها َدم ًا ،وال َي ْعضدَ هبا َش َج َرةًَ ،فإ ْن أ َحدٌ ت ََر َّخ َ
َ ُ
ِ
الشاهدُِ
ومل َي ْأ َذ ْن َلك ُْمَ ،وإِن ََّم َأ ِذ َن يل فيها َسا َع ًة من َن ٍ
ِ
َ
ِ
َح ْر َمت َها ب ْال ْمسَ ،و ْل ُي َبلِّغْ َّ
ار ُث َّم َعا َد ْت ُح ْر َمت َُها ا ْل َي ْو َم ك ُ
َ
ِ
ب  ".انظر:
ا ْلغَائ َ
ِ
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب العلم ،باب لِيبلِّغْ ا ْل ِع ْلم َّ ِب ،حديث رقم
الشاهدُ ا ْلغَائ َ
َُ
َ
َ
( ،)104ص.46
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ال بدّ من القتال فيجب أن يكون عادالً ،وال بدّ أن يكون هذا القتال العادل حماط ًا
بضامنات ورشوط جتعل األصل فيه املحافظة عىل احلياة وال ُبعد عن التدمري.

إن البرشية قد خرست خرسان ًا مبين ًا باحتجاب القرآن عنها ،ونحن من حجب

القرآن عنها ،بصوتنا املنخفض الذي ال نستطيع أن نوصله إىل العامل كله ،ولو وصل

هذا الصوت إىل العامل لتبنّاه كثري من املخلصني ،سواء من القادة أو من الساسة،

أو رجال الفكر والثقافة واإلعالم وغريهم ،فمسؤوليتنا كبرية أمام هذه اخلسارة؛
ألننا نحن الذين حجبنا القرآن عن البرشية ،استأثرنا به وحافظنا عىل خت ّلفنا ،فلم
نعد قادرين عىل إيصاله إىل العامل ،لذلك يدور العامل كله اليوم حول قطب مركزي

غريب حضارته قائمة عىل الرصاع وحده ،ألنه داخل يف عملية التكوين الفلسفي لتلك
احلضارة ُبأسسها وقواعدها ،فكيف يمكن إيصال صوت اإلسالم وما فيه من خري
لإلنسانية كلها؟ هل باحلوار السيايس أو الثقايف أو باالستجداء ،أم ال بدّ أن يكون
للمسلمني ٌ
شأن آخر؟ إن أول أولوياهتم أن يستغنوا يف طعامهم ورشاهبم عن كل
يشء خارجي ،وأن يكتفوا بام يصنعون ويزرعون ،ثم ُيطورون ذلك إىل أن تكون هلم

صناعتهم وهنضتهم ،وليس ذلك عىل اهلل ببعيد إذا خلصت النوايا ،فاإلمكانات قائمة
والقدرات ممكنة وعلامؤنا بفضل اهلل ما أكثرهم ،ولدهيم القدرة التامة عىل النهوض

باألمة حينام ُي ْع َطون الفرصة ،القرآن الكريم حيمل يف آيات القتال ويف غريها كثري من

املؤرشات واملوجهات األساسية التي يمكن أن تعطينا منهج ًا واضح ًا يف عمليات

إدارة الرصاع يف السلم ويف احلرب ،فنحن نمتلك منهج ًا -بفضل اهلل وبفضل القرآن

الكريم وبفضل ُسنَّة رسول اهلل  وسريته -كامالً ،لو عرفنا كيف نربزه ونحدد
عنارصه وكيف نوضحه لآلخرين ونعرضه عليهم عرض ًا حسن ًا لوجدت أمم األرض
اليوم يف القرآن الكريم ضالتها والستطاعت أن تتجاوز هذه األزمات الكبرية التي

حتيط هبا والتي تكاد تأخذ بخناقها.

ومن املهم ونحن نرشح آيات القتال يف القرآن أن نشري إىل الفرق الكبري بني

اجلهاد وبني القتال ،فالقتال يشء خاص واجلهاد يشء عام ،مها ليسا شيئ ًا واحد ًا،
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القتال مرتبة واحدة من مراتب اجلهاد ،فاجلهاد مراتب ((( ،منها جهاد النفس لتنضبط
وسنّة وسرية رسول اهلل  ،وهناك جهاد الشيطان،
وفق ًا لرشيعة اهلل ُ 
والشيطان نوعان :شيطان اإلنس وشيطان اجلن ،وهناك اجلهاد لتحقيق قضايا األمة،
اجلهاد لالكتفاء وحتقيق األمن الغدائي واألمن يف اللباس ويف السالح ويف املياه واألمن
يف ذلك كله ،فالفرق بينهام كبري كام ترى.

النَّجم الثاين والعرشون :احلج :عبادة التمكني

﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀ ﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍ ﰎﰏﰐ ﰑ ﰒﰓﰔﰕﰖ

ﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾

[البقرة]203-195 :

((( لالستزادة انظر:
 ابن قيم اجلوزية ،أبوعبداهلل شمس الدين حممد بن أيب بكر (تويف751 :ﻫ) .زاد املعاد يف هدي خريالعباد ،بريوت والكويت :مؤسسة الرسالة ومكتبة املنار اإلسالمية ،ط1415( ،27ﻫ 1994/م)،
اله ِ
ِ
اد.
ب ِْ َ
َف ْص ٌل يف َم َرات ُ
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ملا دار حديث القرآن املجيد يف آيات القتال -السابقة آليات احلج هذه -حول ما
فعله املرشكون باملؤمنني يف بيت اهلل احلرام ،حيث أخرجوهم منه وفتنوهم عن دينهم
ب ذلك احلديث عن أمر ذي صلة وثيقة باحلرم وهو عبادة
كان من املناسب أن َي ْع ُق َ
احلج والعمرة ،وملا كان كل من القتال واحلج حيتاج إىل األموال كان من املناسب أن
ّ
واحلث عىل النفقة ﴿ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ﴾
باحلض
يبدأ احلديث
ّ
[البقرة ]195 :جميء التّهلكة والنهي عن إلقاء اليد هبا يف آية تتكلم عن النفقة يدل عىل أن
اإلنسان ليس له أن ينفق كل ماله ويبقى من دون يشء ،ألن هذا جمازفة وإلقاء باليد
إىل التهلكة.

﴿ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﴾ [البقرة ]195 :واإلحسان مرتبة راقية عالية،
فيها جتاوز للواجب والقدر املحدد ،ولكن ليس إىل مستوى أن يعطي اإلنسان كل ما
يملك ويلقي بيده إىل التهلكة.

﴿ﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ [البقرة ]196 :وأ ّدوا احلج والعمرة تا ّم ْ ِ
خالصني لوجه
ي،
َ
اهلل تعاىل﴿ ،ﯗﯘ﴾ [البقرة ]196 :فإن منعكم عن الذهاب إلمتامهام بعد اإلحرام
هبام مانع كالعدو واملرض﴿ ،ﯙﯚﯛﯜﯝ﴾ [البقرة ]196 :فالواجب عليكم َذ ْب ُح ما
تقرب ًا إىل اهلل تعاىل ،لكي َت ُْرجوا من إحرامكم
تيس لكم من اإلبل أو البقر أو الغنم ّ
َّ
بحلق شعر الرأس أو تقصريه﴿ ،ﯞﯟﯠ﴾ [البقرة ]196 :إذا كنتم ُمرصين ﴿ﯡ
ﯢﯣﯤﯥ﴾ [البقرة ]196 :حتى ينحر املحرص َهديه يف املوضع الذي ُحرص فيه ثم
ّ
حيل من إحرامه ،كام نحر النبي ﷺ يف احلديبية ثم حلق رأسه ،وغري املحرص ال ينحر
اهلَدي إال يف احلرم ،الذي هو حمله يف يوم العيد وما بعده من أيام الترشيق﴿ ،ﯦﯧﯨ
فح َلق﴿ ،ﯯ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ﴾ [البقرة ]196 :حيتاج معه إىل احللق -وهو ُم ْ ِرمَ -
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [البقرة ]196 :فعليه فدية :بأن يصوم ثالثة أيام ،أو يتصدق
عىل ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من طعام ،أو يذبح شاة لفقراء احلرم.
وصحة﴿ ،ﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ [البقرة:
﴿ﯷﯸ﴾ [البقرة ]196 :فإذا كنتم يف أمن
َّ
 ]196فمن استمتع بالعمرة إىل احلج وذلك باستباحة ما ُح ِّرم عليه بسبب اإلحرام
تيس من اهلَدي،
بعد انتهاء عمرته﴿ ،ﯾﯿﰀﰁﰂ﴾ [البقرة ]196 :فعليه ذبح ما ّ
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﴿ﰃﰄﰅ﴾

[البقرةَ ]196 :هدْ ي ًا يذبحه ﴿ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ﴾ [البقرة]196 :

فعليه صيام ثالثة أيام يف أشهر احلج ،وسبعة إذا فرغتم من أعامل احلج ورجعتم إىل

أهليكم﴿ ،ﰏﰐﰑﰒ﴾ [البقرة ]196 :ال بدّ من صيامها ،ذلك اهلَدْ ُي وما ترتّب
عليه من الصيام ﴿ﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ﴾ [البقرة ]196 :من ساكني
أرض احلرم﴿ ،ﰜﰝ﴾ [البقرة ]196 :وخافوا اهلل تعاىل ،وحافِظوا عىل امتثال أوامره

واجتناب نواهيه﴿ ،ﰞﰟﰠﰡﰢﰣ﴾ [البقرة ]196 :ملن خالف أمره ،وارتكب

ما عنه ُزجر.

(((

فاحلج فريضة أراد اهلل تعاىل أن جيعلها للبرشية فرصة للراحة من عناء وويالت
االقتتال ،فجعل هلا مكان ًا إذا دخله اخلائف أمن ،وإذا استعاذ به ُأعيذ ،هذا املكان هو
مكة واحلرم ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [القصص ،]57 :وقال تعاىل﴿ :ﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [العنكبوت،]67 :
﴿ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ﴾ [قريش،]4-3 :
وجعل من مجلة حتريمها ُحرمة اصطياد صيدها وتنفريه عن أوكاره ،وحرمة قطع
شجرها وقلع حشيشها ،كام ثبتت األحاديث واآلثار يف ذلك ،وكذلك جعل هلا زمان ًا
حمرم ًا هو األشهر األربعة احلرم ،قال تعاىل﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
َّ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠ﴾ [التوبة.]36 :

وبعد القيام بتلك العبادة املهمة والركن اخلطري من أركان اإلسالم ،يؤكّد اهلل
ٍ
 عىل رضورة ذكره ،ذلك ّ
واجب مه ٍم
ألن الناس َألِفوا بعد أن يقوموا بأداء
عظيم أن يطلبوا ألنفسهم الراحة ،واإلحساس بأداء الواجب والقيام بحقه ،بل َّ
إن األمم
قد تعمد إىل جعل عمليات الفراغ من أداء املهام الكربى والواجبات العظمى يف حياهتا
مواسم للرفاهية والتح ّلل من الواجبات واالنرصاف إىل اللهو واللعب ،وقد يض ّيعون
ما اكتسبوا من أداء ذلك الواجب يف التح ُّلل الذي يدخلون فيه بعد االنتهاء منه ،فأراد

((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.30
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اهلل -تبارك وتعاىل -للحجيج أال يقعوا يف يشء من ذلك ،قال تعاىل﴿ :ﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﴾ [البقرة ]200 :فإذا أمتمتم عبادتكم،
وفرغتم من أعامل احلج ،فأكثروا من ذكر اهلل والثناء عليه ،مثل ذكركم مفاخر آبائكم
وأعظم من ذلك؛ فمن الناس فريق جيعل مهه الدنيا فقط ،فيدعو قائ ً
ال ربنا آتنا يف الدنيا
صحة ،وماالً وأوالد ًا ،وهؤالء ليس هلم يف اآلخرة حظ وال نصيب؛ لرغبتهم عنها
و َق ْ ِ
ههم عىل الدنيا.
ص َ ِّ
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ﴾ [البقرة ]201 :ومن الناس فريق مؤمن يقول يف دعائه :ربنا آتنا يف الدنيا عافية
ورزق ًا وعل ًام نافع ًا ،وعم ً
ال صاحل ًا ،وغري ذلك من أمور الدين والدنيا ،ويف اآلخرة اجلنة،
(((
وارصف عنَّا عذاب النار .وهذا الدعاء من أمجع األدعية ،وهلذا كان أكثر دعاء النبي ﷺ.
﴿ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [البقرة ]202 :أولئك الداعون
هبذا الدعاء هلم ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من األعامل الصاحلة ،واهلل رسيع
احلسابُ ،م ْ ٍ
ص أعامل عباده ،وجمازهيم هبا.

﴿ﭑ ﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾ [البقرة ]203 :واذكروا اهلل
تسبيح ًا وتكبري ًا يف أيام قالئل ،وهي أيام الترشيق ،احلادي عرش والثاين عرش والثالث
التعجل وخرج من ِمنى قبل غروب شمس اليوم
عرش من شهر ذي احلجة ،فمن أراد
ُّ
اجلامر فال ذنب عليه ،ومن تأخر بأن بات ِ
الثاين عرش بعد رمي ِ
بـمنى حتى يرمي اجلامر
ُّ
تزود
يف اليوم الثالث عرش فال ذنب عليه ،ملن اتقى اهلل يف حجه،
والتأخر أفضل ،ألنه ُّ
يف العبادة.
ِ
ِ
ِ ِ
((( عن َأن ٍ
اب
َس قال :كان َأ ْك َث ُر ُدعَاء النبي ﷺ" :اللهم َر َّبنَا أتنا يف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة ويف الْخ َرة َح َسنَ ًةَ ،وقنَا ع ََذ َ
النَّار ".انظر:
ِ
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الدعواتَ ،باب َق ْول النبي ﷺ َر َّبنَا آتنا يف الدُّ ْن َياَح َسنَ ًة ،حديث رقم ( ،)6389ص.1227
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النَّجم الثالث والعرشون :من أصناف الناس

﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾ [البقرة]212-204 :

﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [البقرة ]204 :فهو ُيسن احلديث
جيرك إىل هاوية
عنها يف شؤوهنا املختلفةُ ،
ويسن مهارة اإلقناع؛ إذ يستخدمها لع ّله ُّ

أو يستدرجك إىل فتنة ﴿ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ [البقرة ]204 :ليخدعك ويومهك
بصدقه ،وباطنه ممتلئ بكراهيتك وبالرغبة يف فشلك والدخول يف خصومة معك
واالنتصار عليك بجهده أو جهد سواه ﴿ (((.ﭽ ﭾ ﭿﮀ﴾ [البقرة ]204 :شديد
اخلصومة لك وألُ ّمتك وللبرشية كلها ،ولك ّن اهلل -تبارك وتعاىلّ -بي لك بعض
العالمات التي تستطيع أن تكشف هبا ما تُضمره تلك القلوب اخلائنة السوداء لك
وألُ ّمتك وللبرش ّية ك ّلها ،فمن هذه العالمات ﴿ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ﴾
[البقرة ]205 :فإذا توىل أحدهم والية سعى يف األرض ِ
مفسد ًا ،وو ّظف جاهه ونفوذه
((( يقول ابن عاشور يف هذا" :ومعنى يشهد اهلل عىل ما يف قلبه أنه يقرن حسن قوله وظاهر تودده بإشهاد اهلل
تعاىل عىل أن ما يف قلبه مطابق ملا يف لفظه ،ومعنى إشهاد اهلل حلفه بأن اهلل يعلم إنه لصادق .وإنام أفاد ما يف
قلبه معنى املطابقة لقوله ألنه ملا أشهد اهلل حني قال كالم ًا حلو ًا تعني أن يكون ُمدَّ عي ًا أن قلبه كلسانه قال
تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔ﴾ [التوبة ".]62 :انظر:
 ابن عاشور ،حممد الطاهر .تفسري التّحرير والتّنوير ،تونس :الدار التونسية للنرش1984 ،م ،ج،2ص.267
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وماله لإلفساد يف األرض ،ذلك ّ
ألن طبائعهم وانحرافات قلوهبم وكراهيتهم للصالح

والعمران ال تسمح هلم بأن يصلحوا يف األرض ،بل ﴿ﮈﮉ﴾ [البقرة ]205 :أي
الزرع ،ومن ذلك ما ُف ِعل بالعراق بالد األهنار التسعةُ ،
وتور العراق التي كان نخيلها

عندما قام انقالب  14متوز  1958اثنتني وثالثني مليون نخلة ،وهي اليوم بدالً من
أن تصبح مليار ًا أو تزيد خالل نصف ٍ
قرن من الزمان أو يزيد إذا هبا -نتيجة احلرق
والتدمري من ِقبل السفهاء -تنزل يف سنة 2010م إىل ستة عرش مليون نخلة ،وكذلك

ما حدث من تدمري غابات شامل العراق التي كانت َم ْ َ
لى بالفواكه والثامر والفستق

السفهاء يف العراق سياسة األرض
واجلوز ،واللوز والبندق وما إليها ،فاتّباع املتنفذين ُ

املحروقة يف نزاعاهتم مع مواطنيهم وتدمريها وإعادهتا أرايض جرداء ،ذلك وغريه
نموذج ملا يفعله ال ُّطغاة يف احلرث من إهالك وتدمري ،ومل يكتفوا بإهالك احلرث ،بل

امتد تدمريهم ليشمل ﴿ﮊﮋ ﴾ [البقرة ]205 :ذرية اآلدميني والبهائم ،فهم يفسدون
إفساد ًا ال يقترص عىل االعتداء عىل البرش ،وهضم حقوقهم ،وجتاوز العدل فيهم إىل
الظلم ،بل يتعدَّ ى ذلك ليهلك احلرث والنسل ،فرش هؤالء عام شامل ،وال يصدّ هم
عن ما يفعلون -علمهم ّبأن اهلل ال حيب الفساد.

ومن األمثلة عىل ذلك أيض ًا :ما حدث من إهالك وإبادة للثروة احليوانية
يف العراق أيض ًا ،فقد كان العراق مصدر ًا من مصادر توريد الغنم واملاعز والبقر

واجلاموس إىل بلدان عاملية كثرية ،ولكنّه غدا يستورد فطيس الدجاج واللحوم
املشكوك يف ِح ّلها وسالمتهاَّ ،
ألن هؤالء الفاسدين قد أهلكوا احلرث والنسل ،ناهيك

عن املقابر اجلامعية التي تُكتشف بني احلني واآلخر والتي هي ٌ
دليل آخر عىل إهالك

النسل اإلنساين ال احليواين فقط.

تعبري شامل جلميع أنواع الفساد ،الفساد
﴿ﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [البقرة]205 :
ٌ

يف العقائد واألفكار ،والفساد يف السياسات واألحكام والقضاء ،والفساد يف االقتصاد
ومعايش الناس ،والفساد يف تبديد نِعم اهلل وإهدارها إىل آخر أنواع الفساد صغرت أم
كربت ،فك ّلها مكروهة عند اهلل تعاىل ،ومكرو ٌه أهلها ،ومكرو ٌه أصحاهبا.
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﴿ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ﴾ [البقرة ]206 :وهؤالء املفسدون ال ينفع
معهم نصح وال موعظة وال رجاء وال نداء ،ألنّه من طِباعهم أنه إذا قيل هلم :اتقوا
العزة باإلثم ،وزادهتم النصيحة إمعان ًا يف الفساد ،فاإلثم بالنسبة إليهم
اهلل أخذهتم ّ
عتز و ُيفخر به ،ال يريدون مفارقته وال االبتعاد عنه﴿ ،ﮚﮛﮜﮝ
يش ٌء ُي ّ
ﮞﮟ﴾ [البقرة ]206 :هذا الصنف ال ينفع معه إال النار -نعوذ باهلل -ولن يتذكّر إال

عندما يصبح فيها ﴿ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ﴾

[األحزاب ،]66 :وهؤالء الذين يستكربون عن النصيحة أو االعرتاض أو املطالبة بتغيري
املوقف أو تعديله ،ال بدّ أن يكون بينهم وبني االستبداد واالستكبار وإرادة العلو يف
نسب وصهر حيول بينهم وبني قبول الرأي اآلخر.
األرض ٌ

واألمم التي تُبتىل بأمثال هؤالء ال بدّ أن تكون لدهيا من الوسائل ما تقاوم
ٍ
عرص أساليبه ووسائله وطرقه يف مقاومة ذلك،
به هذا النوع من املفسدين ،ولكل
املدين الذي يقوم عىل مقاطعة
يسمى بـالعصيان
فهناك
ٌ
شعوب كثرية عرفت ما ّ
ّ
هؤالء املفسدين وعزهلم ،وله يف القرآن املجيد أصل ،فقد ذكر القرآن الكريم قصة
(((
ثم حورصوا وقاطعتهم األمة
الثالثة الذين ُخ ِّلفوا ومل خيرجوا مع رسول اهلل  ّ
حتى نساؤهم ،فضاقت عليهم األرض بام رحبت ،قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [التوبة ،]118 :حينها شعروا
ٍ
ٍ
ثم تاب عليهم بعد
بمرارة ال تُطاق أليام وليال ،اهلل وحده يعلم مدى معاناهتم فيهاّ ،
تطهرت قلوهبم ونفوسهم وخت ّلصت من حب الذات واخلوف عىل النفس والض ِّن
أن ّ
هبا عن رسول اهلل  واملؤمنني.

املدين ُيشعر الطغاة واملستبدين -و َمن ال يتق ّبلون قول احلق والنصيحة
فالعصيان
ّ
ٍ
شعب مل حيمل بوجههم سالح ًا
وقول اتق اهلل -بضآلة شأهنم ،وقلة حيلتهم ،أمام
مسوغات للبطش والتنكيل ،بل كل ما حيمله هو إرادته وعزمه وتصميمه
ل ُيعطيهم ِّ

يث َك ْع ِ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب املغازيَ ،باب َح ِد ُ
ب بن َمالِ ٍك ،حديث رقم
( ،)4418ص.834
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عىل أن يعتزل هؤالء ،وينأى بنفسه عن طاعتهم واالستامع إليهم وتنفيذ أوامرهم،
وقد جيد أعتى الطغاة يف مثل هذه الوسيلة السلب ّية وسيل ًة قد تضطره إىل التنازل عن
كربيائه واهلروب من مجاهريه.

َّ
فكأن اآلية الكريمة تن ّبهنا إىل أنَّه ما دامت الكلمة الطيبة اتقوا اهلل ،تفعل فعلها يف
نفوس هؤالء َّ
فإن اخلري يتوقع منهم ،ولكن إذا أغلقوا آذاهنم دون قول األمة وعلامئها،
إيذان بأنَّه قد ُختم عىل قلوهبمّ ،
ٌ
وأن عىل األمة أن تبحث عن وسائل أخرى،
فذلك
وإال فسوف يزيد هؤالء يف طغياهنم وقد يبلغ ببعضهم أن يقول القولة الشهرية ألحد
خلفاء بني ُأمية كام ورد عنهمَ :من قال يل اتق اهلل قطعت عنقه.
ِ
املفسد -الذي يم ّثل نموذج ًا للقيادات التي
ثم يقابل -تعاىل -هذا الصنف

يسعى إبليس لتجنيدها يف مرشوعه ولقيادة مرشوعه -بنموذج آخر ﴿ﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [البقرة ]207 :باع نفسه هلل -جل شأنه -مالكها
ٍ
استعداد أن ُي َض ّحي هبا ويقدّ م ماله ونفسه
وهادهيا طلب ًا ملرضاته -جل شأنه -وهو عىل
خوله اهلل من نِعم إليه  مقابل نيل رضاه -جل شأنه،-
وبلده وسائر ما ّ

واهلل -تبارك وتعاىل -يقابل هذا النوع باإلحسان يف الدنيا ويف اآلخرة؛ ففي الدنيا
هذا النوع من البرش هم مصابيح اهلداية ،ونامذج اإلصالح ،وقادة اهلدى وأئمة اخلري،
يقرهبم إليه
يدعون بأمره -سبحانه -وينفذون كل ما يرضيه ،و ُيقبِلون عىل كل ما ّ
﴿ﮩﮪﮫﮬ﴾ [البقرة ]207 :ومن رأفته -تعاىل -هبم ما رواه َأنَس ،
عن النبي ﷺ َي ْر ِو ِيه عن َر ِّب ِه قال( :إذا َت َق َّر َب ا ْل َع ْبدُ إ َّيل ِش ْب ًا َت َق َّر ْب ُت إليه ِذ َراع ًا ،وإذا
َت َق َّر َب إ َّيل ِذ َراع ًا َت َق َّر ْب ُت منه َباع ًا ،وإذا َأت ِ
َان يميش َأ َت ْي ُت ُه َه ْر َو َل ًة) (((.وما رواه ابن َع َّب ٍ
اس
َات والسي َئ ِ
السن ِ
ي ذلكَ ،ف َم ْن
اتُ ،ث َّم َب َّ َ
َ َّ ِّ
 ،عن النبي ﷺ ،قال( :إِ َّن اهللَ َكت َ
َب ْ َ َ
هم بِحسن ٍَة فلم يعم ْلها َك َتبها اهلل له ِعنْدَ ه حسنَ ًة ك ِ
َام َل ًةَ ،فإِ ْن هو َه َّم هبا وعملها َك َت َب َها اهلل
َْ َ َ ََ
ُ َ َ
َ َّ َ َ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ش َح َسنَات إىل سبعامئة ض ْعف إىل َأ ْض َعاف كَث َريةَ ،و َم ْن َه َّم بِ َس ِّي َئة فلم َي ْع َم ْل َها
له عنْدَ ُه َع ْ َ
َام َل ًةَ ،فإِ ْن هو هم هبا َفع ِم َلها َك َتبها اهلل له سي َئ ًة و ِ
َك َتبها اهلل له ِعنْدَ ه حسنَ ًة ك ِ
(((
احدَ ةً).
َ ِّ َ
َ َ ََ
ََ
َ َّ
ُ َ َ
((( املرجع السابق ،كتاب التوحيدَ ،باب ِذك ِْر النبي ﷺ َو ِر َوا َيتِ ِه عن َر ِّب ِه ،حديث رقم ( ،)7536ص.1440
((( املرجع السابق ،كتاب الرقاقَ ،باب من َه َّم بِ َح َسن ٍَة أو بِ َس ِّيئ ٍَة ،حديث رقم ( ،)6491ص.1244
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﴿ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [البقرةّ ]208 :إنا دعوة عامة شاملة ألمم سائر األنبياء
واملرسلني أن يتجنّبوا كل ما من شأنه أن ُييسء إىل حالة السلم واألمن والطمأنينة،
برشي كامل ،وهي أن يكون
عاملي
وقد َّبي -جل شأنه -الطريق التي تؤدي إىل ِسل ٍم
ٍّ
ّ
ُأمراء الناس ومسؤولوهم ممّن يبتغون الصالح واإلصالح.

ّ
االجتامعي واألمن
السلم
ّ
إن هذه اآلية الكريمة إنّام هي نظري ٌة كاملة يف حتقيق ِّ
الوطني لكل أمة من األمم ولكل ٍ
بلد من البلدان ،وهي كذلك نظري ٌة كاملة يف هدم
ّ
اإلرهاب والقضاء عىل أسباب اخلوف والتنا ُفر والرصاع بكل أنواعها ،وكنّا نتمنى
أن يتقدّ م املسلمون إىل العامل -وقد ُدعوا إىل املشاركة يف احلرب عىل اإلرهاب -هبذه
النظرية الكاملة التامة عن السلم ،والتي تبدأ ِ
بسلم اإلنسان مع نفسه باخلروج من حالة
الرشك والكفر والرياء ،وسلم اإلنسان مع ربه باإليامن به وإخبات القلب له والتع ُّلق
ألنا مسجدنا وطهورنا،
بحبه ﴿ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ﴾ [البقرة ]165 :وحب األرض ّ
منها ُخ ِلقنا وعليها نحيا وإليها نُعاد حني نموت ،ومنها نُب َعث مر ًة أخرى ،فال ينبغي لنا
أن هنملها أو أن نميتها أو أن نسعى فيها فساد ًا أو نجعلها هنب ًا للتلوث والدمارِ ،
والسلم
ُّ
مع النبات والشجر واحلجر واملياه وكل ما خلق اهلل مما يسميه البعض طبيع ًة أو كون ًا،
َّ
أي نو ٍع من
فإنّنا مستخلفون فيه وهو
مسخر لنا ،فال ينبغي أن يناله تدمري أو ختريب أو ّ
أنواع الفساد التي امتأل هبا الرب والبحر واجلو يف عرص اإلرهاب وأهل اإلرهاب.

إن هذه النظرية تعني أال تُثار احلروب املح ّلية والدولية من ٍ
حني آلخر إلجياد
أسواق للسالح واملحافظة عىل وظائف ُصنّاعه والعاملني فيه بكل أنواعه ،فتُنتَج
يسمى باألسلحة الذر ّية،
وسائل الدمار الشامل من الكيامويات واجلرثوميات وما ّ
الربا الذي
ألن ذلك ك ّله ال يمكن أن َي ْسمح بتحقيق سالم ،كام تعني القضاء عىل ِّ
ثم الشيوع َّية،
د ّمر اقتصاديات عامل اليوم ،وحاول مفكرو الغرب معاجلته باالشرتاك َّية ّ
فعمل االشرتاكيون والشيوعيون خالل القرن املايض عىل معاجلة أخطار فائض
الربا يتحدّ ى
القيمة ،ولكن سقط العالج واهنار مصنع الدواء االشرتاكي وبقي داء ِّ
البرش َّية ،ويعلن عن ّ
ألنم ما زالوا متع ّلقني
أن احلرب ما تزال قائمة بني اهلل والناسّ ،
بالربا يتعاملون ويتعايشون به.
ِّ
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ذلك كله من وسائل ومنابع اإلرهاب التي غفلت البرش َّية عنها ،وغفل عنها
وهدْ ي
املسلمون وقبلوا عىل أنفسهم أن يكون دينهم متّه ًام ،وكتاب رهبم مشكوك ًا فيهَ ،

نب ّيهم -ذي اخللق العظيم الرؤوف الرحيمُ -مستَبعد ًا بعد أن وضعه أتباع الشيطان
وقادة معسكر إبليس يف دائرة اإلرهاب ومنابعه ،و َقبِل املسلمون التُّهمة ،ومل َي ْرقوا إىل
مستوى الدفاع عن أنفسهم ومصدر دينهم وميدان اقتدائهم واتباعهم.

﴿ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ﴾

السلم والوقوع يف حالة اإلرهاب
[البقرة ]209 :فإذا حدث الزلل أو االنحراف عن ِّ
فينبغي املسارعة إىل اهلل  والتوبة إليه والعودة إىل حالة السلم واألمن الذي
حي ّقق االستخالف والعمران.

﴿ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ

متعجب ًا ماذا ينتظر هؤالء؟ ما
ﯼﯽﯾ﴾ [البقرة ]210 :ويتساءل املوىل -عز وجل-
ّ

ينتظر هؤالء اخلارجون عن أمر اهلل إال أن يأتيهم عذاب اهلل وأمره من حيث ينتظرون
اخلري تنكي ً
ال هبم وتشديد ًا عليهم ،وتأتيهم املالئكة بام قدّ ره اهلل وأراده هلم ،هل ينتظرون
أن يأتيهم اهلل يف ُظ ٍ
ّ
السذج والسطحيون للوهلة األوىل أنّه
لل من الغامم الذي يظن

ثم يكتشفون أنّه أعاصري وبراكني وزالزل مد ّمرة د ّمرت أعامق
عارض ممطرهم ّ
املحيطات وأجواء السموات وآفاق األرض؟ وقد ذكر يف سورة الدخان ﴿ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦﮧ﴾ [الدخان ،]12 -10 :فيجأرون إىل اهلل بالشكوى ولكن هيهات ،فقد فات
ِ
ب الفساد والتدمري والتلوث -يف األجواء والتخريب يف األرض
اآلوان وجتاوزت ن َس ُ
وقطبي األرض -سائر احلدود ،ومل يعد باإلمكان إيقافها عند
ويف البحار واملحيطات
ّ

حد فتستويل امللوثات عىل أديم األرض والفضاء املحيط هبا.

(((

ثم بني تعاىل غاية الوعيد املشار إليه يف االسمني الكريمني فقال﴿ :ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
((( ّ

ﯶ﴾ [البقرة،]210:وقدغرياألسلوببااللتفاتعناخلطابواألمرإىلاحلكايةعنالزالنيعنرصاط
اهلل بضمري الغائب .واحلكمة يف االلتفات تناول هذا الوعيد جلميع من ّ
زل من املؤمنني املخاطبني يف الدخول
يف السلم واملنهيني عن ضده ،ومن ّ
زل من غريهم ،أو هي اإليذان بأن الزالني ال يستحقون رشف اخلطاب =
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﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦ﴾ [البقرة ]211 :وما أكثر اآليات الب ّينات التي اقرتنت بتجربة بني
إرسائيل والتي ذكرها القرآن لتعترب هبا األمة الوارثة هلم.
إن البرش ّية -بام فيها األمة املسلمة لألسف -حتى اليوم مل تأخذ من تلك التجربة

اليسء ،فام تزال جتربة
درس ًا وال عربة ،بل عىل العكس ال تزال تكرر نفس النموذج ّ
َعبدة ِ
العجل وقتلة األنبياء هي السائدة يف حضارة هذا العرص ،والتي أدخلت الرصاع
َ
ل ُيصبح سداها وحلمتها ،فلم تعد البرش ّية يف ظل حضارة الرصاع قادر ًة عىل أن ترى

أنوار السلم وإشعاعاته ،إذ ال تسمح هلا نفوس اجلشع ومجع املال ومصانع السالح
وتار األسلحة بأن ترى للسالم وجود ًا أو تدرك له امتداد ًا.
ُ َّ

ب
إن حضارة اإلخالد إىل األرض واتّباع اهلوى وإرادة العلو يف األرض ،وال َع ِّ
ٌ
تبديل لنعمة اهلل من
والتمرد عىل اهلل -تعاىل ،-كل ذلك
من الشهوات حتى التُّخمة،
ُّ
بعد ما جاءت ،كالذي حدث مع بني إرسائيل الذين بدّ لوا نعمة اهلل كفر ًا وأح ّلوا
حيرق بيد
قومهم دار البوار ،فالعجل
الذهبي ال يزال قائ ًام يف هذه احلضارة كأنه مل ّ
ّ
يصم
موسى ،ومل ُينسف يف البحر نسف ًا ،بل ما زال قائ ًام وما زال خواره اإلعالمي
ّ
اآلذان ويعمي القلوب ،واهلل  شديد العقاب ملن يستبدل بنعمته الكفر أو
يقابلها بالرشك والرياء.

= اإلهلي .قوله تعاىل﴿ :ﯶ ﴾ املالئكة أيض ًا فيام يوكّل اهلل إليها ليحدث يف الكون وآنذاك قيض
ّ
ملح ًا عىل رضورة املسارعة إىل الدخول
األمر وإىل اهلل تُرجع األمور.
فكأن يف هذه اآلية الكريمة توكيد ًا ّ
يف السلم ونبذ حالة الرصاع وعدم االستمرار يف السري وراء الشيطان ،سوا ٌء أكان شياطني اإلنس أو اجلن

أو كليهام ،وكالمها اليوم يعمالن متضامنني لئال يفوت األوان ،وآنذاك ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [األنعام ،]١٥٨ :وال ينفع آنذاك الندم عىل التفريط بالسلم والسالم ّ
ألن األمر
يكون قد ُقيضّ ،
وأن األرض قد د ّمرت ،واحلياة قد ُأهنيت ،وهذه اإلرهاصات والنذر التي نراها  -مهام
كانت تفسرياهتا العلم ّية -ينبغي أن ال تشغلنا عن مسؤولية اإلنسان املعارص وحضارة الرصاع املعارصة
احلراري .هذه
السائدة يف عامل اليوم -عن هتيئة األسباب حلالة التلوث وتغري املناخ والبيئة واالحتباسّ
ك ّلها نجمت عن ختريب الطبيعة وتدمري عمراهنا واإلفساد يف األرض ،انطالق ًا من عقائد الرصاع مع
الكون والطبيعة ،ال عقيدة السلم واألمن والطمأنينة ،انظر:
 -رضا ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،مرجع سابق ،ج ،2ص.209
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﴿ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ٍ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾ [البقرة ]212 :هذه اآلية ٌ
لسبب من أبرز األسباب
بيان

لوقوع ذلك التبديل وتنايس اآليات والدروس وجتاهل العرب من قصص املاضني ،أال
ٍ
بقدرة ومه ّية
وهو التزيني؛ فاحلياة الدنيا بزخرفها وزينتها متنح أهلها أحيان ًا إحساس ًا
ُمطلقة عىل التحكُّم هبا ،وهذا اإلحساس بالقدرة جيعل اإلنسان يميل إىل االنغامس يف

بأنا مستمر ٌة دائمة ال تنقيض وال تنتهي ،وجتعل الكافرين
زينة احلياة الدنيا ،والشعور ّ
يتعالون ويسخرون من أولئك الذين علموا من اهلل قيمة تلك احلياة الدنيا وقرص
أمدها ورسعة زواهلا.

﴿ﭱﭲﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﴾ [البقرة ]212 :يف

الدنيا واآلخرة من ُمتلف أنواع األرزاق ،ومنها احلكمة والفهم والوعي بغري حساب.

النَّجم الرابع والعرشون :األمة الواحدة
﴿ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓ﴾ [البقرة]213 :

أسس اهلل -تعاىل -عملية االستخالف يف األرض عىل دعامتني أساسيتني:

ٌ
تفاعل بني
التفا ُعل يف األشياء والتدافع يف اإلنسان؛ فالتفا ُعل منطلقه األساس

َّ
املسخر ،والتدافع يف اإلنسان منطلقه
اإلهلي والطبيعة ،أو ما نطلق عليه الكون
الغيب
ّ

األساس -أيض ًا -أن يكون هناك أولياء للرمحن ،وأولياء للشيطان ،فأولياء الشيطان
ٍ
ميدان
يدافعون أولياء الرمحن ،ويعملون عىل إحباط جهودهم ،وحتويل األرض إىل

للفساد واإلفساد .وهذا التدافع بني الفريقني سن ٌة قائمة تستوعب ُسنن ًا أخرى يف هذا
املجال وتتجاوزها.
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﴿ﭾﭿﮀﮁ﴾ [البقرة ]213 :مل خيرج منهم عن عهد اهلل((( أحد أو يبتعد عنه،
ٍ
بنفس واحدة ﴿ﭖﭗ
ثم كانت الفرتة األوىل من االستخالف التي بدأ اخللق فيها
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [النساء ]1 :وكان الناس فيها أمة واحدة

تم عرض األمانة عىل السموات واألرض
كذلك ،ويف هذه املرحلة -واهلل أعلمّ -

واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان ،وبعد أن اتسع هذا ّ
البث
ٍ
ٍ
فطري -اختالف
توافق
وفئات خمتلفة ،حدث -بعد
ليتحول إىل شعوب وقبائل
ّ
وتنازع ،كان من أول وأبرز مظاهره ما حدث بني ابني آدم.
ُ

(((

هذا االختالف استدعى حلوالً ومعاجلات وترشيعات وقوانني ونُظ ًام وما يمكن

يفض به االختالف بني الناس ،فبعث اهلل النبيني والرسل بذلك ،قال تعاىل﴿:ﭾ
أن ّ
ﭿﮀﮁ﴾

[البقرة:

 ]213وهنا ُم َقدَّ ر حمذوف ُذكر يف قوله -جل شأنه﴿ -ﯣﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾

الناس أمة واحدة فاختلفوا،

(((

[يونس]19 :

وعىل ذلك يكون معنى اآلية :كان

وحني اختلفوا ﴿ﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ﴾

[البقرة]213 :

ومع الكتاب

وامليزان أنزل احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ألجل القيام بالقسط ،قال تعاىل:
((( عهد اهلل أو ميثاق االستخالف هو املذكور يف قوله تعاىل﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ [األعراف.]172 :
((( قال تعاىل﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ﴾ [املائدة.]٣١-٢٧ :
((( قال اإلمام البقاعي  ﴿ :ﯤ ﯥ﴾ أي كلهم﴿ ﯧ﴾ أي جمتمعني عىل يشء واحد يؤم بعضهم
بعض ًا ويقتدي بعضهم بعض ًا ،ثم أكد اجتامعهم فقال ﴿ :ﯨ﴾ أي عىل الرصاط املستقيم فزل
بعضهم فاختلفوا وتفرقت هبم السبل كام يف آية يونس﴿ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪ﴾
[يونس ]19 :وعىل هذا أكثر املحققني كام قاله األصفهاين .وقد رواه أبو يعىل املوصيل يف مسنده بسند متصل
عن ابن عباس  أنه قال :عىل اإلسالم كلهم ،انظر:
 -البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،مرجع سابق ،ج ،3ص.198
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﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯ﴾ [احلديد ،]25 :وليعلم اهلل من ينرصه ورسله وهلذا كان قوام الدين بكتاب

هيدي وسيف ينرص.

(((

﴿ﮒﮓﮔ﴾

[البقرة]213 :

أي الكتاب اهلادي للحق الذي ال َلبس فيه

املنزل إلزالة االختالف ﴿ﮕﮖﮗ﴾ [البقرة ]213 :أي فبدلوا نعمة اهلل بأن أوقعوا
َّ

اخلالف فيام أنزل لرفع اخلالف ،ففي هذا غاية التعجيب وإظهار القدرة الباهرة التي
ولـم كان اخلالف ربام عن أمر غامض َّبي أن األمر عىل غري ذلك
محلتهم عىل ذلكّ .

فقال مشري ًا بإثبات اجلار ،واملجرور إىل أنه مل يستغرق الزمان ﴿ﮘﮙﮚﮛ

ﮜ﴾ [البقرة ]213 :أي الدالئل العقلية والنقلية التي ثبتت هبا النبوة التي ثبت هبا

ولـم كان هذا حمل السؤال عن السبب بني أنه احلسد واالستطالة فقال:
الكتابّ .
﴿ﮝ﴾ [البقرة ]213 :وزاده عجب ًا بقوله﴿ :ﮞﮟ﴾ [البقرة ]213 :أي ال بغي ًا عىل غريهم،
ولـم ذكر إنزال الكتاب وسببه ،ذكر ما تسبب عنه فقال عاطف ًا
فبدلوا من كل جهةّ .

عىل ما تقديره :فعموا عن البينات ﴿ﮠﮡ﴾ [البقرة ]213 :إعالم بأنه ليس من طوق

اخللق إال بعون وتوفيق من احلق ﴿ ،ﮢﮣ﴾

[البقرة]213 :

أي بالنبيني بربكة

إيامهنم ﴿ﮤﮥ﴾ [البقرة ]213 :أي أهل الضاللة ﴿ ﮦ﴾ [البقرة ]213 :ثم ب ّينه بقوله:

﴿ﮧﮨ﴾ [البقرة ]213 :وجيوز أن تكون تبعيضية ملا عموا عنه من احلق الذي نزل به

الكتاب الذي جاء به النبيون ﴿ ﮩﮪ﴾ [البقرة ]213 :أي بام ارتضاه هلم من علمه وإرادته

ومتكينه ﴿ .ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾ [البقرة ]213 :يف صيغة املضارع ،فهي

ُبرشى هلذه األمة بدوام هداهم إىل ختم اليوم املحمدي.

(((

((( ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم (تويف728 :ﻫ) .جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم ،املدينة النبوية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف1995 ،م ،ج ،10ص.13
((( البقاعي ،نظم الدُّ رر يف تناسب اآليات والسور ،مرجع سابق ،ج ،3ص.203
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النَّجم اخلامس والعرشون :الفريضة الثقيلة بني التمهيد والتوابع
﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍ ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀ

ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [البقرة]220 - 214 :

بعد تلك اجلولة املباركة فيام تقدّ م والتذكري بام كان عليه الناس من وحدة ،وما
ٍ
بصيغة غاية يف الرقة تنرشح هلا الصدور وتُفتَح
القرآين
بلغوه من اختالف ،يأيت السياق
ّ
هلا القلوب ،يف آية هي اخلامتة ملا ُذكر ،واملقدّ مة ملا سيلحقها ،تأيت بصيغة استفهام ودود
حم َّبب ﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ﴾

[البقرة ]214 :تنبيه للمسلمني أهنم ليسوا بدع ًا من األمم وال استثنا ًء ،بل هم امتدا ٌد هلا،
وأن ما جيري عليهم َس َبق أن َجرى عىل من سبقهم ،والبأساء :النكاية يف احلروب حيث

ُيقتلون ويقتلون ،ويصمد الصابرون وينهزم اجلزعون ،وتكون البأساء والصرب عليها

يؤهل َمن كُتبت هلم اجلنة للدخول إليها وبلوغها ،والبأساء يش ٌء والبؤس
َ
بعض ما ّ
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يش ٌء آخر ،فالبؤس قد يكون عن ٍ
فقر أو َم ْسكنة أو ما إىل ذلك ،أما البأساء ففي
رصاع األقران ،ويف ذلك متهيدٌ لطيف وهتيئة وإعداد لفريضة القتال ﴿ﯡ ﯢ
والرضاء يذكرها القرآن يف مقابل النعامء ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ﮋ
ﯣ﴾ [البقرة]214 :
ّ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ﴾ [فصلت ،]50 :وقوله تعاىل﴿ :ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨ﴾ [األنعام ]42 :وذلك يعني أهنا تقع إما بزوال ٍ
نعمة أو بعدم

ُ
الثبات ،فإذا مل يستطع
األصل يف اإلنسان الواقف
حدوثها أصالً﴿ ،ﯤ﴾ [البقرة]214 :
ُ
ٍ
ٍ
الفقري ،فإنّه ُيزلزل حني يقف
مرض يف عاموده
لضعف يف رجليه أو ركبتيه أو
الثبات
ّ

وال يثبت فيسقط أو يوشك عىل السقوط .ش ّبه اهلل  حالة من تُصيبه البأساء
بمن يزلزلون ّ
فتزل أقدامهم وال تثبت عىل املوضع الذي هي فيه ،وحني حيدث
والرضاء َ
عب عنها -تعاىل -يف قوله﴿ :ﯘ
ذلك يدخل اإلنسان حالة االضطرار
النفيس التي َّ
ّ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪ﴾

[النمل]62 :

فينادي اإلنسان بكل ما فيه من طاقة مستغيث ًا باهلل

تبارك وتعاىل -مستنرص ًا به ،سائ ًال إياه النجدة والنرصة ،وهنا يمت ُّن 

و ُيذكِّر عباده بأنه يف حاالت كهذه لن يستطيع أن جيد لنفسه مغيث ًا أو ول ّي ًا أو نصري ًا
إال اهلل تعاىل.

وهذه الزلزلة ال تقترص عىل عامة املسلمني ،بل ّ
إن رسول اهلل  وهو املتصل

باهلل قلبه عىل الدوام قد يدخل حالة االضطرار ويشارك أتباعه واملؤمنني به اجلأر إىل
اهلل واالستغاثة واالستعانة به ﴿ﯥﯦﯧ﴾ [البقرة ]214 :فهو يف مقدمة املستغيثني

وإمام املضطرين ﴿ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ﴾ [البقرة ]214 :وحني يكون الرسول و َمن
حوله من املؤمنني قد بلغوا هذه احلالة ّ
فإن من سننه  أن ُييب املضطر إذا

دعاه ويكشف السوء ﴿ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ﴾ [البقرة.]214 :

وإذ يبلغ السياق بنا هذه احلالة ويذكّرنا ّ
تعرض هلا َمن سبقنا
بأن هلل ُسنن ًا اجتامع ّية ّ

من األمم ،وال بدّ أن نتعرض ملثلها ،آنذاك حيمد املؤمن ربه -تبارك وتعاىل -عىل ما
تقدم من فرائض ،وما و َّفقه من أدائه لألركان ،ويتهيأ بكل جوارحه وقلبه وعقله
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ووجدانه لقبول الفرائض اآلتية ،فتبدأ اآليات بأخفها أال وهي النفقة ﴿ﯵ

ﯶﯷﯸ﴾ [البقرة ]215 :ما الذي ينبغي عليهم إنفاقه مما رزقهم اهلل -تبارك وتعاىل-

و َمن هم املستحقون ملا ينفقون﴿ ،ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ﴾

[البقرة]215 :

هنا يأمر رسوله 

بإجابتهم إجاب ًة هي يف طريق التمهيد للفريضة الثقيلة املنتَظرة وداخل ٌة يف متطلباهتا
ٍ
ٍ
ورشوطها ،فال يفاجئهم ّ
حرب قد َت ْفنى
أسلحة وعدة
بأن ما ينفقون إنام ينفقونه عىل

ٍ
ٍ
بشكل ودود ّ
بشكل
بأن ما ينفقون إنّام ينفقونه
يبي هلم
وتذهب أثناء احلرب والقتال ،بل ّ
مبارش أو غري مبارش عىل الوالدين واألقربني واليتامى واملساكني ،ألن جانب ًا مه ًام من
جوانب نفقة اجلهاد والقتال سوف يكون يف سبيل اهلل ويف سبيل نرصة الضعفاء واملساكني

والدفاع عن حرية االعتقاد ،وحرية هؤالء الضعفاء واملساكني يف اختيار أدياهنم
ٍ
قربات إىل اهلل 
إكراه من أحد ،فام ُين َفق يف هذا السبيل هو
ومعتقداهتم دون
ٌ
وجز ٌء من وسائل رضوانه ﴿ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

توجه تلك النفقات إىل هذه األصناف لتُكفى،
ﰃ ﰄ﴾ [البقرة ]215 :ففي حالة السلم ّ

وتُسد خلتها واحتياجاهتا ،ويف حالة احلرب ت ّ
ُسخر املوارد للدفاع عن هذه الفئات
املهمشة واملستضعفة ومحاية حريتها ووجودها.
ّ

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ﴾ [البقرة ]216 :هذه اآلية هي آية

فرضية القتال بعد أن هت َّيأت كل األسباب الداعية للقيام به ،وبعد أن بقي املسلمون

بكف أيدهيم وإقام الصالة وإيتاء
لثالث عرشة سنة خاضعني ألمره  األول ّ

الزكاة ومقابلة األذى بالصرب ،ومع هذا مل تتوقف فتنة الناس عن دينهم ،فجاء األمر

باهلجرة إىل احلبشة ،وذلك يف رجب سنة مخس من النبوة (((،ومل يستطع املستضعفون

أن يتخ ّلصوا من اضطهاد وعذاب املستكربين املنحرفني يف مكة ،فكان األمر باهلجرة

((( الزرقاين ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي بن يوسف املالكي (تويف1122 :ﻫ) .رشح الزرقاين عىل املواهب
اللدنية باملنح املحمدية ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1996 ،1م ،ج ،1ص.504
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إىل املدينة ،ومع ذلك مل يرتكهم املرشكون وشأهنم ،قال املقريزي :وملا استقر رسول اهلل
ﷺ باملدينة بني أظهر األنصار  وتكفلوا بنرصه ومنعه من األسود واألمحر،

رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة ،وتعرضوا هلم من كل جانب ((( ،فكان األمر

مر -وكانت هذه اآلية هي املرحلة األخرية من مراحل ترشيعه.
بالقتال -عىل ما ّ

فرض اهلل عليكم -أهيا املؤمنون -قتال الكفار ،والقتال مكروه لكم من جهة

الطبع ،ملشقته وكثرة خماطره ،وقد تكرهون شيئ ًا وهو يف حقيقته خري لكم ،وقد حتبون

شيئ ًا ملا فيه من الراحة أو اللذة العاجلة ،وهو رش لكم ،واهلل تعاىل يعلم ما هو خري

لكم وأنتم ال تعلمون ذلك ،فبادروا إىل اجلهاد يف سبيله؛((( ألنّه سيحرر إرادة الناس

يف اختيار الدين الذي يدينون اهلل به ،وقوله﴿ :ﭔﭕﭖﭗ﴾ [البقرة ]216 :هيدم جبال
الرمال التي حاول املسترشقون وأعواهنم بناءها ،كالقول بأن العرب يف جاهليتهم

كانوا أهل غزو وقتالّ ،
طورها
وأن اجلهاد هو عبارة عن الصيغة اإلسالمية التي َّ

اإلسالم لالستجابة لرغبات العرب العدوانية واندفاعاهتم ،اهلل -تبارك وتعاىل-

الذي يعلم خائنة األعني وما ُتفي الصدور خيرب البرشية كلها ّ
أن القتال ُفرض يوم
ُفرض واملسلمون كارهون للقيام به ،وتبع ًا هلذه الكراهية -التي يعلمها اخلالق

َسلف ًاّ -
ممهدات كثرية قبل بلوغ اآلية احلاسمة
فإن آيات الكتاب الكريم قد قدّ مت ِّ

خاص ًة القتال منه ،-لئال نسقط يف بعض التنا ُقضاتيف بيان فرضية اجلهاد وكتابته
ّ

فسوا هذه اآليات بعد فصل بعضها عن بعض،
التي سقط هبا بعض أولئك الذين ّ
ٍ
جزء منها عىل حدة ،واالستنباط منه بعيد ًا عن مالحظة
وتعضيتها ،وأخذ كل

السياقات األخرى؛ كقوله تعاىل﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ [البقرة .]190 :وغريه مما سبقت اإلشارة إليه.

((( املقريزي ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عيل بن عبد القادر (تويف845 :ﻫ) .إمتاع األسامع بام للنبي من
األحوال واألموال واحلفدة واملتاع ،حتقيق :حممد عبد احلميد النمييس ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
(1420ﻫ1999/م) ،ج ،1ص.170
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.34
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﴿ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮ﴾ [البقرة]217 :

هذه اآلية هتدم الدعايات املض ّللة التي قام هبا املرشكون وأعداء اإلسالم من

أهل الكتاب ،فقد زعموا أن رسول اهلل  قد خرج عن تعاليم إبراهيم واحلنيفية

السمحة باحرتام األشهر احلُرم والبلد احلرام ،فقاتل يف األشهر احلرم وأباح لنفسه

وبي أن ما فعلوه من مصادرة
انتهاك ُحرمتها ،فر ّد اهلل عليهم ذلك هبذه اآلية الكريمةّ ،
حرية األديان ،وفتنة الناس عام خيتارونه من دين وفرض الكفر والرشك عليهم بالقوة،

هو األخطر األكرب.

ِّ
يوجهها املرشكون
وحيذر القرآن الكريم من االستجابة للضغوط الشديدة التي ّ

بفتنة الناس عن دينهم وتعذيبهم إلكراههم عىل الكفر ،ويعدّ ذلك أكرب من القتل،
ٍ
مرات ومرات لعله يضع هناية لعذابه
ففي الفتنة والتعذيب قد يتمنى اإلنسان املوت
وآالمه ،ومع ذلك ّ
الردة احلقيقية التي حياوهلا
فإن اهلل ُ ي ِّذر املؤمنني من ِّ

املرشكون وهم يفتنون الناس عن دينهم ﴿ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
حلكم ال يشمل وال يتناول من ُأكره عىل ذلك
ﮭﮮ﴾ [البقرة ]217 :وهذا ا ُ

وقلبه مطمئن باإليامن ،لقوله تعاىل﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈ﴾ [النحل ،]106 :فهذا حتى لو نطق كلمة الكفر ُمك َْره ًا اتقاء

الفتنة والتعذيبّ ،
فإن اهلل -تبارك وتعاىل -أرحم وأعظم من أن يعاقبه أو يعدّ ه يف
املرتدين﴿ ،ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

سورة البقرة 243
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾

[النحل.]110 - 106 :

ثم يقابل هؤالء بالذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل ﴿ﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ﴾ [البقرة.]218 :

ُ
يتوهم البعض بأنّه ال مناسبة تُذكَر بينه وبني
ثم ينتقل
السياق إىل ترشي ٍع قد َّ

ترشيع القتال﴿ ،ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ [البقرة ]219 :فأين رشب اخلمر من الوقوع يف القتال؟! وإذا

تد ّبر اإلنسان هذه اآليات وسياقاهتا فإنّه ُيدرك -إذا كان عىل َو ٍ
عي بالتاريخ العريب
وعرص النبي  وبيئتهّ -
أن ترشيع حتريم اخلمر وامليرس ال يقل صعوب ًة يف متريره
يف تلك البيئة وإقناع الناس بالقيام به عن صعوبة القتال وكراهية نفوس العرب له،

فالعرب كانوا يرشبون اخلمر أكثر من املاء ،ويتفاخرون بكثرة ُشهبا ،وهلم تقاليد

وطقوس يف اخلمر ،وأوقات وطرائق رشهبا أشبه ما تكون بتقاليد النبالء الربيطانيني

الصبوح ،وهي اخلمرة التي تُرشب يف الصباح
يف رشب الشاي وأوانيه وأنواعه ،فهناك َ

وهلا أوانيها وتقاليدها ،وهناك الغبوق وهي ما ُيرشب يف املساء ،ولكل منها تقاليد

هيتم العرب باملحافظة عليها .أما اعتزازهم برشب اخلمر يف اجلملة فيكفي إلقاء نظرة
ِ
ليتبي لنا ذلك ،يقول قائلهم:
عىل شعرهم وآداهبم يف تلك املرحلة ّ
وأسـد ًا مـا ينهنهنـا اللـقـاء
ونشـرهبـا فتجعلنـا ملوكـ ًا
ويقول آخر مفاخر ًا بأنه رب إبل ر ّد ًا عىل من يعايره هبا:
أعريتنـا ألبـاهنـا وحلومهــا

نحايب هبا أكفـاءنـا وهنينهـا

عار يا ابن ريطة ظاهر
وذلك ٌ

ونشـرب يف أثامهنـا ونقامـر

ور ٌة من
ومن ثم قالت َع ِائ َشة ُأم ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ني ( :إنام ن ََز َل َأ َّو َل ما ن ََز َل منه ُس َ
ِ
الن َِّة َوالن ِ
اب الناس إىل ْ ِ
ال َرا ُم،
َّار ،حتى إذا َث َ
ال َل ُل َو ْ َ
ال ْس َل ِم ن ََز َل ْ َ
ا ُْل َف َّص ِل ،فيها ذك ُْر ْ َ
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و َلو نَز َل َأو َل َ ٍ
الَ ْم َرَ ،ل َقا ُلواَ :ل نَدَ ُع ْ
َش ُبوا ْ
الَ ْم َر َأ َبد ًاَ ،و َل ْو ن ََز َل َل ت َْزنُوا،
َ ْ َ َّ
شء َل ت ْ َ
ْ
الزنَا َأ َبد ًا) (((،وهذا كله يب ّيـن لنا الصعوبة البالغة لتكليف الناس برتك
َل َقا ُلواَ :ل نَدَ ُع ِّ
اخلمر وامليرس ،فقد كان ذلك عادات متأصلة ُمتجذرة ،لذلك بدأت هذه اآلية الكريمة
بتهيئة األذهان للتحريم الذي سيأيت لرشب اخلمر ولعب امليرس ،وجاءت بصيغة سؤال
وبي هلم يف جوابه ّ
أن إثمهام أكرب من نفعهام ،ألن
مرفوع من الناس إىل رسول اهلل  ّ
ذلك سوف حيملهم عىل التساؤل ملعرفة اإلثم والنفع يف ٍّ
كل من اخلمر وامليرس.

﴿ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ﴾ [البقرة ]219 :أي الزائد عن احتياجاتكم كلها
فهذا الزائد أو العفو هو الذي يتناسب وترشيع القتال ،فإن األموال التي يتطلبها القتال
توجه األمم عاد ًة اقتصادها ك ّله ليصبح اقتصاد حرب ،ولذلك فهذه
كثرية ،ويف احلرب ّ
اآلية ال تدخل فيام أدخله البعض بقضايا الناسخ واملنسوخ مع رفضنا ملبدأ النسخ ُجل ًة
وتفصيالً ،بل هي يف هذا السياق -وهو سياق قتال وهجرة -جتعل إنفاق الزائد أو
ختصيص الزائد عن االحتياجات األصلية ألصحاب األموال هو األمر املناسب الذي
ٍ
بدعوة إىل التفكُّر ﴿ﯹ﴾ [البقرة ]219 :أي كام
يستدعيه السياق ،خاص ًة واآلية ُختمت
بني لكم ما ذكر ﴿ ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﭑﭒ﴾ [البقرة]220-219 :
أي يف أمر الدنيا ﴿ﭓﭔ﴾ [البقرة ]220 :وأمر اآلخرة.
اإلصالح الشامل لليتامى

﴿ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤ
بيل-
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [البقرة .]220 :وال ُيتم يف جمتم ٍع َق ّ

يقوم عىل العصبية واالنتساب إىل من يستطيع محاية الضعيف حتى يقوى ،والصغري
حتى يكربُ -يعدّ من القضايا املهمة التي حتتل يف تفكري الناس وتعاملهم موقع ًا كبري ًا،
ٌ
إنسان ضعيف ال يستطيع أن حيمي نفسه أو ماله ،وإذا كان اليتيم أنثى فذلك
فاليتيم
ُيعدّ ضعف ًا مضاعف ًا ،ولذلك َّ
فإن أموال الضعفاء والنساء الضعيفات اللوايت ال أولياء
هل ّن وال ُعصبة َس َي ُك َّن مع بقية اليتامى حتت رمحة أولئك املحيطني هبم سواء أكانوا أولياء
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب فضائل القرآن ،باب ت َْألِ ِ
يف ا ْل ُقر ِ
آن ،حديث رقم
َ
ْ
( ،)4993ص.993
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أو أقارب أو جريان ًا أو رشكاء للوالد الراحل ،وعليه فقد كان املوقف منهم موضع
تساؤل؛ إذ اختلفت مواقف العرب من اليتامى واليتيامت اختالف ًا كبري ًا ،وترتبت عىل

مشكالت كثرية ،فبعض األولياء قد تعجبه اليتيمة عندما تكرب ،فيستكثر تزوجيها
ذلك
ٌ
آلخرين ،فيتزوجها هو دون مهر أو ٍ
بمهر يسري ال يوازي مستواها ،ال ليشء إال ألهنا

يتيمة .وبالنسبة ألموال اليتامى فبعض األوصياء يستثمرها مع أمواله وحياول إنامءها
وتفضالً ،وبعضهم كان ال يفعل ذلك بل يبادر إىل إنفاق مال
لصالح اليتامى كرم ًا منه
ّ

اليتيم قبل بلوغه الرشد ،وقد ينفد مال اليتيم قبل أن يبلغ رشده ،وإذا بلغ الرشد قيل
له :قد أنفقنا عليك ما خ ّلف أبوك ،إىل غري ذلك من املشكالت ،فجاء القرآن املجيد
ُينظم هذه العالقة ،ويف إطار سؤال ترفعه البيئة واملجتمع إىل رسول اهلل  ليجيب
الوحي عنه﴿ ،ﭕﭖﭗ﴾ [البقرة (((]220 :والقرآن الكريم مل خيصص النكاح

وال استثامر املال وال إنفاقه يف طبيعة السؤال ،لكنه أطلق ليتناول مجيع الترصفات،
وليتناول كل ما يتع ّلق باليتامى ذكور ًا كانوا أم إناث ًا ﴿ﭙﭚﭛ﴾ [البقرة]220 :

اجلواب يف منتهى اإلجياز واإلعجاز ،فقد أمر رسول اهلل  أن خيربهم ّ
بأن األولياء
واألوصياء مك ّلفون بتحري أصلح الترصفات لليتيم يف نفسه وماله ،وأطلق كلمة
إصالح أيض ًا ،ألن إصالح أوضاع اليتيم وابتغاء احلياة الصاحلة هلا بعد البلوغ يشء،

وإصالح املال وإنامؤه يش ٌء آخر ،وتنمية قدرات اليتيم ليصل إىل مستوى الرشد قبل
طرق أخرى ختتلف من ٍ
أن ُيدفع إليه ما بقي من مال أبيه له ٌ
زمن آلخر ،فقد يكون يف

زماننا هذا من بني جوانب اإلصالح رعاية اليتيم والنظر يف قدراته ،ورغباته لوضعه

التخصص املناسب سوا ٌء أكان يف جمال العلم واملعرفة ،أم احلرف والتدريب أم أي
يف
ّ
ٍ
الويص أن يبتغي له ما يبتغي لولده من ُصلبه ،وأن خيتار له أحسن ما
يشء آخر ،فعىل
ّ
ٍ
حياة كريمة ،إضاف ًة إىل رضورة احلرص عىل إنامئه
وييئه إىل
يستطيع اختياره ليمكّنه ُ
ُخلق ّي ًا وجتنيبه العادات السيئة ومحايته من االنحرافات لينشأ إنسان ًا ُح ّر ًا ُمؤه ً
ال ملامرسة

الدور املناسب.

((( قال الراغب األصفهاين" :اليتيم :انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه ،ويف سائر احليوانات من ِق َب ِل أمه ".انظر:
 -الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.414
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هذا يف شأن كفالة اليتيم عىل مستوى األرسة وهو اجلانب الذي يكثر احلديث

فيه ،أما كفالته ورعايته عىل مستوى املجتمع والدولة فال بدّ فيه من كلمة .فلقد

يتعرضون له يف
كثرت يف اآلونة األخرية الدراسات يف العامل كله حول األطفال وما َّ
خمتلف أنحاء العامل من مشكالت ،وأهم تلك املشكالت التي يتعرض األطفال هلا
الترشد وإمهال األهل وبيع األوالد حتت ضغوط الفقر واحلاجة عىل أهليهم ،وسوء
ُّ
استخدامهم يف أعامل شائنة أو شاقة ،وهؤالء األطفال الذين يتعرضون إىل ما ذكرنا
يغلب أن تكون املناطق التي ينتمون إليها مناطق عرب َّية أو إسالم َّية ،فهناك البالد التي

نُكبت باحلروب؛ مثل :أفغانستان والعراق والصومال والسودان ،ومناطق أخرى
ترشد كثري من األطفال فيها نتيجة احلروب والفتن الداخل َّية ،وتشتُّت ُأرسهم أو مقتل
َّ

مؤسسات تستطيع استيعاب
معيليهم يف احلروب األهل َّية ،ومل تكن يف تلك البلدان َّ

املرشدين.
تلك األعداد الكبرية من َّ

املحرمة التي
وهناك مصادر أخرى ألطفال الشوارع ،مثل :العالقات اجلنس َّية
َّ
الزنا ،ويغلب أن يكون هذا
تُلقى عىل كاهل األم غالب ًا مسؤول َّية رعاية أطفاهلا من ِّ
حتمل مسؤول َّية أطفال ال ُيعرف آباؤهم ،أو خت َّلوا
النوع من األمهات ممن ال يستطعن ُّ

عنهم ألسباب عديدة ،فيكون األطفال املواليد ضحية أخطاء وانحرافات والدهيم،
فقد تُلقي الزانية بطفلها يف الشارع أو عند حمل عبادة إذا مل جترؤ عىل قتله ،والتخ ُّلص
من مسؤول َّيته ،أو من العار الذي ختشاه يف بعض البيئات.

ومهام يكن من أمر َّ
فإن املؤسسات الدين َّية لبعض الطوائف يف الغرب قد وجدت
خاصة من أبناء الشعوب
املرشدينَّ ،
يف ذلك فرصة؛ إذ تتبنَّى أعداد ًا كبرية من هؤالء َّ

املؤسسات الدين َّية وأهدافها مع املصلحة السياس َّية
املسلمة ،وتلتقي مصلحة تلك
َّ
املؤسسات إليها ،وتتفق كلمة رجال الدين ورجال
للبلدان
َّ
اخلاصة التي تنتمي تلك َّ
املؤسسات الدين َّية ،ثم يعودون
االستعامر عىل العمل -مع ًا -لتكوين أجيال تتبع تلك َّ

اونون عىل تس ُّلم مراكز مهمة يف ُدوهلم ،وبذلك
إىل بالدهم بعد فرتة و ُي َسا َعدون و ُي َع َ
يضمنون جمموعة كبرية من املصالح يف املستقبل!!
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خاصة -كله -ما عدا قبيلة
ُردي -يف العراق
َّ
من املعروف أن الشعب الك َّ
الشافعي ،ومل يكن يوجد عرب تاريخ
واحدة -شعب مسلم ُسن ٌِّّي ،يتمذهب باملذهب
ِّ

الكُرد العراق ِّيني فرد واحد يدين بغري اإلسالم ،والعشرية املستثناة هي قبيلة الفيل َّية

الشيعي،
من األكراد ،وهي الوحيدة من بني قبائلهم التي يتمذهب غالب َّيتها باملذهب
ِّ

املؤسسات الدين َّية الغرب َّية
ضمت أعدا ٌد من
َّ
ومنذ السبعينات من القرن املايض َّ
يف أمريكا وأوروبا كثري ًا من األيتام األكراد الذين متت تنشئتهم عىل أديان تلك
ديني
املؤسسات ،وقد بلغوا اآلن مبلغ الرجال ،وعىل أيدهيم اآلن جتري عمل َّية حتويل ٍّ
َّ
ُردي به!! وكذلك احلال بالنسبة
ني
الشافعي ال عهد للشعب الك ِّ
ِّ
الس ِّ
يف شعبهم املسلم ُّ

ألفغانستان ومايل وبنغالديش.

َّ
تراجع ًا خميف ًا نتيجة تلك
َراجع عدد املسلمني فيها ُ
إن هناك بلدان ًا أفريق َّية كثرية ت َ

األعامل واجلهود .فوجدنا لدى املسلمني إمكان َّيات كبرية ،لو ُو ِّجه جزء يسري منها إىل
العناية بأطفال املسلمني وكفالة أيتامهم ومرشدهيم ملا شاهدنا تلك الظاهرة املريعة،

التي ستكون هلا آثار خطرية يف مستقبل الشعوب املسلمة .وحينام خاطبنا جهات
إسالم َّية شعب َّية وحكوم َّية كثرية برضورة عمل يشء ،قالوا :ليست هناك وسيلة يمكن

االعتامد عليها يف هذا املجال إال التبنِّي ،والتبنِّي يف اإلسالم ممنوع ،فقلنا هلم :ال جدال

حض وحث عىل كفالة األيتام ،ورسول اهلل
يف حتريم القرآن الكريم للتبنِّي ،ولكنَّه َّ
ِ
 قال( :أنا وكَافِ ُل ا ْليتِي ِم يف ْ ِ
الس َّبا َب ِة َوا ْل ُو ْس َطى)((( ،فامذا
َ
َ
النَّة َهك ََذا ،وقال بِإِ ْص َب َع ْيه َّ
َ
لو َّ
أن املسلمني وأغنياءهم والدول البرتولية -خاصة -رصدوا بعض األموال ،واحد ًا

املؤسسات
ترحب بكفالة األيتام -إذا وجدت
يف املائة مثالً ،وك َّلفوا بلدان ًا مسلمة ِّ
َّ
والنفقات الالزمة لذلك ،-ولدهيا قدرات تربو َّية وطاقات تعليم َّية كبرية مثل :مرص

واملغرب واجلزائر والسودان واليمن وتركيا وأمثاهلا ،فإن هذه الدول ستقوم بتأسيس
مالجئ ومدارس داخل َّية يقوم عليها تربو ُّيون ومر ِّبيات أكفاء لتنشئة هذه اآلالف

((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األدبَ ،باب َف ْض ِل من َي ُع ُ
ول َيتِ ًيام ،حديث رقم
( ،)6005ص.1163
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املؤلفة من األيتام وكفالتهم وفق ًا لرشيعة اهلل ،ومحايتهم من الترشد ،أو الوقوع يف

املؤسسات التي تنشئهم عىل غري ملة اإلسالم ،ويف الوقت ذاته محاية بالد
براثن تلك َّ

املسلمني من ُم ْعضالت مستقبلية يف غاية اخلطورة.

ُ
وخطط التنمية موجودة يف سائر البلدان العرب َّية واملسلمة ،وتنمية اإلنسان أهم
وأخطر من سائر جوانب التنميةِ ،
واملرشدين يف خطط
فل َم ال ندرج كفالة األيتام
َّ
التنمية؟ ومن املعلوم َّ
أن أهم أنواع التنمية ،وأكثرها أمه َّية وعوائد هو االستثامر يف
اإلنسانِ ،
فل َم ال نستثمر يف إنساننا؟

َّ
إن من املمكن إجياد نوع من التعاون الوثيق بني جامعة الدول العرب َّية ومنظمة

ومؤسسات أخرى تتصل اهتامماهتا
اإلسالمي ووزارات الشؤون االجتامع َّية
املؤمتر
َّ
ِّ
هبذا املوضوع.

لقد ُفوجئ الكثريون يف 2007/ 10 /27م بحادث رسقة أطفال مسلمني من

أبناء دارفور وتشاد ليسوا بأيتام ،فمعظمهم لدهيم أرسهم وآباؤهم ،ومع ذلك فقد

جرت حماولة اختطافهم إىل فرنسا .وإذا كانت هذه املحاولة قد كُشفت فكم هي املرات
املؤسسات واألرس
التي مل تُكتشف ،وصار أولئك األطفال املسلمون حتت رمحة تلك َّ

املنتمية إليها؟ فهل تتحرك املشاعر اخليِّ ة املؤمنة إلنقاذ أبناء األمة ومستقبلها؟!
واحليلولة دون بيع إنساهنا واالجتار به؟!

اخلاصة يف اآلونة األخرية َّ
أن هناك رشكات أو عصابات
لقد كشفت التقارير
َّ

احرتفت رسقة األطفال واالجتار هبم ملختلف األغراض اخلبيثة ،فكيف تتعاون

الشعوب واحلكومات واألمم املتحدة وبق َّية املنظامت الدول َّية واإلقليم َّية عىل إنقاذ

األطفال ،واحليلولة دون إعادة إحياء جريمة االسرتقاق بأساليب خبيثة جديدة؟!
أال إن هذا هو األصالح األكرب الذي تعنيه اآلية الكريمة ﴿ﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝ ﴾ [البقرة]220 :
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﴿ﭞ ﭟ﴾

[البقرة ]220 :يف سائر شؤون املعاش ﴿ ﭠ ﭡ﴾ [البقرة]220 :

فهم إخوانكم يف الدين .وعىل األخ أن يرعى مصلحة أخيه﴿ ،ﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ﴾

[البقرة]220 :

واهلل يعلم املضيع ألموال اليتامى من احلريص عىل

وشق عليكم
أصالحها ﴿ﭨﭩﭪﭫﭬ﴾ [البقرة ]220 :ولو شاء اهلل لض َّيق
َّ
بتحريم املخالطة﴿ ،ﭭﭮﭯ﴾ [البقرة ]220 :يف ملكه﴿ ،ﭰﭱ﴾ [البقرة ]220 :يف
خلقه وتدبريه وترشيعه.

(((

النَّجم السادس والعرشون :دعائم بناء األرسة :من ِ
اخلطبة إىل ما بعد الوفاة
﴿ ﭲﭳﭴﭵ ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.35
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ﰐﰏﰎﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ ﰛ ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ ﰓ ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮒﮓﮔﮑ

ﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ﴾ [البقرة]242-221 :
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هذا بيان لبعض الترشيعات املتع ّلقة ببناء األرسة ،وإرساء قوائمها عىل أقوى

الدعائم من اخلطبة إىل ما بعد الوفاة .وأول ذلك النهي عن نكاح املرشكات وإنكاح
ٍ
قاعدة من ْ
املشرتكات بني الزوجني تسمح
املرشكني ،فديانة الرشك ال تسمح بإجياد
بإجياد العالقة الوثيقة التي يعيش يف ظالهلا األبناء و َين َْشأون النشأة الصاحلة،

واملرشكون خلت دياناهتم يف الغالب من أية وصايا أو تنظيامت حتمي الزوجة املسلمة
لو نكحت مرشك ًا كام هو احلال يف اإلسالم ،حيث قدّ م اإلسالم ضامنات كثرية حتمي

يمسها الظلم والتح ُّيز ،وتبع ًا هلذا فإنّه سبحانه
للزوجة الكتابية حقوقها وال تسمح بأن ّ

قد منعنا أن نُنكح بناتنا وأبناءنا ملرشكني ومرشكات حتى لو كان ذلك املرشك غن ّي ًا

ولديه قدرات مادية متكّنه أن هييئ لزوجه الوسائل املادية املرحيةّ ،
ألن السكن النفيس

والقلبي والراحة الروحية واالنسجام يف العقيدة والعبادة والسلوك متنح من الراحة
النفسية والسعادة القلبية ما ال يمكن جلميع الوسائل املادية أن ُت ِّيئه وتقدمه.

وألن املسألة كانت مطروح ًة بتداخل العالقات التي ما تزال قائمة غري منفصلة

املدين ّ
فإن هذه اآلية الكريمة قد حسمت األمر وانسجمت مع معاجلة سائر
يف املجتمع
ّ
املشكالت التي نجمت عن ذلك بعد توقيع صلح احلديبية.

﴿ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﴾
[البقرة.]222 :

كانت الثقافة الشفوية الكتابية السائدة يف جزيرة العرب قد َن َقلت إىل العرب

الفكرة اليهودية عن النجاسة ،وأهنا نجاسة عينية وليست ُحكمية ،وعىل ذلك فإن

احلائض إذا حاضت َتن َّجس جسدها كله واعتُرب كل ما ختالطه أو جتلس عليه نجس ًا
ملتنج ٍ
س عين ًا ،وقد يكونون قد ورثوا ذلك الترشيع من رشيعتهم التي فيها الكثري
ملامسته ّ

يبي لنا مدى تأثري تلك الثقافة الشفوية يف العرب وتغلغلها
من اإلرص واألغالل ،مما ّ

نتفهم تلك املشاعر التي كان العرب حيملوهنا جتاه
يف ثقافتهم ،وبذلك نستطيع أن ّ
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احلائض ((( ،والتي بقيت هي السائدة إىل أن قضت عليها رشيعة التخفيف والرمحة،

وأزالت مفهوم النجاسة والرجس عن املرأة احلائض ،واعتربت اخلارج وحده من
الدم كأي خارج من السبيلني للرجل واملرأة نجاس ًة عينيةّ ،
طاهر يف بدهنا
وأن احلائض
ٌ
ممنوع عىل َر ُجلها أن يفعله هو اجلامع ملا فيه
متسه أو يامسها ،وكل ما هو
ٌ
ولعاهبا وما ّ
ٍ
إرضار هبا وبه وهي يف تلك احلالة" ،وروي أن اليهود واملجوس كانوا يبالغون يف
من
التبا ُعد عن املرأة حال حيضها ،والنصارى كانوا جيامعوهنا"...

(((

وبتأثري الثقافة الشفوية الكتابية وانتشارها يف جزيرة العرب أشاع اليهود
أن ِجاع الرجل لزوجته يف موضع احلرث منها إذا كان من اخللف ّ
ّ
فإن الولد يأيت

أحول (((،وصدّ ق العرب مضمون تلك الثقافة الشفوية ،وبقي هذا املضمون
ُمتداوالً بينهم حتى ظهور اإلسالم ،وكام أزال الترشيع القرآين ما يتع ّلق بنجاسة
احلائض أزال اخلرافة الشائعة عنهم فيام يتع ّلق بطريقة اجلامع ،باآلية الكريمة
﴿ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [البقرة ]222 :دعو ٌة رصحي ٌة واضحة أن النكاح

املأمور به هو النكاح املثمر للولد ،وهذا ال يتم إال بالتلقيح يف موضع احلرث ،أما أي
موضع آخر فإنّه -وإن أفاد متع ًة -ال يؤ ّدي إىل ثمرة اإلنجاب ،فصار املأمور به يف هذه
احلالة إتيان النساء يف موضع احلرث طلب ًا للولد ،ولتحقيق هدف أساس من أهداف
النكاح وهو دوام النوع واستمراره ،لك ّن ذلك ال يمنع أن خيتار الزوجان أشكاالً من
شأهنا أن تُقدّ م مزيد ًا من املتعة هلام إضاف ًة إىل حتقيق الغاية ،لك َّن حتقيق املتعة مع تفويت

((( عن ع ِ
َائ َش َة أم املؤمنني  قالت :قال يل رسول اهللِ ﷺ" :ن ِ
َاولِينِي ا ُلْ ْم َر َة من ا َْل ْس ِج ِد ،قالت :فقلت:
إين ح ِائ ٌض ،فقال" :إِ َّن حي َضت ِ
َك َل ْي َس ْت يف َي ِد ِك ".انظر:
َْ
َ
ض ر ْأس زَ و ِجها وتَر ِج ِيلهِ
ِ
ِ
الائ ِ َ َ ْ َ َ ْ
 مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب احليضَ ،باب َج َواز غ َْس ِل ْ َال ِّتك ِ
و َطهار ِة سؤْ ِرها و ِ
َاء يف ِحج ِر َها و ِقراء ِة ا ْل ُقر ِ
آن فيه ،حديث رقم ( ،)298ص.141
ْ
َ َ َ ُ َ َ
َ َ َ ْ
((( الرازي ،مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،مرجع سابق ،ج ،6ص.414
ِ
ِ
((( عن َجابِر بن عبداهلل  قال" :كانت ا ْل َي ُهو ُد َت ُق ُ
الر ُج ُل ا ْم َر َأ َت ُه من ُد ُبر َها يف ُق ُبل َها كان ا ْل َو َلدُ
ول :إذا أتى َّ
َأ ْح َو َلَ ،فنَزَ َل ْت﴿ :ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾ [البقرة ".]223 :انظر:
ِ
ِ
 مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب النكاحَ ،باب َج َو ِاز مجاعه ا ْم َر َأ َت ُه يف ُق ُب ِل َها من ُقدَّ ام َها َوم ْنَو َر ِائ َها من غ ْ ِ
َي َت َع ُّر ٍ
ض لِلدُّ ُبر ،حديث رقم ( ،)1435ص.569
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أمر ال ينسجم مع املنطق القرآين ،وإذا استقر ذلك وثبت تأيت اآلية األخرى
الغاية ٌ

لتؤكّد هذا املعنى وتقويه ،وتزيل ما علق يف األذهان من آثار الثقافة الشفوية الكتابية،
ٍ
حرث وزر ٍع إلنجاب
قال -جل شأنه﴿ :-ﯡﯢﯣ﴾ [البقرة ]223 :فه ّن موضع
األبناء ودوام النوع﴿ ،ﯤﯥﯦﯧﯨ﴾ [البقرة ]223 :وأنّى يف لسان العرب حتتمل

معنني :الداللة عىل املوضع ،والداللة عىل الكيفية ،لكنها يف لسان القرآن -الذي

يب -تنحرص يف معنى الكيف َّية ،ألن املوضع لو
يستوعب ويتجاوز ليونة اللسان العر ّ

جرى التخيري فيه فإنّه سريتد عىل مقصد قرآين أساس من النكاح بالنقض ،وموضوع
الرؤى واألنظار ،فهناك
العالقة النوعية بني الرجل واملرأة
ٌ
موضوع كثري ًا ما تأ ّثر بتعدد ُّ

من ينظر هلذه العالقة عىل أن اهلدف األسايس منها هو االستمتاع ،وعرصنا هذا من
العصور التي سادت فيها هذه الفكرة ،ولذلك أخذ الناس يتفننون يف هذه املامرسة
أنواع كثرية من أساليب املامرسة هلذا العمل نتيجة املؤثرات املختلفة
اخلاصة ،وشاعت
ٌ

التي جعلت فكرة االستمتاع فكر ًة عالية وكأهنا املقصود األساس ،وليس األمر كذلك.

فالقرآن الكريم ،واتّباع رسول اهلل  له ،وتأويل أحكامه يف واقع الناس ،ارتقى
ٍ
بشكل يناسب اإلنسان وكرامته واستخالفه وائتامنه ،فجعلها بمثابة
هبذه العالقة
العبادة ..":ويف ُب ْض ِع َأ َح ِدك ُْم َصدَ َق ٌة قالوا :يا َر ُس َ
ول اهللِ َأ َي ِأت َأ َحدُ نَا َش ْه َو َت ُه َو َيك ُ
ُون له
فيها َأ ْج ٌر قالَ :أ َر َأ ْيت ُْم لو َو َض َع َها يف َح َرا ٍم َأك َ
َان عليه فيها ِو ْز ٌر َفك ََذلِ َك إذا َو َض َع َها يف
والرقي ُيقبل الرجل عىل املرأة وتُقبل املرأة عىل
ال َل ِل كان له َأ ْجر ًا (((".وهبذا السمو
َْ
ّ
حلجب ،وتُصبح عملية اجلامع عبادة مشرتكة بني الزوجني يقومان
الرجل ،وتُرفع بينهام ا ُ

رشعي ،هو من أعىل املقاصد الرشعية وأغالها وهو دوام النسل
هبا لتحقيق مقصد
ّ

والصهر واحلب واملودة ،واحلصول عىل السكن واملودة والرمحة،
النوعي ،والنسب
ِّ

فهي وإن كانت لقا ًء جسد ّي ًا لكنّه لقا ٌء لصناعة احلياة تظ ّلله املشيئة اإلهلية ﴿ﯘﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ان َأ َّن اسم الصدَ َق ِة ي َقع عىل كل نَو ٍع من ا َْلعر ِ
((( املرجع السابق ،كتاب الزكاة ،باب بي ِ
وف ،حديث رقم
ْ
َ ُ
ْ َ َّ
َ ََ
ُْ
( ،)1006ص.389
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [الشورى .]50-49 :فهذا الذي

شهدته اجلاهلية القديمة وتعززه جاهلية اليوم من حتويل هذه العالقة إىل عملية

استمتا ٍع تلعب املرأة فيها دور ُمعطي املتعة ومانحها ،ويلعب الرجل فيها دور املستمتع

الذي دفع الثمن ،هذا كله هو ما أوجد يف عرصنا ثقافة نشاهدها فيام شاع من أنوا ٍع

كثرية للمعارشة النوعية بني الرجل واملرأة ،وتعدّ دت تلك األنواع ،وأصبحت قضية
إتيان النساء من أدبارهن قضية هلا ثقافة تعززها وتؤكّد عليها ،تتق ّبلها بعض النساء
ٍ
صحي
وخطر
باحتياطات ورشوط مع ّينة وترفضها عامتهن ملا يشعرن فيه من إهانة
ّ

اإلنساين الذي دعا إليه القرآن يف
وغري ذلك .ولذلك فال بدّ من االرتقاء بالذوق
ّ
هذه اآلية ﴿ﯤﯥﯦﯧﯨ﴾ [البقرة ]223 :أي كيف شئتم ،وإحاطة هذه املامرسة

بظاللة إنسانية ،واملباعدة بينها وبني املشاعر احليوان ّية ،وتقديم ما قدّ مه اهلل ،وتأخري ما
أخرهَّ ،
ّ
اإلسالمي يف عرصنا هذا إىل
جرت الكثري ،واستدرجت فقهنا
ّ
فإن تلك النظرة ّ

إباحة أنواع من األنكحة ليس فيها ما ينسجم مع مقاصد النكاح يف القرآن ،كنكاح

املتعة واملسيار والدم واملؤقت والويك إند والزوج فريند وما َشاكَل مما ابتدع الناس
واخرتعوا فيام مل يأذن به اهلل ،وكل ذلك انطالق ًا من فكرة املتعة ،ناسني أو متناسني أن
املتعة فائدة إضافية للنكاح ،تُضاف إىل املقصد األسايس منه ،أال وهو النسب والصهر
ودوام النوع.

ولقد أذن بعضهم بإتيان النساء من أدباره ّن انطالق ًا من فكرة املتعة هذهّ ،
وأن

عقد النكاح يبيح له جتاوز املقاصد األصلية للنكاح واعتبار جسد املرأة كله ميدان ًا
الستمتاعه ،يستمتع به كيف شاء وكيف أراد ،وهذا خيالف نظرة القرآن الكريم.

(((

((( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " :الوطء يف الدبر" حرام يف كتاب اهلل وسنّة رسوله ﷺ وعىل ذلك عامة
أئمة املسلمني :من الصحابة والتابعني وغريهم؛ فإن اهلل قال يف كتابه﴿ :ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾
[البقرة ]223 :وقد ثبت يف الصحيح :أن اليهود كانوا يقولون :إذا أتى الرجل امرأته يف قبلها من دبرها جاء
الولد أحول ،فسأل املسلمون عن ذلك النبي ﷺ فأنزل اهلل هذه اآلية﴿ :ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾
و"احلرث" موضع الزرع .والولد إنام يزرع يف الفرج ال يف الدبر ﴿ﯤﯥ﴾ وهو موضع الولد.
سمى النساء =
﴿ﯦﯧﯨ﴾ أي من أين شئتم :من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شامهلا .فاهلل تعاىل ّ
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﴿ﯩﯪﯫ﴾ [البقرة ]223 :ذرية صاحلة تدعو لكم وتستغفر ،وتكون امتداد ًا
لوجودكم وحياتكم ﴿ﯬﯭ﴾ [البقرة ]223 :يف مراعاة أحكامه وااللتزام برشيعته
وعدم السامح لشهواتكم ورغباتكم أن تستدرجكم إىل مضايق ال تليق بإيامنكم وال
بتقواكم﴿.ﯮﯯﯰﯱ﴾ [البقرة ]223 :فمحاسبكم عىل ما قدّ متم وما ّ
أخرتم،
﴿ﯲﯳﯴ﴾ [البقرة ]223 :الذين هم لفروجهم حافظون.
﴿ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿ ﰀﰁ
ﰂﰃﰄ﴾ [البقرة ]224 :األصل أن يقول اإلنسان الصدق سوا ٌء كان ِ
خمب ًا أو

مأمور أن يكون مع الصادقني ،ولذلك ّ
مستدالً أو ُمدّ عي ًاَّ ،
فإن
ألن املؤمن خاص ًة
ٌ
بحاجة إىل ما يؤكّد به صدقه يف أي ٍ
ٍ
يشء يقوله ،إال إذا احتاج القايض يف
املؤمن ليس
املحاكم أن يستيقن من َّ
أن الشاهد قد شهد باحلق ونطق بالصدق فيطلب منه اليمني،
ول ُيدرك الشاهد آنذاك خطورة وأمهية ما يقول ،وأما يف غري هذا الوضع فيفرتض أال
حيتاج اإلنسان إىل املؤكّدات ل ُيثبت صدقه ،وقد ينخفض مستوى االلتزام بالصدق
ِ
ّ
املستدل ما يؤكّد صدق دليله ،ومن
املخب ما يؤ ّيد صحة خربه ،ومن
املخب من
فيطلب َ
الشاهد ما جيعل شهادته مقنع ًة بالصدق ،وهكذا.
ّ
فكأن
واهلل -تبارك وتعاىل -هنا ينهى املؤمنني أن جيعلوا اهلل ُعرض ًة أليامهنم،
ٍ
كعارضة أو ُعرضة الستعامله للتوثيق فيام ُيتاج به
اسمه -جل شأنه -قد صار مهيئ ًا
سمح بالنزول
إىل ذلك وفيام ال حاجة بالناس إىل توثيقه .فاسم اهلل عزيز ،وال بدّ أن ال ُي َ
= حرث ًا؛ وإنام ّ
رخص يف إتيان احلروث واحلرث إنام يكون يف الفرج .وقد جاء يف غري أثر :أن الوطء يف
الدبر هو اللوطية الصغرى ،وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قالَّ :
"إن اهلل ال يستحيي من احلق ال تأتوا النساء
حرم إتيان احلائض مع أن النجاسة
يف حشوشهن" و"احلش" هو الدبر وهو موضع القذر ،واهلل سبحانه ّ
عارضة يف فرجها ،فكيف باملوضع الذي تكون فيه النجاسة املغلظة :و"أيض ًا" فهذا من جنس اللواط،
ومذهب أيب حنيفة وأصحاب الشافعي وأمحد وأصحابه أن ذلك حرام ال نزاع بينهم ،وهذا هو الظاهر من
بعض الناس عنهم رواية أخرى بخالف ذلك ،ومنهم من أنكر هذه
مذهب مالك وأصحابه؛ لكن حكى ُ
الرواية وطعن فيها .وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر ،وقد كان سامل بن عبد اهلل يكذب
نافع ًا يف ذلك ،فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه ،فإذا غلط بعض الناس غلطة مل يكن هذا مما
يسوغ خالف الكتاب والسنة" ،انظر:
 -ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع سابق ،ج ،32ص.268
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به عن موقعه يف قلوب املؤمنني ،موقع اإليامن واليقني واملهابة واحلب ل ُيج َعل عرض ًة
جاهزة ومه َّيئة للتوثيق واإلقناع بصدق املدَّ عي أو القائل ،خاص ًة إذا كان احللف
والذهاب إىل اليمني سيتحول إىل مان ٍع من بِر أو تقوى أو إصالح بني الناس ،فالدائن
مثالً -إذا َّتأخر عنه املدين يف السداد ُيقسم أنه لن يقرض أحد ًا بعد ،والبار إذا صدر
ربهم مر ًة أخرى ،وهلذا
عن من يربهم ما يزعجه قد يبادر إىل اليمني ل ُيقسم عىل أال ي ّ
قال تعاىل﴿ :ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﴾ [النور ،]22 :فقد
"ك َ ِ
يم ْن َحدَّ َ
ف أبو َبك ٍْر أن الَ َي ِص َل ُه،
ث احلديث َر ُج ٌل كان َي ُعو ُل ُه أبو َبك ٍْرَ ،ف َح َل َ
َان ف َ
فأنزل اهلل -عز وجل﴿ -ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾ [النور ]22 :إىل آخر اآلية،
ف عىل َي ِم ٍني َف َر َأى
قال أبو َبك ٍْرَ :ب َلَ ،ف َو َص َل ُه (((".ولذلك -كام يف احلديث" :-من َح َل َ
ِ ِ ِ (((
َغ ْ َي َها َخ ْي ًا منها َف ْل َي ْأ ِ َتا َو ْل ُي َك ِّف ْر عن َيمينه".
تبي بعض االستثناءات ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
واآلية التالية ّ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾ [البقرة ]225 :عفا اهلل عنكم يف بعض األيامن ،فام جرى
عىل األلسنة من صور األيامن ومل يصحبه قصد وال عقد قلب ،أو كان حيلف عىل يشء
يعتقده حصل وهو مل حيصل ،فإن اهلل ال يؤاخذ عليه ،ولكن يؤاخذكم بام كسبت قلوبكم
من عزم عىل إيقاع فعل أو عدم إيقاعه ،وعىل الكذب يف القول مع التوثيق باليمني،
فاهلل غفور ملن يتوب ،حليم يعفو عام ال يكتسبه القلب (((،وعىل َمن حينث يف يمينه
التي عقدها وعزم فيها الك ّفارة ،وهي كام جاء يف سورة املائدة ﴿ﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ﴾ [املائدة.]89 :

ان ُأم ع ِ
((( ابن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مرجع سابق ،مسند النساءَ ،ح ِد ُ
َائ َش َة ُأ ِّم ا ُْلؤْ ِمنِ َني،
يث ُأ ِّم ُرو َم َ ِّ
ج ،44حديث رقم ( ،)27071ص.631
ِ
ِ
َي َها َخ ْي ًا منها َأ ْن
((( مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب األيامنَ ،باب نَدْ ب من َح َل َ
ف َيمين ًا َف َر َأى غ َ ْ
ت الذي هو َخ ْ ٌي َو ُي َك ِّف ُر عن َي ِمينِ ِه ،حديث رقم  ،1650ص.678
َي ْأ ِ َ
((( جلنة من علامء األزهر ،املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.52
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والكفارة هنا ليست لزيادة حسنات املك ِّفر ،بل فيها معنى الغرامة التأديب َّية ملنع
االستهانة باليمني وعدم احرتامه ،واملنع من تكرار ذلك.
اإليالء

من املفاهيم القرآن َّية املتعلقة باألرسة اإليالء ،وقد ورد يف مواضع من القرآن

املجيد ،منها اآلية التي بني أيدينا ،قال تعاىل﴿ :ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﴾ [النور ،]22 :وحقيقة اإليالء واإلل َّية :احللف عىل االمتناع عن
يشء ما كان ينبغي للحالف أن يمتنع عنه ،وال جيدر به أن يستعمل اليمني لتوكيد

عم عزم
ذلك االمتناع عىل نفسه ،وكأنَّه حياول منع نفسه -بقوة اليمني -عن الرجوع َّ

عىل االمتناع منه ،وكان العرب يف اجلاهل َّية يؤلون من نسائهم ،أي :حيلفون عىل عدم
قصن يف أمر يريده الرجل ،فهو يمني من
معارشهتن ،والقيام هلن بحقهن
الطبيعي إذا َّ
ِّ

الطبيعي
أيامن السفهاء اجلاهل ِّينيُ ،يراد به إذالل املرأة واالنتقام منها بحرماهنا حقها
ِّ
عىل زوجها ،وقد هنى اإلسالم عنه ،وذكر بعض الفقهاء َّ
الطبيعي للمرأة
احلق
أن َّ
َّ
أال حيرمها زوجها من نفسه يوم ًا يف كل أربعة أيام إن استطاع (((،فإن جاوز ذلك
عُدّ معتدي ًا عىل حقها ،إن مل يكن هناك عذر من مرض أو سفرَّ ،
وأن ذلك حدٌّ أدنى

طوروا
ُيدفع به عنها الرضر يف النفس ويف اجلسم ،وتُدرأ به الفتنة ،أما احلداث ُّيون فقد َّ
هذه الظاهرة اجلاهل َّية األوىل إىل ما يطلقون عليه  separationأي توقف عن املعارشة
الزوج َّية ،وانفصال عنها ،لفرتة تسبق الطالق أو العودة ،قد متتد إىل سنة أو أكثر.

وكل هذه الظواهر خمالفة هلَدي القرآن املجيد ،و َم ْن سقط يف يشء من هذا
االنحراف أمهله اهلل -تعاىل -أربعة أشهر فقط ،فإما أن يرجع عن خطئه ،ويتوب
ويعود إىل زوجه ،ويتوب عن تلك املامرسة اخلاطئة ،أو يعزم عىل الطالق ،إذا كان
اإليالء قد حدث بنا ًء عىل نفرة أو كراه َّية بني الزوجني َّ
تعذرت إزالتها بالوسائل
الرشع َّية املعروفة.

ِ
السنة ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1977 ،3م ،ج ،2ص.190
((( سابق ،سيد .فقه ُّ
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﴿ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾ [البقرة]227 :

ملا كان عقد النكاح ميثاق ًا غليظ ًا ،يتواثق الزوجان به عىل أن يكون ٌّ
كل منهام

زوج ًا لآلخر ،حيمل من املسؤوليات ويستحق من احلقوق ،ويؤ ّدي من الواجبات ما

ّقرره الشارع احلكيم ورتبه عىل هذا العقد وهذا امليثاق ،كان الطالق عبارة عن ٍّ
فك
ٍ
وإبطال آلثار ذلك امليثاق ،فال حيمل املتط ِّلقان بعد ّ
الرباط
لذلك الوثاق،
فك ذلك ِّ

والتخيل عن امليثاق أي ًا من تلك املسؤوليات أو اآلثار أو الواجبات أو احلقوق املرتتبة
عىل ذلك ،ويرجع ٌّ
كل من الزوجني َط ِل َق ًا ُح َّر ًا من ذلك كله ،ولذلك سمي بالطالق؛

فالطالق ٌّ
فك للميثاق الذي تواثقا عليه عند إبرام عقد النكاح وإهنا ٌء ملا يرتتب عليه

من حقوق وواجبات إال ما رتبه الشارع احلكيم عىل الطالق نفسه من آثار ،وكام ُيربم
ٍ
ألفاظ منحها الشارع
النكاح بالعقد اللفظي ،فإن الطالق يكون كذلك عبارة عن

توهم كثريون َّ
أن الطالق بام أنّه
الرباط وإيقاف آثاره ،ولقد ّ
سلطان ًا يف فك ذلك ِّ
ٍ
صيغة
سلبي يرتتب عليه فك الزوجية فإنّه يكفي أن يقول الرجل :طلقت بأي
ترصف
ٌ
ّ
من الصيغ ،فإذا كرر اللفظ ثالث ًا فقد بانت منه بينونة كربى ،وإذا كانت دون ذلك
فتكون طالق ًا رجعي ًا ،يعني يمكن للمط ّلق الرجوع فيه والرتاجع عنه.

﴿ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ﴾ [البقرة ،]228 :إن هذه اآلية قد أخرجت

الطالق من الدائرة الشخصية التي جتعله وكأنه قضية ختص الزوجني وحدمها ،إىل
ٍ
أمر يتع ّلق بأطراف أخرى ،أمهها األبناء ،وما حتمله املرأة يف رمحها ،فهؤالء ينبغي

ظلم عىل أطراف مل ُي َسب
مالحظتهم ومعرفة مؤثرات الطالق يف حياهتم ،لئال يقع ٌ
لظلمها حساب ،وال بدّ عند الوصول إىل قرار الطالق أن يكون اإليامن حارض ًا،

وخوف اهلل تعاىل مهيمن ًا ،بحيث يكون هناك ٌ
جمال لعودة احلياة بني الزوجني إىل
ٍ
طبيعتهاّ ،
ذكريات طيبة
فإن العالقة بني االثنني مهام شابتها الشوائب ال تُعدَ م من
نوع من اإلحياء والتنشيط -قد تساعد عىل إعادة العالقة
بني االثنني -إذا جرى هلا ٌ

سورة البقرة 259
إىل مسارها الطبيعي ،فالتفكري بالطالق ليس هناية املطاف ،ولذلك قال -جل شأنه:-
﴿ﮏﮐﮑﮒﮓ﴾ [البقرة ]228 :فاألزواج الذين يرجعون عن رغبتهم يف
الطالق إىل الرغبة يف رد الزوجة واستعادهتا وترميم ما ّ
رث من العالقة ،هم األحق
بذلك من األولياء ،ما داموا يريدون اإلصالح ،وال بدّ يف هذه احلالة من مالحظة
حقوق الزوجات التي أمجلتها اآلية الكريمة يف قوله -تعاىل﴿ :-ﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝ﴾ [البقرة ]228 :فالواجب يقابله احلق﴿ ،ﮞﮟﮠﮡ﴾ [البقرة ،]228 :ألهنم
الذين جعل اهلل هلم العصمة -يف األصل -ألسباب كثرية ،فهي درجة ،عليه أن يتقي اهلل
يتعسف يف استعامهلا أو يتجاوز العدل.
هبا ،ألهنا مسؤولية أمام اهلل -تعاىل -ال ينبغي أن ّ
﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ﴾ [البقرة]229 :

﴿ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ﴾ [البقرة.]229 :

السنّي واحلذر من الوقوع يف الطالق
اشتملت هذه اآلية عىل التنبيه إىل الطالق ُّ
دعي" ،قال ابن العريب :الطالق عىل رضبنيُ :سنة وبِدعة ،واختلف يف تفسريه ،فقال
البِ ّ
السنة ما مجع سبعة رشوط؛ وهي أن يطلقها واحدة ،وهي ممن حتيض،
علامؤنا :طالق ُّ
طاهر ًا مل يمسها يف ذلك ال ُّطهر ،وال تقدَّ مه طالق يف حيض ،وال تَبعه طالق يف طهر
يتلوه ،وخال عن ِ
الع َوض ،وهذه الرشوط السبعة مستقرات من حديث ابن عمر (((،وقد
السنة أن يطلقها وهي حامل ،وهذه الصورة ثابتة أيض ًا يف حديث
بقي من صور طالق ُّ
اجعهاُ ،ثم لِي َط ِّل ْقها َط ِ
(((
اهر ًا أو َح ِامالً).
ابن عمر هذا ،فإن يف بعض رواياتهُ ( :م ْر ُه َف ْل ُ َي ِ ْ َ َّ ُ َ
((( عن عبد اهللِ بن ع َُم َر َ " أ َّن ُه َط َّل َق ا ْم َر َأ َت ُه َو ِه َي َح ِائ ٌض ،عىل ع َْه ِد رسول اهللِ ﷺَ ،ف َس َأ َل ع َُم ُر بن ا َلْ َّط ِ
اب
اجعهاُ ،ثم لِيم ِسكْها حتى َت ْطهرُ ،ثم َ ِ
َر ُس َ
يضُ ،ث َّم َت ْط ُه َر،
ت َ
ول اهللِ ﷺ عن ذلك ،فقال رسول اهللِ ﷺ :مر ُه َف ْل ُ َي ِ ْ َ َّ ُ ْ َ
ُ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ُث َّم إن َشا َء َأ ْم َس َك َب ْعدُ َوإ ْن َشا َء َط َّل َق قبل َأ ْن َي َم َّسَ ،فت ْل َك ا ْلعدَّ ُة التي َأ َم َر اهلل َأ ْن ُت َط َّل َق هلا الن َِّسا ُء ".انظر:
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابقِ ،كتَاب ال َّط َل ِقَ ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [الطالق ،]1 :حديث رقم ،)5251( :ص.1039
((( مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابقِ ،كتَاب ال َّطل َِقَ ،باب ْ َت ِري ِم َطل َِق ا َلْ ِائ ِ
َ
ف
اها َوأ َّن ُه لو َخا َل َ
َي ِر َض َ
ض بِغ ِ ْ
َو َق َع ال َّط َل ُق َو ُيؤْ َم ُر بِ َر ْج َعتِ َها ،حديث رقم ( ،)1471ص.587

 260تفسري القرآن بالقرآن

﴿ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ﴾ [البقرة ]229 :فاملعنى الظاهر

من اآلية أن الطالق يكون مرتني ،ويف كل مرة إما إمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان،
املبي يف الكتاب -بني أن
الرجل ُم َّي بعد إيقاع الطلقة األوىل -عىل الوجه الرشعي َّ

يرجع فيام اختار من الفراق فيمسك زوجه ويعارشها بإحسان ،وبني أن يعزم أمره

ويدع زوجه يف عدهتا من غري رجعة حتى تبلغ أجلها وتنقيض عدهتا ،فإذا راجعها إىل
عصمته أو تزوجها ثاني ًا بعد انقضاء عدهتا ،ثم شجر بينهام ما حيبب إليه الفراق مرة

أخرى وعزم الطالق فطلق ،كان شأنه يف املرة الثانية كمثل شأنه يف املرة األوىل :إمساك
بمعروف أو ترسيح بإحسان.

ثم إن عاد إىل معارشهتا بالرجعة أو بالزواج بعد أن طلق مرتني فإنه مل يبق له عليها

بعد ذلك إال طلقة واحدة ﴿ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ﴾ [البقرة.]230 :
فال يملك عليها رجعة وهي يف عدته وال جيوز له أن يتزوجها إال بعد زواجها من رجل

آخر ،ثم يطلقها ذلك الزوج اآلخر ﴿ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰐﰏﰎﰑﰒ

ﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ﴾ [البقرة]230 :؛ ألن الزوج األول بعد أن فارقها
ثالث مرات غلب عىل الظن أن معارشته إياها ال تستقيم.

هذا هو السياق الصحيح الواضح ملعاين اآلية ،وأن قوله﴿ :ﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮ﴾ [البقرة ،]229 :معناه أن كل مرة من املرتني جيب أن يتبعها

فسها احلافظ ابن كثري،
أحد أمرين :إمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان ،وبذلك ّ

قال :أي :إذا طلقتها واحدة أو اثنتني ،فأنت خمري فيها ما دامت عدهتا باقية ،بني أن
تردها إليك ناوي ًا اإلصالح هبا واإلحسان إليها ،وبني أن ترتكها حتى تنقيض عدهتا،
(((
فتَبِني منك ،وتُطلق رساحها حمسن ًا إليها ،ال تظلمها من حقها شيئ ًا ،وال تضار هبا".

وقد هنى اهلل  الرجال أن يسرتدوا من نسائهم مما آتوهن شيئ ًا إال يف
حالة واحدة ،وهي احلالة التي تكون الزوجة فيها هي َمن اختار املفارقة ،يف حني ّ
أن

ترص عىل مفارقته
الزوج مل يكن لديه مانع من التمسك هبا واالستمرار معها ،لكنها ّ
((( شاكر ،أمحد .نظام الطالق يف اإلسالم ،القاهرة :مكتبة السنة( ،د .ت1936 ،).م ،ص.22
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ٍ
ٍ
بيشء -مما أعطاها
ألسباب ختصها ،ففي هذه احلالة إذا أرادت أن تفتدي نفسها منه

مهر ًا أو غريه -فلها أن ترد عليه ما أخذت منه ليخالعها ،وال جناح عليه يف قبول ذلك،
ٌ
وخبث منه ال يليق بكرام
يتعسف ويطالب بأكثر مما دفع فذلك لؤ ٌم
وليس للرجل أن ّ
الرجال .واآلية الكريمة أملحت يف قوله -جل شأنه﴿ -ﯩﯪﯫﯬ﴾

[البقرة]229 :

أنه ال ينبغي اللجوء إىل املخالعة إال إذا أصبحت احلياة بني االثنني شبه مستحيلة،
وأصبحت مشقة وجودها يف عصمته كمشقة األسري يف أرسه ،أو السجني يف سجنه،

ولذلك فهي تفتدي منه بإعادة ما أخذت افتدا ًء .وختتم اآلية بتحذير شديد﴿ :ﯭﯮ
ٍ
جتاوز يف هذه
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺ ﴾ [البقرة ]229 :فأي

األمور -مثل التجاوزات التي نجدها عند املعارصين ومتتلئ املحاكم بقصصها -ليس
اعتدا ًء عىل الزوج أو الزوجة ،بقدر ما هو اعتدا ٌء عىل حدود اهلل ،ومن يتعدّ حدود اهلل
فقد دخل يف سلك الظاملني.

﴿ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰐ

ﰏﰎﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ﴾ [البقرة.]230 :

﴿ﯻﯼ﴾ [البقرة ]230 :طالق ًا بائن ًا ال رجعة فيه ،فإهنا تبني منه بينونة كربى،

﴿ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ﴾

[البقرة]230 :

فإن مل تستقر مع زوجها اجلديد

السنّي -الذي ذكرناه وليس بام يفعله الناس اليوم من زواج
فط ّلقها برشوط الطالق ُّ
املح ّلل حتاي ً
ال عىل رشع اهلل واعتدا ًء عىل حدوده -وأراد زوجها األول أن يتزوجها ويعود

خاطب من اخلطاب هلا أن تتزوجه وهلا أن تتزوج سواه ،وال مانع ﴿ﰌﰍﰐ
إليها ،فهو
ٌ

ﰏﰎﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ﴾ [البقرة.]230 :

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ﴾ [البقرة.]231 :
يعود السياق ليؤكّد بعض ما تقدّ م من أن املرأة املطلقة إذا قاربت انقضاء

عدهتا فعىل زوجها أن يمسكها بمعروف أو يرسحها بمعروف﴿ ،ﭜﭝﭞ

حتذير شديد من إمساكها وعدم متكينها من الفكاك من
ﭟﭠ﴾ [البقرة ]231 :هذا
ٌ
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عقدها معه ،فإمساكها رضار ًا -يعني بقصد اإلرضار هباُ -يعد اعتداء ،واهلل ال

يسمح بالعدوان وهو -جل شأنه -خصيم املعتدين﴿ ،ﭡﭢﭣ﴾

[البقرة]231 :

فيمسك زوجه بغرض الرضار ،ويرفض الترسيح بمعروف ﴿ ﭤﭥﭦﭧ﴾
]231

[البقرة:

ألن اهلل سيحاسبه عىل ذلك ،حتى لو َأ ْفلت من قوانني األرض وحماكمها،

فإنه لن يفلت من عدالة اهلل ﴿ ،ﭨﭩﭪﭫﭬﭮﭭﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ [البقرة ]231 :هذا تذكري من اهلل

سبحانه بنعمه علينا ،ومن أبرز هذ النِّعم ما أنزل علينا من الكتاب واحلكمة يعظنا به،

ويعلمنا لتستقيم حياتنا ،فنحيا حياة طيبة﴿ ،ﭻﭼ﴾ [البقرة ]231 :التقوى ينبغي أن

تكون حارضة عىل الدوام يف ذهن املؤمن وعقله ،فهي عاصمته وهي احلافز األمني له

من أي انحراف﴿ ،ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ [البقرة ]231 :ال ختفى عليه

خافية وال يستطيع إنسان أن يكتم عنه يف صدره أو قلبه شيئ ًا.

﴿ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒ﴾ [البقرة ]232 :وإذا ُط ِّلقت املرأة وبلغت أجلها وعدهتا فال مانع من أن تعود إىل
زوجها ٍ
بعقد ومهر جديد تك ّفلت ببيانه كتب الفروع وتفسري آيات األحكام .وهذا خطاب
ألولياء املرأة الذين يغضبون هلا غضب ًا قد ال َيسب حساب ًا ملشاعرها ولبعض ذكرياهتا
الطيبة مع زوجها ،فيمنعوهنا من الرجوع إليه ،وذلك هو ال َع ْضل ،لذا يأمر اهلل هؤالء

األولياء أن ال يمنعوا املرأة الراغبة يف العود إىل زوجها -بعد الطالق وبلوغ األجل-

إذا ما أرادت ذلك ،فهي أعلم وأعرف بمشاعرها وما يصلح هلا وما ال يصلح ،وما دام

ُّ
التدخل بال َع ْضل وغريه﴿ ،ﮓﮔ
الزوجان قد تراضيا بينهام باملعروف فليس لألولياء
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ﴾

[البقرة]232 :

والذي يستجيب

له ويقف عنده ،من أعطاه اهلل اإليامن باهلل واليوم اآلخر ،وذلك هو األزكى واألطهر

لقلوب الزوجني ﴿ ،ﮣﮤ﴾ [البقرة ]232 :تق ُّلبات القلوب ومشاعر النفوس وآثارها
يف كل من الزوجني﴿ ،ﮥﮦﮧﮨ﴾ [البقرة ]232 :شيئ ًا.
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متعة الطالق

﴿ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ [البقرة ]233 :إن

الطالق مهام كانت قسوته ،ومهام كانت آثارهّ ،
فإن املترضر األكرب منه هم األوالد

-خاص ًة إذا كانوا صغار ًا ،-فام بالك بأطفال ُر ّضع جيدون أنفسهم فجأة بعيد ًا عن

أب رؤوف وأم رؤوم ،يتسابقان يف االهتامم
املحضن الدافئ الذي يظلل عليهم فيه ٌ
والرعاية ألولئك األطفال ،وإعطائهم االهتامم الالزم لي ً
ال وهنار ًا دون ترب ٍم أو تذ ُّمر.

هنا يتدخل الباري  حلامية هذه الرباعم الطرية الضعيفة الناشئة ،وهي أحوج

ما تكون لتلك الرمحة والرأفة ،فكأنّه ين ّبه الوالدين :أما وقد صار ائتالفكام وعيشكام
املشرتك جزء ًا من املايض ،فإياكم أن تنسوا هذه الرباعم الصغرية التي إن ُأ ِ
مهلت
ُ

أي منكام من املسؤولية أمام اهلل ،وهنا
وحدث هلا مكروه يف النفس أو اجلسم فلن ُيفلت ٌ
تأيت قضية الرضاع ﴿ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾

ٍ
بشكل طبيعي
[البقرة ،]233 :ولقد ثبت علم ّي ًا حاجة األطفال امللحة -لتنمو مشاعرهم
وإجيايب -إىل الرضاع من صدر األم مبارشةً ،فهي إِ ْذ تُلقمه ثدهيا تلقمه -مع الثدي-
ٍ
فيمتص
طفل يلتقم ثدي أمه
احلب واحلنان والعاطفة واملشاعر ،وما أروع منظر
ُّ
شعور ال تقرأ فيه إال احلب والثقة
الرحيق منه ،وهو ينظر إليها بعينني يملؤمها
ٌ

والطمأنينة واألمن واالعرتاف باجلميل والتطلع إىل مستقبل آمن.

فاهلل -تبارك وتعاىل -يأمر من أصبح الطالق بالنسبة هلم أمر ًا ال بدّ منه أال ينسيا
أي منهام هذه الرباعم ،فيأمر الوالدات بأال يؤثر الطالق فيه ّن ،فاملرأة أحيان ًا
أو ينسى ٌ
 إذا أساء هلا زوجها وانتهت العرشة بينهام إىل االنفصال  -قد تبغض أي ٍيشء ُيذكّرها
به ،وقد تنظر يف هذا الرضيع -وهو يمتص لبنها -ذلك الوالد القايس الذي امتص
شباهبا ثم ّ
ختل عنها وط ّلقها ،فتجد نوع ًا من النفور من إرضاع هذا الطفل -وإن كان

ُجزء ًا منها -ألنه يذكّرها بأبيه ،خاص ًة إذا كان ذكر ًا وذا شبه به ،فيذكرها اهلل تعاىل بأن

هذا الطفل الربيء ال ذنب له فيام حدث بينها وبني والده ،وأنه يستحق الرضاع من
نمو ًا طبيع ّي ًا ،و ُيشبع عاطف ّي ًا إذا أرادت أن تتم الرضاعة ،وهنا
ثدهيا ملدة عامني لينمو ّ
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ليستدر شفقة الزوج وعواطفه ومشاعره فيقول﴿ :ﯗﯘﯙ﴾
يأيت التعبري القرآين
َّ

خاص به ،عليه أن ُيعنى به وبوالدته ،فهو جز ٌء
[البقرة ]233 :فكأن هذا املولود الرضيع
ٌّ
منه ومنها ،وهو ٌ
حبل واصل بني االثنني مدى احلياة ،فإذا كانا قد عرفا أن يضعا حدّ ًا
وهناية لنكاحهام بالطالقّ ،
فإن من املستحيل أن يضعا حدّ ًا هلذا الرابط الذي ال ينقطع

تكون من جسدهيام
بينهام ،أال وهو هذا املولود الذي حيمل دماء االثنني ،والذي ّ

واختلطت فيه دماؤمها ،فهو ُيذكّر بأحىل األيام التي ارتبطا فيها.

﴿ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ [البقرة]233 :

فعىل األب املولود له ُ
رزق هذه األم التي س ُينهكها الرضاع؛ فالرضيع يشاركها

غذاءها ،فهام رشيكان يف كل ما يصل إىل جسمها ،ويغذي رشايينها ،فعليه أن يكفيها
تفضلة بأن
َه َّم األرزاق،
وهم احتياجها من الثياب والسكن وما إىل ذلك .وهي ُم ِّ
ّ

تُرضع هذا املولود بنفسها ،ولوال ذلك أللقت بعبئه عىل الوالد أو املولود له ،وقالت:
قمت بام ينبغي فحملته َو ْهن ًا عىل َو ْهن ،وها قد ولدتُه سلي ًام ُم َ
عاف ،وأنت أبوه
قد ُ

عمن يرضعه ويقوم بشأنه ،فإن َف َع َل ْت ذلك -ومن حقها
وقد طلقتني فابحث له ّ
رشع ًا أن تفعل -لكان العبء عىل املولود له مضاعف ًا أضعاف ًا كثرية ،وربام ال جيد من

تتقبل الرضاع ،وإذا وجد من تُرضع فمن الذي سيعتني به يف الليل ويف النهار ويقوم
بشأنه..؟ إن األمر ليس سهالً ،فهي متفضلة إذ تتوىل ولدها وولده ،وعليه أن يقدّ ر

هلا ذلك ويشعرها بشكره وامتنانه وال يبتزها ملعرفته بمشاعرها وعواطفها جتاه من
ولدت ،فذلك ال ُيقبل بأي حال من األحوال ،ولو وجد اإلنسان املولود له مرضع ًة
ومربي ًة وخادمة فمن الذي سيضمن له أن هؤالء سوف يقدّ مون له من العواطف
ٍ
بحاجة إليه؟
واملشاعر ما هو
﴿ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾ [البقرة ]233 :هذا َنْي أن يتحول
ٍ
مرضب أو أداة إرضار يرضب ٌّ
كل منهام اآلخر به أو يس ّبب له الرضر،
الطفل إىل

فذلك مما ال يليق باثنني استظال ذات يوم بظل رباط الزوجية .واهلل -تبارك وتعاىل-
يعلم أن للبرش طاقات جسمية وعاطفية ال يستطيعون جتاوزها فال يك ّلف اهلل أحد ًا من
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الزوجني إال ما يطيق ،وما هو بوسعه سواء يف جمال اإلنفاق من املولود له عىل الولد

وأمه ،أو يف جمال اإلرضاع بالنسبة لألم التي ال بدّ من تقدير ظروفها.

﴿ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ﴾ [البقرة ]233 :ويف سائر
األحوال ال بدّ أن يكون الرتايض بني األب واألم أساس العالقة يف كل ما يتعلق هبذا
الرضيع ،لئال يتأثر يف نشأته بأية مؤثرات سلبية قد تنعكس عىل مستقبل حياته ،وقد
تيسء إليه ،فإذا رأى األبوان أن مصلحة الرضيع يف أن تُرضع له أخرى ،فينبغي أن
يشرتكا يف اختاذ هذا القرار وأن يكون قرار ًا قد ُاتذ بنا ًء عىل توافق بينهام واتفاق عىل
ذلك﴿ ،ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ﴾ [البقرةُ ]233 :
وتتم اآلية بأمر صارم
ناظر إليه
بالتقوى ،فاألمر بالتقوى يتأكّد وينبغي لكل من األبوين ،أن يعلم أن اهلل ٌ
ٍ
إهلي
لينظر كيف يصنع وكيف يعمل وهو ال ختفى عليه خافية ،فيا له من
حضور ّ
تكاد السموات يتفطرن منه ،ليؤكّد -جل شأنه -عىل هذين الوالدين أمهية رعاية
ٍ
هذا الرضيع الضعيف ،عل ًام ّ
بكثري من رضاع أي حيوان أو
بأن رضاع اإلنسان أطول
حي آخر مما يقتيض أن حيتمل كل واحد من األبوين الطرف اآلخر ،ويعلم َّ
أن ثمرة
أي منهام إىل
هذه العالقة -وهو هذا الرضيع -ثمر ٌة مستمرة طويلة املدى ،فال ُييسء ٌّ
ٍ
جانب من العالقة يسمح هلام هبذا االشرتاك والتعاون عىل تنشئة
اآلخر ،وحيافظان عىل
ذلك الطفل ورعايته حتى يكرب ويبلغ و ُيستأنس منه الرشد.

وما دمنا نتحدث عن الرضاع ّ
فإن اهلل -تبارك وتعاىل -كام جعل الرضاع وسيل ًة
حلامية الرضيع ومنحه مستلزمات احلياة جعل هذا الرضاع بمثابة النسب وبمثابة
الصهر ،ولذلك حينام ذكر اهلل املحرمات من النساء ذكر املرضعة بوصفها ُأ ّم ًا من الرضاع
فقال -جل شأنه﴿ :-ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾
ٍ
[النساء .]23 :وذلك يعني ّ
امرأة فقد صار ابن ًا هلا وصارت ابنتها أخت ًا
أن من رضع من
فمن ُأرضع يف ُأرسة فستصبح له أرستان :أرسة من الرضاع ،وأرسة من الن ََّسب،
لهَ ،
ويف إطار احلقوق املعنوية تستحق أرسة الرضاع من الصلة واملشاعر والتقدير مثل ما
تستحقه أرسة النسب ،وإن مل يرتب اهلل  عىل ذلك مرياث ًا أو نفقات ،وقد
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ربهم ويصلهم،
كان رسول اهلل  وف ّي ًا ملرضعته وذوهيا ،كري ًام معهم يتفقدّ هم وي ّ
ي ِّر ُم من النسب.
ُ
وي ِّرم من الرضاع ما ُ َ

وقد اختلف الفقهاء يف مقادير الرضاع الذي ترتتب عليه أحكام الرضاع،
ومثل هذه األمور ينبغي أن تُالحظ فيها أعراف الناس ،فإذا جرى ال ُعرف ّ
أن َمن
رضع مخس رضعات أو عرش ًا أو أسبوع ًا أو شهر ًا أو سنة فينبغي أن ُيالحظ ذلك،
وأن يؤخذ بنظر االعتبار ما ُيعدّ رضاع ًا وما يستتبعه من التحريم ،وهناك فقهاء رأوا
ٍ
ّ
أن الرضاع
معي ورد يف بعض الروايات (((،وبعضهم عَدّ الرضاع
املحرم يتم بعدد ّ
ّ
(((
يدث ذلك.
املحرم هو ما أنبت حل ًام وأنشز عظ ًام ،أي كان غذا ًء للطفل كافي ًا أن ُ
ِّ
وقد يكون ما ذكرنا من مالحظة أعراف األمم والشعوب يف ذلك وج ٌه أقرب إىل
ِ
الفقه من بعض التحديدات التحكُّمية.
جانب جيدر بنا أن نشري إليه ونحن يف معرض احلديث عن الرضاع،
وهناك
ٌ

وهو استعامل البعض له كنو ٍع من النكاية ،فقد يكون هناك أخوة فيهم الفقري وفيهم

الغني ،فتحرص نساء األخوة األغنياء عىل حتريم بناهتن عىل أبناء األخوة الفقراء،
ٍ
حاجة إليه ،بل ليمنعوا الزواج بني بناهتن
ُفيض ْعنهم ال بقصد الرضاع ،وال لوجود
نوع من ضعف اإليامن باهلل تعاىل وإساءة
األغنياء وبني أبناء عمومتهن الفقراء ،وهذا ٌ
فمن ُيدري أولئك النسوة أن الفقري سيستمر فقري ًا حتى ذلك
استعامل هلذا املوضوعَ ،

احلني؟! فقد يغنيه اهلل من فضله ،ومن يستطيع القول ّ
أن الغني سيستمر غن ّي ًا حتى

((( منها قوله ﷺ" :لَ َ ُترم ا َْلص ُة وا َْلصت ِ
َان ".انظر:
ِّ ُ َّ َ َّ

 مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب الرضاع ،باب يف ا َْلص ِة وا َْلصت َِان ،حديث رقم (،)1450
َّ َ َّ
َ

ص.577
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َّ
احتُب َس ل َبن َُها ،ف َج َعل َي ُم ُّص ُه َو َي ُم ُّج ُه
وسى اهلاليل عن أبيه "أن َر ُجال كان يف َسفر ف َولدَ ت ا ْم َرأ ُت ُه ،ف ْ
((( عن أيب ُم َ
ٍ
َ
َ
َ
َ
وسى ،فقالَ :ح ُر َم ْت َع َل ْي َك ،قالَ :فأتَى ابن َم ْس ُعود َف َسأ َل ُه ،فقال :قال رسول
َفدَ َخ َل َح ْل َق ُهَ ،فأتَى أ َبا ُم َ
اهللِ ﷺ" :الَ ُ ِ
الر َضا ِع اال ما َأ ْن َب َت ال َّل ْح َم َو َأن َْشزَ ا ْل َع ْظ َم ".قال الشيخ شعيب األرناؤوط :حديث
َ
ي ِّر ُم م َن َّ
صحيح بشواهده ،وهذا إسناد ضعيف لالنقطاع بني والد أيب موسى اهلاليل وعبداهلل بن مسعود .انظر:

 ابن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مرجع سابق ،تتمة مسند عبد اهلل بن مسعود  ،ج،7حديث رقم ( ،)4114ص.185
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يقرر
ذلك احلني؟! فهذه األمور كلها بيد اهلل -تبارك وتعاىل -ال أحد يستطيع أن ّ
ما حيدث يف املستقبل إال اهلل ،فليتقوا اهلل وال ُيسيئوا استعامل ما جاء يف رشيعته طلب ًا
للنكاية وحدها.

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ﴾ [البقرة.]234 :

بعد ما ذكر اهلل -تبارك وتعاىل  -ما يرتتب عىل الفراق االختياري بني الزوجني

بالطالق ،ذكر ما يرتتب عىل ذلك االفرتاق القدري القرسي الذي ال يكون باختيار
أي منهام ،وذلك هو االفرتاق بالوفاة .فإذا ت ّ
ُوف الرجل وترك خلفه زوج ًة فعليها
ّ
ِ
ِ
أمر فيه استرباء للرحم من آثار الزوج الراحل وتأكدٌ من أنه مل يعلق
العدّ ة ،والعدّ ة ٌ
ٍ
أشهر وعرش ًا.
برحم املرأة منه يشء ،فجعل اهلل  هلا هذه العدة أربعة
وبراءة الرحم يمكن أن تتحقق بثالثة أشهر فحسب ،فهي كافي ٌة ألن حتيض املرأة

وتطهر ثالث مرات ،وهي القروء الثالثة عىل كال التفسريين ،أما األربعون يوم ًا
األخرى فهي أيام احلزن الشديد الذي يعقب الوفاة ويغلب َمن ّ
توف عنها زوجها

عىل نفسها ،و ُيسلمها إىل نو ٍع من احلزن العميق واالنشغال بذكريات الزوج الراحل
ٍ
وما إىل ذلك ،فهي أيام ليست حم ً
إلجراءات وأحكام بقدر ما هي ٌّ
حمل للحزن
ال

ومتطلباته ،ولذلك ُحدّ دت هبذه الفرتة الزمنية واهلل أعلم﴿ .ﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [البقرة ]234 :فإذا انتهت

عدهتن فال جناح وال إثم وال مسؤولية ترتتب عليها أو عىل أوليائها وذوهيا إذا ما
بدأت تعود إىل حياهتا العادية ومتارس مثل ما كانت متارسه قبل وفاة زوجها املتوفَّ .
التعرض ملا قد يؤدي إىل استبدال ٍ
زوج مكان
ولكن هنا سنجد شيئ ًا إضاف ّي ًا ،أال وهو ُّ
ُعي بذلك
الزوج الراحل ،كأن تأخذ شيئ ًا من الزينة داخل بيتها مثالً ،هنا ال ينبغي أن ت َّ

أو ُيقال إهنا نسيت أو تناست أو جتاهلت الراحل قبل أن تَبىل أكفانه كام هي عادة
ّ
املتوف عنها زوجها ووصفها بقلة الوفاء أو عدمه أو ما إىل ذلك ،وعىل
الناس يف انتقاد
أوليائها أال يشعروا بأن فعلها ذاك ٌ
أمر ال جناح
شأن يتجاوز الطبيعة اإلنسانية ،فهو ٌ
ٍ
حدود ال تتجاوز الرشع وال ختدش احلياء.
عليهم فيه ما دام يف
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حول ِ
اخل ْطبة

﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ﴾ [البقرة]235 :

هذه اآلية الكريمة مناسبة ملا قبلها ،حيث إن التي سبقتها حتدثت عن املعتدّ ة
ٍ
رشيك جديد ،وقد أشعرت
املنتهي ِعدّ هتا وأصحبت مهيئ ًة الستئناف حياة جديدة مع
بتجاوزها ألزمتها السابقة ومظاهر احلزن التي أعقبتها -بأهنا قد صارت مهيئ ًةٍ
حياة جديدة ،فامذا عىل الراغبني للزواج بمثل هذه املرأة أن يفعلوا؟! أما
الستئناف
ِ
يرصح هلؤالء النسوة باخلطبة الرصحية والرغبة الظاهر فيهن،
أثناء العدّ ة فال ينبغي أن َّ
بل ُيكتفى بالتعريض ّ
وبث األمل يف نفوسه ّن بأنه ما زلن يف وض ٍع جيعله ّن موضع رغبة
الرجال واهتاممهم ،كأن يقول الرجل للمرأة املعتدة" :بمثلك تُبنى البيوت وتعمر"،
"أنت موضع ثقة ،وعىل مثلك يعتمد العقالء" أو "سعيدٌ البيت الذي تشاركني يف بنائه"
ولكن ال يقال هلا رصاحة إنني أنتظر بفارغ الصرب فراغك من ِعدّ تك لنتزوج ،فذلك قد
أحس أحدٌ بذلك فقد ييسء تفسري ذلك أو فهمه بل ُيكتفى باملعاريض.
جيرحها ،وإذا ّ
بالس
﴿ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [البقرة ]235 :املواعدة ِّ
أمر شائع يف زماننا -فهو أن يتفق ٌ
رس ًا عىل الزواج بعد
وهو لألسف ٌرجل وامرأة ّ
ِ
السية غري مقبولة،
انتهاء العدّ ة ،أو يكون ذلك بالنسبة للخالية أيض ًا ،فهذه املواعدة ّ
وهي مظنة االقرتاب من الزنا أو االنحراف ،ومعظم األخطاء التي تقع فيها الشابات
والشباب يف أيامنا هذه تقع بعد قيام الثقة بني االثنني ،ثم الدخول يف مواعدة رسية أو
وعد بالنكاح ،قد ال يتحقق يف ٍ
كثري من األحيان وقد يتحقق يف القليل منها ،هذا النوع
من املواعدة ينهانا اهلل عنه .وذلك -واهلل أعلم -ليس خاص ًا باملتوىف عنها زوجها فقط
بل هو عا ٌم يف املواعدة التي ال يضمن الطرفان قدرهتام عىل جعلها واقع ًا معيش ًا.
﴿ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮒﮓﮔﮑﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ [البقرة ]235 :أما عقدة النكاح فال جيوز أن تُربم
ٍ
امرأة بحسب وضعها،
إال بعد انتهاء العدة متام ًا وبلوغ الكتاب أجله املقرر لكل
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َّ
املتوف عنها زوجها .وللفقهاء كالم
والذي هو عىل اجلملة حوايل ثالثة أشهر فيام عدا
ٌ
حيرمها عليه
طويل يف َمن عقد عىل املعتدة قبل انتهاء عدهتا ،وما إذا كان ذلك سوف ّ
حتري ًام مؤ َّبد ًا أو مؤ َّقت ًا ،فلرياجع يف مواضعه من كتب الفقهاء.
﴿ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾

[البقرة]236 :

هذه اآلية الكريمة

جاءت لبيان ما ُعرف يف كتب األحكام بـمتعة الطالق ،وذلك أن حيدث الفراق بعد

سم أو حيدد -وهي احلالة التي ذكرهتا اآلية-
العقد وقبل الدخول ،فإن كان املهر مل ُي َّ
فعىل الزوج املطلق دفع متعة مثلها من أخواهتا أو بنات عائلتها أو من هم يف ِمثل
وضعها ومستواها األرسي ماد ّي ًا واجتامع ّي ًا وغريه ،و ُيتَّبع يف تقديرها قدرات الزوج

املالية ﴿ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ [البقرة ،]236 :فاملورس ُينفق من سعته،
ٍ
طالق الئقة به بقطع النظر عن املرأة وما إذا كانت غنية أو فقرية ،وعىل
ويقدّ م متعة

املقرت قدره ،وهذا املتاع فيه يش ٌء من التعويض وإشغال هلا عن التفكري باإلهانة التي
قد تشعر هبا ،أو اجلرح الذي ترتب عىل تطليقها هبذه الطريقةِ ،عل ًام بأن طالق املرأة
ٍ
هبذه الطريقة -يف نحو جمتمعاتنا هذه -قد حيرمها فرصة احلصول عىل ٍ
لفرتة
زوج آخر
طويلة جدّ ًا ،ألن الناس سوف يصوغون كثري ًا من الشائعات واألسباب املتخيلة عن

ذلك الطالق غري املتو ّقع﴿ .ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾ [البقرة ]236 :وسامه اهلل
ح ّق ًا عىل املحسنني كي ال يتهاون الناس به إذا وجدوا أن اهلل مل يضعه يف إطار املقدّ رات

املحددة.

﴿ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ﴾ [البقرة ]237 :هذه هي احلالة الثانية للمطلقة قبل الدخول،

وس ِّمي هلا مهرها ،حيث نص عىل أهنا يف هذه احلالة
وهي حالة تطليقها وقد ُحدد ُ
املسمى ،وال يسقط هذا النصف
تستحق نصف املهر
ّ

﴿ﯫﯬﯭ﴾ [البقرة]237 :

أي الزوجات فيرتكنه﴿ ،ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ﴾ [البقرة ]237 :أي الو ّيل ،وقيل
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هو الزوج ،فعىل األول يكون املعنى :إال أن ُيسقط املطلقات ما وجب هلن من نصف

الصداق إن ُك ّن مالكات ألنفسهن أو يسقط الويل إن مل يكن كذلك ،وذلك األب يف
ابنته البكر أو السيد يف َأ َمتِه ،وعىل الثاين يكون املعنى :إال أن يعفو املطلقات ،أو يعفو
الزوج عن نصف الصداق فيجعل املهر كله هلا.
﴿ﯵﯶﯷﯸﯹ ﴾

[البقرة]237 :

اخلطاب لألزواج ،والزوجات عىل

سبيل التغليب ،ذكره الزجاج ،أي عفو الزوج بإعطاء كل املهر خري له ،وعفو املرأة

بإسقاطه كله خري هلا أو لألزواج ﴿ﯺﯻﯼ﴾ [البقرة ]237 :التفضيل ﴿ﯽﯾ﴾

[البقرة.]237 :

(((

وبعد تلك اجلولة الطويلة يف أحكام النكاح والطالق واملهور والنفقات

والرضاع والعدد وما إليها تأيت اآلية الكريمة بأمر ُمشدّ د جازم بوجوب املحافظة عىل
الصلوات ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ﴾ [البقرة،]238 :

ّ
وكأن ذلك اسرتاحة وجلوء إىل
الوسطى واألمر بالقيام هلل قانتني
وختصيص الصالة ُ
ٍ
حاجة إىل
ذكر اهلل تعاىل بعد تلك اجلولة الواسعة مع األحكام ،فتلك األحكام كلها يف
الصرب والصالة والقنوت هلل تعاىل واحلضور بني يديه ،وهذا ال يتم إال باملحافظة عىل
ٍ
وبخاصة الصالة الوسطى.
الصلوات

﴿ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩﭪ﴾ [البقرة]239 :

ين ّبه -جل شأنه -بعد أن فرض عىل املؤمنني القتال إىل حالة اخلوف ﴿ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟ﴾ [البقرة ]239 :فكأن سائ ً
ال يسأل :وهل ُيعدّ من التفريط يف الصالة

أو التضييع هلا أن أصيل راج ً
ال أو راكب ًا يف حاالت اخلوف؟ فيجيب اهلل -جل شأنه-
هؤالء بقوله﴿ :ﭚﭛ ﴾

[البقرة]239 :

فص ّلوا كام تستيطعون ﴿ﭜ﴾

[البقرة:

 ]239أي مشاة ﴿ﭝﭞﭟ﴾ [البقرة ]239 :مجع راكب ،أي كيف أمكن مستقبيل ِ
الق ْبلة
ُ
((( النسفي ،تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل ،مرجع سابق ،ج ،1ص.199
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أو غريها ،ويومئ بالركوع والسجود ﴿ﭠﭡ﴾ [البقرة ]239 :وجتاوزتم اخلوف
﴿ﭢﭣﭤﭥ﴾ [البقرة ]239 :ذكره واخلشوع بني يديه ،وكام ع ّلمكم
﴿ﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [البقرة ،]239 :وقد سبقها قوله -جل شأنه﴿ :-ﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾

[البقرة]151 :

وكذلك ما أعقب آيات احلج من

قوله -جل شأنه﴿ -ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦﮧﮨ﴾ [البقرةِّ ]200 :
فالذكر جنة املؤمن وحصنه احلصني ،يلجأ إليه ليعينه

حتمل أعباء الوفاء بامليثاق والقيام بحق
اهلل بذكره وشكره وحسن عبادته عىل ُّ
ِ
شكر
كر اهلل -تبارك وتعاىلٌ -
االستخالف وأداء األمانة والنجاح يف اختبار اجلزاء .فذ ُ
وفكر وتع ُّقل.
رب
ٌ
وص ٌ
ثم ينتقل السياق إىل خامتة آيات أحكام النكاح ،وهي خامت ٌة معجزة كسائر

آيات الكتاب احلكيم ﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [البقرة ]240 :أي يقرتبون من حالة

االحتضار ويشعرون بدنو األجل ﴿ﭮﭯ﴾ [البقرة ]240 :ويعرفون أهنم سيرتكون
ٍ
حاجة إىل الرعاية ﴿ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾
أزواج ًا ضعاف ًا يف

مر هلؤالء بأن ُيوصوا أوالدهم وعشريهتم بالزوجة أو األزواج التي
[البقرةَ ]240 :أ ٌ
سيرتكوهنا ،بأن ُيرتكن يف بيوهت ّن -بيوت الزوجية -يستمتعن باإلقامة فيها بعد
ٍ
ألحد من الورثة أن ُيرجه ّن من
رحيل الزوج عنها حوالً أو سنة كاملة ،وليس

بيت الزوجية ﴿ﭸﭹ﴾ [البقرة ،]240 :فإذا آثرن أن خيرجن ﴿ﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ﴾

[البقرة]240 :

فال إثم عىل ذوي الزوج آنذاك

ٍ
يف خروجهن ،لك ّن إخراجه ّن
بطلب من أهل األزواج غري جائز ﴿ﮅﮆ
ﮇﮈ﴾ [البقرة.]240 :
ويف هناية كالمنا حول هذه اآلية الكريمة نشري إىل أنه قد ادعى قوم أهنا

منسوخة بقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
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ﭫﭬ﴾ [البقرة .]234 :ظنّ ًا منهم َّ
أن اآليتني قد وردتا عىل مورد واحد أال وهو فرتة
ِ
أن مورد اآليتني خمتلف متام ًا ،إذ َّ
املتوف عنها زوجها .واحلق َّ
َّ
إن
العدّ ة التي تعتدها

قوله تعاىل﴿ :ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷ﴾ [البقرة ]240 :جاء ُمراعي ًا لعادات األمم وأعرافها ،فلألمم عادات خمتلفة
يف التعبري عن تكريم األحياء ملوتاهم ،واحرتامهم لذكراهم ،وإعطاء االنطباعات
بأنم كانوا يف موقع احلب والتقدير لدى أهلهم وذوهيمَّ ،
َّ
املتوف له
وأن هذا
اإلجياب ّية َّ
ذكرى طي ِّبة واحرتام وقدر عند املتصلني به ،واخلواص من املنتمني ألرسته.

واختلفت تقاليد األمم يف التعبري عن هذه املشاعر وال تزال خمتلفة ،وقد

راعى القرآن الكريم هذه املشاعر اإلنسان ّية أحسن مراعاة وأمجلها ،فمنزل الرجل

تغيري هبذه الوفاة ،ختفيف ًا عىل
الذي شهد حياته مع زوجته وبنيه يبقى وكأنّه مل حيدث
ٌ

املنتمني لألرسة -ك ِّلها -ويف مقدِّ متهم الزوجة ،فامرأته قائمة فيه ،وأبناؤه وذووه

لو،
والس ّ
يرتددون عليه ،وذكراه بينهم ،لكي يأخذ كل منهم فرصته الكافية للصرب ُّ
وجتاوز اإلحساس باملوت والفراق ،واإلسالم جاء وللعرب والشعوب األم َّية من

حوهلم ،والشعوب الكتابية تقاليدها وعاداهتا يف هذا املجال ،وال شك َّ
أن زوج املرأة
املتوف وهي
عب رسول اهلل  (((،وهناك براءة الرحم من ماء
منها ( َلبِ َمكَان) كام ّ
َّ

التي تكفيها القروء الثالثة ،وهناك فرتة اإلحساس النفيس ال َّثقيل الشديد عىل املرأة

وتكفيها أربعة أشهر وعرش ،وهناك فرتة إعادة ترتيب احلياة بالنسبة هلا وألبنائه بعد
التغيات احلا ّدة املاد َّية منها واملعنو َّية .وفرتة إعادة ترتيب احلياة ال يمكن أن تتم
هذه ُّ

((( أخرج البيهقي يف دالئل النبوة من طريق ابن إسحاق قال :ملا انرصف رسول اهلل ﷺ راجع ًا إىل املدينة
الناس أخاها عبد اهلل بن جحش فاسرتجعت واستغفرت له،
من ُأحد ،لقيته محنة بنت جحش ،فنعى هلا
ُ
ثم نُعي هلا ُ
زوجها مصعب بن عمري
خالا محزة بن عبد املطلب فاسرتجعت واستغفرت له ،ثم نُعي هلا ُ
فصاحت وولولت ،فقال رسول اهلل ﷺَّ :
زوج املرأة منها لبمكان "،ملا رأى من صربها عند أخيها
"إن َ

وخاهلا وصياحها عىل زوجها ،انظر:

س ْو ِجردي (تويف458 :ﻫ) .دالئل النبوة ،حتقيق :عبد املعطي
 البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني اخلُ ْ َقلعجي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1408( ،1ﻫ1988/م) ،ج ،1ص.22
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بشكل ُمالئم يف َّ
زراعي تتعلق
أقل من حول ،سواء أكان الناس ينتمون إىل جمتمع
ّ
جتاري ترتبط
رعوي تتع َّلق حياته باملاء والكأل ،أو جمتمع
حياته باملواسم ،أو جمتمع
ّ
ّ

ستأجر ًا
فيه احلسابات بحوالن احلول ،وكذلك الزكاة وحساباهتا ،وإذا كان البيت ُم َ
فتغلب أن تكون اإلجارة مرتبطة باحلول ،فاحلول ُيعدّ بمثابة الوحدة الصغرى إلعادة

تنظيم شؤون الناس وحياهتم ،خاصة بعد مصيبة كبرية مثل مصيبة املوت كام سامها
القرآن الكريم ((( ،بأن تُعطى الزوجة املفجوعة يف زوجها فرصة عام لتعيد ترتيب
حتمل املسئول َّيات -منفردة -بعد اجتياز
أمورها وأمور صغارها،
ّ
ولتعود نفسها عىل ُّ

الصدمة العاطف َّية وبراءة الرحم وما إىل ذلك ،وذلك أمر معهود يف أحكام القرآن

الكريم القائمة عىل التخفيف والرمحة ومراعاة خمتلف املشاعر والقضايا اإلنسان َّية ويف

مقدّ متها األرسة التي هي حجر الزاوية يف بناء املجتمع .وعنها تتفرع شبكة واسعة من
العالقات االجتامع َّية التي حيرص اإلسالم عىل إنامئها واملحافظة عليها.

فالرت ُّبص بالنفس السترباء الرحم وللته ُّيؤ الستئناف دورة حيات َّية جديدة قد
تكون األربعة أشهر وعرش ٍ
ليال حدّ ًا أدنى كافي ًا لذلك ،وقد يكون كافي ًا لتسوية اجلانب

خاصة املاد َّية منها،
النفيس
واجلسمي للمرأة ،وأما احلول فهو حد للتسويات املختلفة ّ
ّ
ّ

خاصة علوم
املتعلقة بإعادة ترتيب احلياة .وحني نلتفت إىل بعض العلوم املعارصة
ّ
َّ
املتوف عنهن أزواجهن ،ومالحظة
النفس واالستفتاءات التي يقوم هبا الباحثون بني

خمتلف اجلوانب العاطف َّية نجد توضيح ًا لكثري من املعاين التي ربام مل يالحظها
املفسونَّ ،
التكليفي ،لكنَّهم
اجلزئي
الفقهي
حلكم
ّ
ّ
ّ
ألن أعينهم كانت مشدودة إىل ا ُ
ِّ

لو الحظوا األمور األخرى حلكموا بأحكام اآليتني ،وأنَّه ال نسخ بينهام ،فكل منهام

اجتهت جهة ،فاآلية األوىل متجهة نحو الزوجة يف بدهنا ونفسها ورمحها وخروجها
من تأثريات مصيبة املوت ،أما آية احلول فهي وصية من اهلل -تبارك وتعاىل -لألزواج

((( يف قوله تعاىل﴿ :ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ﴾ [املائدة.]106 :

 274تفسري القرآن بالقرآن

َّ
املتوف عنها زوجها فرصة إعادة ترتيب
ولألرسة والورثة ولألمة يف أن تُعطي الزوجة

حياهتا املاد َّية التي صار هلا فيها رشكاء آخرون هم بقية الورثة ،فهي يف حاجة إىل

تلك الفرصة بقطع النظر عن طبائع العالقات بني أبناء املجتمع ،وعليه فليس هناك
تعارض أو تناقض أو تصادم بني اآليتني يستدعي القول بتخرجيها عىل قواعد النسخ
نفسها -عند القائلني هبا -ل ُينسخ املتقدم باملتأخر ،وللدخول يف تلك التأويالت

املتعسفة ،ما دام من املمكن فهم اآليتني اللتني اختلف موضوع كل منهام عن موضوع
ِّ

األخرى وانتفى التعارض بينهام.

وأما تلك الروايات التي رويت بنا ًء عىل هيمنة أفكار النسخ ،والنظر إليه عىل أنَّه

فإنا ال تقف أمام هيمنة القرآن الكريم عىل ما عداه ،وال تصلح لنسخ
من املس َّلامتَّ ،
حاكميته جلعل غريه حاك ًام عليه.

(((

﴿ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [البقرة ]241 :ويف هذه اآلية

الكريمة كأن اهلل -تعاىل -يعلم أن املط ِّلق قد ال جتود نفسه بتقديم املتعة للمطلقة ألي

سبب من األسباب ،فيختم الترشيعات بالتوكيد عىل املتعة ،بعد أن أكّد عىل عدم جواز

َّ
املتوف عنها زوجها من بيتها ،ورضورة إبقائها فيه ملدة عام كامل لتكون مه ّيئ ًة
إخراج
بعده لالنتقال إىل ٍ
بيت آخر﴿ .ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ﴾

املهمة التي عليها يتوقف بناء
[البقرة ]242 :وبعد أن فرغ من بيان سائر الترشيعات
ّ
ٍ
بعقول راجحة
يبي  أنه قد هدانا آلياته وب ّينها لنا ل ُينعم علينا
األرسةّ ،
قادرة عىل حسن التعا ُمل مع هذه القضايا الشائكة التي ختتلط فيها العواطف واملشاعر
واألعراف والتقاليد ،وتشمل أطراف ًا عديدة من الناس ،فجملة هذه الترشيعات ليست

ترشيعات ألناس قرروا التشارك
من التكاليف الفردية أو الترشيعات اخلاصة ،بل هي
ٌ
ٍ
يف ٍ
مؤسسة يتعاون يف إقامتها أكثر من طرف ،ويرتتب عليها سك ٌن
حياة مشرتكة وإقامة

وعالقات ،وعليها يتوقف دوام النوع اإلنساين واستمراره.
وصهر
ونسب
ٌ
ٌ
ٌ
((( العلواين ،نحو موقف قرآين من النسخ ،مرجع سابق ،ص.74

سورة البقرة 275

النَّجم السابع والعرشون :أمة التخفيف والرمحة
﴿ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
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ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼﯽﯾ﴾ [البقرة]255-243 :

بعد تلك اجلولة الواسعة يف ترشيعات عديدة للرشيعة البديلة الناسخة لرشيعة
اإلرص واألغالل ،تأيت هذه اآلية الكريمة لتعيدنا مر ًة أخرى إىل املقارنة بني األُ ّمتني:

أمة اإلسالم وأمة هيود؛ فأمة املسلمني أمة ُمرجة ،بل هي خري أمة ُأخرجت للناس
نموذج ًا ومثاالً ونرش ًا لإلصالح وال ُعمران عىل مستوى األرض كلها ،تقابلها األمة
َ
املدخلة إىل أرض حمدودة حمصورة ﴿ﮬﮭﮮ﴾ [املائدة ،]21 :ذلك لتأخذ

التجربة أبعادها الكاملة ،وليدرك البرش الفروق الكبرية بني عباد الرمحن وعباد
ٍ
يشء لتصحيح
اإلنسان؛ فعباد اإلنسان -الذين ُأنقذوا من عبادة فرعونُ -أعدّ كل

تتحول إىل
التخريب والتدمري الذي أحدثه استعبادهم ،مما جعل األرض املقدسة
ّ

قومي جتري فيه معاجلة شعب بأكمله وأمة بتاممها بحاكمية
مصحة كبرية ومستشفى
ٍّ
ٍ
ٍ
وترصفات غيب َّية وأرض مقدّ سة ،ورشيعة ٍ
وقيود وإعادة ترب َّية
إرص وأغالل
إهلية
يتفاعل فيها الغيب والشهادة ،واألمر واإلرادة لتُعطِي ثامرها .ومن اخلراب املتب ِّقي

يف وجدان تلك األمة اليهودية إعالء األسباب ونسيان املس ِّبب ،فاألسباب عندهم

مر من اآليات من
كثري ًا ما تُؤ ِّدي إىل الغفلة عن خالقها وخالق نتائجها ،ولذلك ففيام ّ
بالترصفات،
سورة البقرة من  39إىل ُ 141أحصيت أخطاء كثرية لتلك األمة تتعلق
ُّ
أما يف هذه اآلية فهناك خطيئ ٌة كربى تتع ّلق باالعتقاد؛ إذ يتجاوز َع ْبد اإلنسان و َع ْبد

األسباب خالق الكون واحلياة واإلنسان و ُموجد األسباب و ُمرتِّب املسببات عليها،
ل ُيعىل شأن السبب ،ويعتدّ به و َينْسى خالقه وم ِ
وجده﴿ ،ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ُ
َ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [البقرة ]243 :فهؤالء قو ٌم من بني إرسائيل
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خرجوا من ديارهم وليس من عادهتم اخلروج وال هو من خصائص ُأ ّمتهم ،لك َّن
إيامهنم باألسباب وارتباطهم هبا جعلهم يشعرون -لسبب مل يب ّينه القرآن -أن
ٍ
ٍ
وموت شامل لن حتميهم منه كثرهتم،
مجاعي
هالك
بقاءهم حيث هم قد يؤدي إىل
ّ
ٍ
موت رأوا له أسباب ًا قائمة ،دون أن يلتفتوا
فخرجوا وهم ُألوف حذر الوقوع يف
إىل ّ
أن األسباب إنام هي أسباب هلا خالق و ُمد ِّبر هو الذي يضع فيها الفاعلية،
والتي دوهنا لن تُؤيت نتائجها ولن تؤ ّدي إىل التأثري ،فعيشهم الطويل يف إطار الغيب
احلقيقي يف
البعيد عن مالحظة األسباب مل يستطع أن يضع األسباب يف حجمها
ّ
أذهاهنم وعقوهلم وقلوهبم ،فبقيت قيم األسباب شاغل ًة صارف ًة عن َخ ْلق اخلالق
لـم خرجوا وتصوروا
وإبداع املبدع -جل شأنه﴿ -ﮥﮦﮧﮨ﴾ [البقرةّ ]243 :

أهنم قد بعدوا عن أسباب املوت وصاروا يف منأى عنه﴿ .ﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾ [البقرة ]243 :فخلق فيهم
املوت وخلق فيهم احلياة لكي حيملهم عىل اإليامن بأنّه اخلالق ٍّ
لكل منهام -املوت
واحلياةّ -
املصور املبدع
وأن األسباب ال تكون أسباب ًا إال إذا أراد هلا اخلالق البارئ
ّ
جل شأنه -ذلك .وهكذا ُيبدي اهلل  غريته الشديدة عىل توحيده وإفرادهباأللوهية والربوبية والصفات.

مر من اهلل
﴿ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ﴾ [البقرة ]244 :هذا َأ ٌ
ل ُ
أل ّمة بالقتال الذي كتبه عىل من سبق عليهم ،فكأن قصة أولئك املأل كانت مقدم ًة
هلذا األمر اإلهلي بالقتال الذي ُيعدّ -عند ضعف اإليامن -سبب ًا للموت يف ظاهره،
اإلنساين أن اخلارج إليه لن يعود منه إال قات ً
ال أو مقتوالً،
حيث يغلب عىل الظن
ّ
املوحد يوقن أن امليت إذ يموت -يف مضجعه أو قتي ً
ال
ولكن اإلنسان املؤمن
ِّ
شهيد ًا -فإنّام يموت ألَ َجله ال يتقدّ م عنه ساع ًة وال َّ
حتم
يتأخر ،وأن هذا األجل ٌ
ال تؤ ّثر فيه األسباب ،ولذلك س ِ
خر اهلل -تبارك وتعاىل -من ﴿ﮂﮃﮄ
َ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ﴾ [آل عمران ]168 :بقوله تعاىل﴿ :ﮋﮌﮍﮎ
(((
ﮏﮐﮑﮒﮓ﴾ [آل عمران ]168 :أي يف أن القعود ُينجي منه.
((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.53
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فام عىل املؤمن إال أن يطيع اهلل تعاىل ويع ّلق قلبه ويقينه به فهو خالق كل يشء،
خلق من خلقه إن شاء أمضاها وإن شاء
ومن ذلك نحن وما نعمل ،وما األسباب إال ٌ
أوقفها ،وإمضاؤه وإيقافه ٌّ
خاضع حلكمته ولعزته وقدرته املطلقة.
كل يف كتاب-ٌ

﴿ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ ﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴ﴾

[البقرة]245 :

هذا تنبيه من اهلل تعاىل إىل أهم متطلبات اجلهاد

بعد عزم املجاهدين وإرادهتم وتصميمهم -وهو املال ،فالقتال يف حاجة إىل سالحو ُم َؤن للجند الذين قد يقضون شهور ًا وسنني بعيد ًا عن أرسهم فيحتاجون إىل َمن

ُينفق عليهم وينفق عىل أرسهم ،وكان الناس قبل وضع الدواوين وفرض اخلراج

ربع الذي ُيقدّ مه
وتقسيم الزكوات وتوجيه أهل الصدقات ،يعتمدون عىل
ُّ
التطوع والت ُّ
أصحاب األموال والدثور ألولئك املقاتلني املجاهدين يف سبيل اهللَ ،ف َيعد اهلل -تبارك
وتعاىل -هؤالء املتربعني بأنه ال يضيع عليهم من أمواهلم شيئ ًا ،ذلك أهنم إنام يعاملون
اهلل -سبحانه ،-واهلل -تبارك وتعاىل -قد جعل ما ينفقونه يف سبيله قرض ًا منهم له!!

و َمن أحسن من اهلل وفا ًء ومن أكرم منه يف رد الفضل إىل أهله ومكافأهتم عليه .سيوفيه
ال بالربكة ودفع األعداء ودرء املخاطر عن األمة ،وآج ً
ال وآجالً؛ عاج ً
حسابه عاج ً
ال

باجلنة ونعيمها.

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ﴾ [البقرة .]246 :قوله -جل شأنه﴿ :-ﭑﭒ﴾
[البقرة ]246 :يف القرآن َج ٍ
ار َمرى القول بأنّه قد وقع كذا((( و ُعلم واستفاض وصار من
((( قال الراغب يف تفسريه :رأيت :تتعدى بنفسه دون اجلار ،لكن ملا استعري قوهلم﴿ :ﭑﭒ﴾ ملعنى :أمل
تنظر عُدّ ي تعديته ،وفائدة استعارته أن النظر قد يتعدى عن الرؤية ،فإذا أريد احلث عىل نظر ناتج ال
حمالة للرؤية استعريت لهّ ،
وقل ما استعمل ذلك يف غري التقرير ،وال يقال :رأيت إىل كذا ،وكام أن الرؤية
رضبان ،رؤية برص ،ورؤية بصرية ،كذا أيض ًا النظر واإلبصار .انظر:
 -الراغب األصفهاين ،تفسري الراغب األصفهاين ،مرجع سابق ،ج ،1ص.499
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املعلومات املس ّلمة الشائعة ،فحني يقال للنبي ذلك فكأهنا بمعنى أمل تعلم ،أمل تشاهد،
أمل تسمع ،أمل تطلع جلعل ذلك املذكور كأنّه أحد األمور املعلومة املس ّلمة املعروفة
للجميع واهلل أعلم.

وهنا اقتىض السياق أن يشري إىل بني إرسائيل ألن ما سبق من املأل الذين خرجوا

يمكن أن حيدث لبني إرسائيل ويمكن أن حيدث لسواهم ،أما هذه األحداث التي

ستأيت هبا اآليات التالية فهي خاصة ببني إرسائيل ،وهذا -واهلل أعلم -بعد أن ظ ّن
أن احلاكمية اإلهلية قد أصبحت ِعبئ ًا عليهم ،وشعروا ّ
بنو إرسائيل ّ
بأن تكاليفها سوف

تزول إذا ما ُحكموا حاكمية برشية عادية وختلصوا من احلاكمية اإلهلية ،فطلبوا من

أحد أنبيائهم أن يطلب من اهلل -جل شأنه -أن ّ
يتخل عن حاكميته املبارشة هلم ،وعن
ٌ
مرتبط
استخالف ومتليك األنبياء عليهم كاستخالف داود ومتليك سليامن ،ألن ذلك كله
باحلالة الغيب َّية التي ضاقوا ذرع ًا هبا وحاولوا التخ ُّلص منها ﴿ ﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [البقرة ]246 :النبي هلم ﴿ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰ﴾

[البقرة]246 :

خرب عسى ،واالستفهام لتقرير التو ُّقع هبا ﴿ﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ﴾ [البقرة ]246 :بسبيهم وقتلهم -وقد

فعل هبم ذلك قوم جالوت -أي ال مانع لنا منه مع وجود مقتضيه .قال تعاىل﴿ :ﭿ

ﮀﮁﮂﮃ﴾ [البقرة ]246 :عنه وجبنوا ﴿ﮄﮅﮆﮇ﴾ [البقرة ]246 :وهم

الذين عربوا النهر مع طالوت كام سيأيت ﴿ﮈﮉﮊ ﮋ ﴾
فمجازهيم ،وسأل النبي ر ّبه إرسال َم ِلك فأجابه إىل إرسال طالوت (((،وأمره
طالوت ﴿ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
أن خيربهم بأنه قد م ّلك عليهم
َ
[البقرة]246 :

يوضح لنا القرآن الكريم من هو طالوت ومل اختاره
ﮔﮕﮖ﴾ [البقرة ،]247 :ومل ّ
اهلل ِملك ًا عليهم؟ لكنّه ن ّبه إىل اعرتاضهم ليشري إىل ضعف جديتهم فيام يطلبون
ويسألون ،فام أن ُأخربوا باختيار طالوت من اهلل -جل شأنه -ليكون ملك ًا عليهم حتى
بادروا باالعرتاض ﴿ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ

((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.53
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ﮣﮤﮥﮦ﴾

[البقرة]247 :

يذكرون مقاييسهم املادية وأح ِّقيتهم بامللك ملجرد

النسب وسعة املال﴿ ،ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [البقرة ]247 :سألتم ورجوتم
للملك أفضل بكثري
فاستجاب اهلل واختار واصطفى لكم هذا امللك ،ومؤهالته ُ
مما ذكرتم ،فامللك حيتاج إىل العلم والقوة ،وسعة املال ليس بالرضورة أن تكون يف
مال امللك نفسه ،بل تكون يف ِملك األمة ألهنا جز ٌء من طاقاهتا وقدراهتا ،والثروات
املشرتكة بينها التي متكّنها من جماهبة أعدائها واملحافظة عىل أبنائها وممتلكاهتا.

﴿ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

بالتحوالت من
ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﴾ [البقرة ]248 :ولتعلقهم الشديد
ُّ
الغيب إىل املحسوس ّ
فإن نبيهم قد أعطاهم عالمة وهي ﴿ ﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾
ّ
املوجهة إىل بني إرسائيل مل تقترص عىل اآليات
فكأن اآليات يف الرسالة
[البقرة]248 :
ّ
املمنوحة لألنبياء واملرسلني ،بل جتاوزهتم إىل ٍ
آيات للملوك كذلك ،فجعل هلذا امللك

آية -ال إشارة -تثبت أن طالوت من امللوك األنبياء وليس ملك ًا فحسب.

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

مترون
ﮐﮑ﴾ [البقرة ]249 :فلام خرج هبم طالوت قال هلم :إن اهلل خمتربكم بنهر ُّ
عليه يف طريقكم فال ترشبوا منه إال َغ ْر َفة ،فمن رشب منه أكثر من ذلك فليس من
جيشنا وال من مجعنا خلروجه عن طاعة اهلل .ولن يصحبني إال من مل يرشب منه
أكثر من غرفة ،فلم يصربوا عىل هذا االختبار ورشبوا منه كثري ًا إال مجاعة قليلة،
(((
فاصطحب هذه القلة الصابرة واجتاز هبا النهر ،فلام ظهرت هلم كثرة عدد عدوهم
((( جلنة من علامء األزهر ،املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.59
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أعادوا ما سبق أن سقطوا فيه وهم بقيادة موسى وهارون ،فكام قالوا له :
﴿ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ﴾
[املائدة .]24 :قالوا مللكهم -ملا برزوا جلالوت وجنوده﴿ :-ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽ﴾ [البقرة ،]249 :وكام وعظهم -يف قصة موسى -رجالن من الذين
خيافون ،وعظهم أيض ًا هنا مجاعة قليلة من املؤمنني ﴿ﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌ ﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﴾ [البقرة]249 :
ألنم صربوا.
وكان اهلل معهم ّ
﴿ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡ﴾ [البقرة ]250 :وملا تقدم املؤمنون لقتال جالوت
وجيشه اجتهوا إىل اهلل ضارعني داعني له :أن يمألهم بالصرب ،ويقوى عزائمهم
و ُيثبتهم يف ميدان القتال ،وأن ينرصهم عىل أعدائهم الكافرين (((.ويبدو أن اآلية تشري
وجتاوز مرحلة احلاكمية اإلهلية املبارشة ،وأن طالوت قد م ّثل فرتة
إىل استخالف داود
ُ
ٍ
ِ ٍ
مهدت لربوز بطولة
َملك يف مرحلة انتقالية من تاريخ بني إرسائيل ،هي املرحلة التي ّ
داود ،ليكون بعد ذلك النبي املستخ َلف ﴿ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﴾ [البقرة ]252-251 :هذا
آيات ودالئل إهلية عىل صدق
غيب مل تشهده أنت وال قومك ،فهو ٌ
الذي نذكره لك ٌ
ئت به.
نبوتك وصحة رسالتك وسالمة ما ِج َ

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ﴾ [البقرة]253 :

((( املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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ٍ
لصفحات أخرى تربط بني احللقات املتسلسلة من األنبياء
هذه اآلية تُقدِّ م
ٍ
ٍ
بمحمد عليه وعليهم أفضل
بنوح مرور ًا بإبراهيم وانتهاء
واملرسلني بدء ًا بآدم أو

الصلوات والتسليم ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ

فالسورة بعامتها تناولت تاريخ أمة سيدنا موسى الكليم،
ﭠﭡ ﴾ [البقرةُّ ]253 :
نوه ًة بتمييزه واصطفائه بكلامت اهلل وبرساالته ﴿ﭑ
ولذلك بدأت اآلية به ُم ِّ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ﴾
[األعراف .]144 :ثم َأ ْ َبم فقال﴿ :ﭞﭟ ﭠﭡ ﴾ [البقرة ]253 :أي َع َل من َك َّلمه

ٍ
بميل إىل ّ
أن املراد بقوله تعاىل﴿ :ﭞ
وعىل من يأيت بعده ،ولذلك فإين أشعر
ٍ
درجات فوق من
ﭟ ﭠﭡ﴾ [البقرة ]253 :هو رسول اهلل ﷺ ،فكأن اهلل قد رفعه
ك َّلمه وفوق عيسى وغريمها من رسل اهلل وأنبيائه بأنه خاتم النبيني صاحب الرسالة
النبوة و ُأنزل عليه الكتاب احلاكم برشيعة التخفيف والرمحة
العامة الشاملة ،به ُختمت ّ
ورفع احلرج واخلطاب العاملي ،فهو الذي ُأرسل ليكون رمحة للعاملني كافة ،فال غرابة

أن ُيرفع درجات عىل من عداه من النبيني -صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.-

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن القرآن الكريم مل ُيرش إال إشارات قليلة ملناط التفضيل أو

التفاضل كام أرشنا بالنسبة إىل سيدنا
التفاضل بني أعضاء أمة األنبياء واملرسلني ،فهذا
ُ
ُ
ٍ
بشكل مبارشّ ،
كأن فيها إشارة
موسى أنه اصطفا ٌء عىل الناس بكلامته وحتميله الرسالة
توسط ملك الوحي -سيدنا جربيل -يف رسالته ،ولك ّن هذا التفضيل ال يقترص
لعدم ُّ
ٍ
ٍ
ختفيف
بتصحيح أو
عىل ما ُأشري إليه ،بل هناك من ُأرسل برشيعة كاملة ومن جاء

ٍ
لرشيعة سابقة كام يف حالة سيدنا عيسى ﴿ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [آل عمران .]50 :ومنهم من جاء إىل ُأ ّمة

﴿ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ [فاطر .]24 :ومن جاء إىل جيل أو منطقة جغرافية أو

عرص ،وهناك خاتم النبيني الذي جاء إىل الناس كافة ﴿ﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [سبأ .]28 :وهكذا.
﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾

[البقرة]253 :

كإحياء املوتى وإبراء األكمه

واألبرص وغري ذلك ﴿ﭧﭨﭩﭪ﴾ [البقرة ]253 :قويناه بجربيل أو باإلنجيل
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﴿ﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [البقرة ]253 :ولو شاء اهلل منع القتال بني أتباع النبيني لفعل

إذ ال را ّد وال مانع إلرادته ﴿ .ﭰﭱﭲ﴾ [البقرة ]253 :من بعد الرسل ﴿ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾ [البقرة ]253 :املعجزات الظاهرات ﴿ﭸﭹ﴾
[البقرة]253 :

اختلفوا يف كُتب أنبيائهم وفيام جاءوا به ويف معرفة احلق الذي نزلت

تلك الكتب به ،ولو شاء اهلل -رغم ذلك -ملنع القتال بينهم ،لكن سبقت كلمة ربك
إلمضاء ُسنّة التدا ُفع بني البرش وإمضاء ُسنّة حريتهم يف اختيار ما يفعلون﴿ .ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ﴾ [البقرة ]253 :بمشيئتي ،يقول اهلل تعاىل :أجريت أمور ُرسيل عىل

هذا؛ أي مل جيتمع ألحد منهم طاعة مجيع أمته يف حياته وال بعد وفاته بل اختلفوا عليه،
فمنهم من آمن ومنهم من كفر ﴿ﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ [البقرة ]253 :كرره للتأكيد؛ أي

لو شئت أن ال يقتتلوا مل يقتتلوا؛ إذ ال جيري يف ُملكي إال ما ُيوافق مشيئتي.

(((

﴿ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢ﴾ [البقرة ]254 :ثم يلتفت السياق إىل اإلنفاق مر ًة أخرى،
وهذه املرة للتمهيد ملبادرة ذلك اليوم الذي ال بيع فيه وال ُخلة وال شفاعة ،وذلك
لبيان مدى عظم وجناية املراباة يف املال.

﴿ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ﴾ [البقرة]255 :

ٍ
بشكل كبري عىل أهم ما
هذه اآلية ُسميت بآية الكريس ،وهي آية اشتملت
ُعرف بإهليات القرآن ،وإهليات القرآن عبارة عن ٍ
آيات حمكامت أو ُس ٍ
ور مثل سورة

اإلخالص التي اخت ُّصت ببيان جوانب خاصة من التوحيد ،وقدمت قضية التوحيد
صافية نقية بوصفه أهم حماور رساالت النبيني ومداخلها وأعىل مقاصدها وأساس
الدين وجوهره ،ومن ثم فهي آية عظيمة الشأن ،وهي من جوامع آيات الكتاب
الكريم وروائعها.

((( النسفي ،تفسري النسفي ،مدارك التأويل وحقائق التأويل ،مرجع سابق ،ج ،1ص.208
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تفرد به احلق -سبحانه -فال
﴿ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ﴾ [البقرة ]255 :اهلل :اسم ّ

َس ِم ّي له فيه .كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﭚﭛﭜﭝﭞ﴾ [ مريم]65 :؛ أي هل تعرف أحد ًا

غريه ت ََس َّمى اهلل؟ من اعترب يف هذا االسم االشتقاق فهو كاملتعارض ،فهذا اسم يدل عىل

استحقاق صفات اجلالل ال عىل اشتقاق األلفاظ ،فال يعارض ما ال يعارض فيه من
األقوال﴿ ،ﮤﮥﮦﮧ﴾ [البقرة ]255 :إخبار عن نفي النظري والشبيه ،بام استوجب من

التقديس والتنزيه .ومن حتقق هبذه القالة ال يرى َذ ّر ًة من اإلثبات بغريه أو من غريه؛ فال

يرفع إىل غريه حاجته ،وال يشهد من غريه ذرةَ ،ف َي ْصدُ ُق إليه انقطاعه ،ويديم لوجوده
انفرا َده ،فال يسمع إال من اهلل وباهلل ،وال يشهد إال باهلل ،وال ُي ْقبِ ْل إال عىل اهلل ،وال

بجملتها،
يشتغل إال باهلل ،ثم إن هذا القالة تقتيض التح ُّقق هبا ،والفناء عن املوسومات ُ

والتحقق بأنه ال سبيل ملخلوق إىل وجود احلق -سبحانه ،-فال َو ْصل وال َف ْصل وال
آفات ال تليق ِ
ُق ْر َب وال ُبعدَ  ،فإن َ
بالقدَ م ﴿ .ﮨﮩﮪ﴾ [البقرة ]255 :املتويل
ذلك َأ ْج َع ٌ
ألمور عباده ،القائم بكل حركة ،واملحوي لكل عني وأثر﴿ ،ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾
وص َمد ال متسه ِعلة ،وعزيز ال تقاربه ِقلة،
دي ال ترهقه غفلةَ ،
[البقرة ]255 :ألنه َأ َح ٌّ

وجبار ال متيزه ُعزلة ،و َف ْر ٌد ال تضمه جثةِ ،
ووتْر ال حتدّ ه جهة ،وقديم ال ت ْل َح ُقه آفة،
وعظيم ال تدركه مسافةَ ،ت َقدَّ س ِم ْن مجاله جالله ،وجالله مجاله ،وسنائه هباؤه،
وهبائه سناؤه ،وأزله أبده ،وأبده رسمده ،ورسمده ِقدَ مهِ ،
وقدَ مه وجوده﴿ .ﮱﯓﯔ
ُ
ﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [البقرةِ ]255 :م ْلك ًا وإبداع ًاَ ،
وخ ْلق ًا واخرتاع ًا ﴿ﯚﯛﯜﯝ

ﯞﯟﯠﯡ﴾ [البقرة ]255 :من ذا الذي يتنفس بنَ َفس إال بإجرائه ،أو يتوسل
ٍ
باستحقاق أو عمل ،أو تذلل
إليه من دون إذنه وإبدائه .ومن ظ َّن أنه يتوسل إليه

أو أمل ،أو قربة أو نسب ،أو ِع ّلة أو سبب؛ فالظ ُّن وطنه ،واجلهل مألفه والغلظ
غايته والبعد ُقصاراه﴿ ،ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾ [البقرة ]255 :ألنه ال خيرج عن

علمه معلوم ،وال يلتبس عليه موجود وال معدوم﴿ .ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱ﴾ [البقرة ]255 :يعني من معلوماته ،تقارصت العلوم عن اإلحاطة بمعلوماته إال
بإذنه .فأي طمع هلا يف اإلحاطة بذاته وح ّقه؟ و َأنَّى َ ُتوز اإلحاطة عليه وهو ال يقطعه
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يف ِع ِّزه أمد ،وال يدركه َحدٌّ ؟! ﴿ﯲﯳﯴﯵ﴾ [البقرة ]255 :خطاب هلم
عىل قدر فهمهم .وإال فأي َخ َط ٍر لألكوان عند صفاته؟ َّ
التعزز بعرش
جل َقدْ ُره عن ُّ
ن أو إنْس ﴿ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ﴾ [البقرة]255 :
أو كريس،
والتجمل بج ٍّ
ُّ
ِ
ِ
والكون بجملته -لو سواء ،-فال من القليل له
الذر ِة
ب
ُ
كَيف ُتتْع ُ
املخلوقات َم ْن َخ ْل ُق ّ
َت َي ُّس ،وال من الكثري عليه َت َع ُّس.

(((

النَّجم الثامن والعرشون :ال إكراه يف الدين

﴿ﯿﰀﰁ ﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈ ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ

ﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
((( القشريي ،عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك (تويف465 :ﻫ) .لطائف اإلشارات (تفسري القشريي)،
حتقيق :إبراهيم البسيوين ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،ط2000 ،3م ،ج ،1ص.198
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ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
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ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
ﰍﰎ﴾ [البقرة]286-256 :
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اآلية األوىل يف هذا النَّجم﴿ :ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ﴾

البرش عليه أحد ًا ،لذا فقد أتت بصيغة النفي
[البقرة ]256 :تُقرر أن اإليامن باهلل ال ُيكْره
ُ
الذي يراد به النهي ،فكأنه ال يتصور من ٍ
أحد يعلم حقيقة اإليامن وأنّه ال بدّ أن يبدأ
ُ ّ
ُ
بالقلب ويستقر فيه أن يفكّر يف إكراه إنسان عليه.
ولـم كان موضوع آية الكريس هو التوحيد ،وكان حمل التوحيد هو القلب الذي
ّ
ِ
املناسب -واهلل أعلم -أن
ال َي َّطلع عىل رسائره ومكنوناته إال العليم اخلبري ،كان من
ال م ِ
عجز ًا ،فكأنه
ُي َع ِّقب الباري -جل شأنه -عىل ذلك بنفي اإلكراه يف الدين نفي ًا شام ً ُ
جل شأنه -يقول :ال حتاولوا إكراه أحد عىل اإليامن واليقني بألوهيتي وربوبيتيلقت الناس أحرار ًا ،وائتمنتهم عىل أنفسهم،
وصفايت؛ إذ ال يسعكم ذلك وقد َخ ُ

وأخربهتم أن من شاء منهم أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر ،ولو حدث
املكره
وحاول أحدٌ أن ُيكره أحد ًا عىل إيامن فلن يتحقق ذلك مهام فعل ،وإذا استجاب َ
وقال بلسانه ما شاء ِ
يعب عام فيه ،فهو ليس من
املكره فذلك مما ال يرتبط بالقلب وال ّ
جنس ذلك الكالم الذي قيل فيه:

إن الكالم لفـي الفؤاد وإنمـا

ُ
اللسان عىل الفؤاد دلي ً
ال
ُجعل

(((

وقد جاءت اآلية هبذه الصياغة الشاملة للنفي والنهي مع ًا ووضعها يف صيغة اخلرب،
لكي ال َيدَّ عي َمدَّ ٍع القول باحتامل نسخها -لدى القائلني بالنسخ ،-ولقد هفا بعض العلامء
وهفوات الكبار عىل أقدارهم -حني عدّ هذه اآلية مما نُسخ بآية السيف ﴿ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ﴾ [التوبة.]29 :
يكى عن األخطل أنه قال:
((( ينسب لألخطل ،وقال شيخ اإلسالم بن تيمية :وأما البيت الذي ُ
َّ
إن الكالم لفي الفؤاد وإنام

ُجعل اللسان عىل الفؤاد دلي ً
ال

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره .وقالوا :إهنم فتشوا دواوينه فلم جيدوه ،وهذا ُيروى عن
حممد بن اخلشاب .وقال بعضهم :لفظه :إن البيان لفي الفؤاد .انظر:
 -ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع سابق ،ج ،7ص.138
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سبب نزول ﴿ﯿﰀﰁﰂﰃ﴾ [البقرة ]256 :والدالالت
لقد ُعني القرآن الكريم عناية فائقة بحر ّية العقيدة وضامهنا لإلنسان ،وحتديدها

كشأن خاصُ ،
حيث تضافرت كثري من اآليات عىل توكيد هذا احلق ووجوب حفظه
لإلنسان ومحايته من أي ُّ
تدخل خارجي .ويف مقدمة هذه اآليات هذه اآلية التي بني

أيدينا ﴿ﯿﰀﰁﰂﰃ﴾ [البقرة ،]256 :وسبب نزول اآلية حني نتأمله نستطيع أن نقرر

مطمئنني أهنا ال تدع جماالً لكثري من األقوال التي زعمت نسخها أو فرسهتا بام ال
يتناسب وعمومها ،عن ابن َع َّب ٍ
اس قال" :كانت ا َْل ْر َأ ُة َتك ُ
ُون ِم ْق َلت ًاَ ،فت َْج َع ُل عىل َن ْف ِس َها
اش هلا و َلدٌ َأ ْن توده ،فلام ُأج ِليت بنُو الن َِّض ِري كان فِ ِيهم من َأبن ِ
َاء ْالَن َْص ِ
إن َع َ
ارَ ،ف َقا ُلوا:
ْ
ْ َ ْ َ
ُ َ ِّ َ ُ
َ
ْ
َل نَدَ ُع َأ ْبنَا َءنَاَ ،ف َأن َْز َل اهلل عز وجل ﴿ﰄﰅﰆﰇﰈﰉ﴾ [البقرة (((".]256 :وعن
ابن عباس -أيض ًا -قال :نزلت هذه اآلية يف رجل من األنصار من بني سامل ُيقال له

للنبي  :أال استكرههام،
احلصني ،كان له ابنان نرصان َّيان ،وكان هو ُمسل ًام فقال
ّ

فإنام قد أبيا إال النرصان ّية ،فأنزل اهلل اآلية" .ويف رواية أنه حاول إكراههام ،فاختصموا
ّ

إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل أيدخل بعيض النار وأنا أنظر؟ ومل يأذن رسول اهلل

 له يف إكراههام عىل اإلسالم (((".ويف رواية عن سعيد بن جبري أن النبي 

قال" :عندما نزلت هذه اآلية :قد خري اهلل أصحابكم ،فإن اختاروكم فهم منكم ،وإن
اختاروهم فهم منهم".

(((

وقال الشيخ رشيد رضا  يف التفسري" :هذا هو ُحكم الدين الذي يزعم

الكثريون من أعدائه أنّه قام بالسيف والقوة ،فكان ُيعرض عىل الناس والقوة عن

يمينهَ ،ف َمن َقب َله نجا ،ومن رفضه حكم بالسيف فيه حكمه .فهل كان السيف يعمل

((( السجستاين ،سنن أيب داود ،مرجع سابق ،كتاب اجلهادَ ،باب يف َالْ ِس ِري ُيك َْر ُه عىل ا ِلْ ْس َ
لمِ ،ج ،4حديث
رقم ( ،)2682ص .317قال أبو َد ُاود :ا ْلِ ْق َل ُت التي َل َي ِع ُ
يش هلا َو َلدٌ .
((( السيوطي ،أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر (تويف911 :ﻫ) .الدر املنثور يف التفسري املأثور،
بريوت :دار الفكر2011 ،م ،ج ،2ص.21
((( رضا ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،مرجع سابق ،ج ،3ص ،31وانظر أيض ًا:
 -دروزة ،حممد عزة .التفسري احلديث ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية1383 ،ﻫ ،ج ،6ص.471
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عمله يف إكراه الناس عىل اإلسالم يف مكة أيام كان النبي  ُيصيل ُمستخفي ًا وأيام
كان املرشكون يفتنون املسلم بأنواع من العذاب وال جيدون رادع ًا حتى اضطر النبي
 وأصحابه إىل اهلجرة؟ أم يقولون إن ذلك اإلكراه وقع يف املدينة بعد أن اعتز

اإلسالم ،وهذه اآلية قد نزلت يف غرة هذا االعتزاز؟ فإن غزوة بني النضري كانت يف
ربيع األول من السنة الرابعة ،وقال البخاري :إهنا كانت قبل غزوة ُأحد التي ال خالف
يف أهنا كانت يف شوال سنة ثالث ،وكان الكفار يف مكة ال يزالون يقصدون املسلمني
مهوا باغتياله مرتني
باحلرب ،ونقض بنو النضري عهدهم مع النبي  فكادوا له ،و ّ

وهم بجواره يف ضواحي املدينة ،فلم يكن بدٌّ من إجالئهم عن املدينة ،فحارصهم حتى
أجالهم ،فخرجوا مغلوبني عىل أمرهم ومل يأذن ملن استأذنه من أصحابه بإكراه أوالدهم

املتهودين عىل اإلسالم ،ومنعهم من اخلروج مع اليهود ،فذلك أول يوم خطر فيه عىل
ِّ
بال املسلمني اإلكراه عىل اإلسالم ،وقال األستاذ اإلمام حممد عبده  كان معهود ًا
عند بعض امللل -ال سيام النصارى -محل الناس عىل الدخول يف دينهم باإلكراه.

وهذه املسألة ألصق بالسياسة منها بالدين؛ َّ
ألن اإليامن -وهو أصل الدين

وجوهره -عبارة عن إذعان النفس ،ويستحيل أن يكون اإلذعان باإلكراه ،وإنّام يكون
بالبيان والربهان ،ولذلك قال تعاىل﴿ :ﰄﰅﰆﰇﰈﰉ﴾ [البقرة ]256 :أي قد ظهر

أن يف هذا الدين الرشد واهلُدى والفالح والسري يف اجلادة عىل نور ،وأن من خالفه من
غي وضالل (((".وأكد القرآن اختصاص الباري -وحده -بحساب
امللل والنحل عىل ّ

من يدعو معه غريه ،فقال تعاىل﴿ :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ﴾ [املؤمنون .]117 :وخياطب رسول اهلل  بقوله:
﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [الرعد ،]40 :وقوله﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ [ق ،]45 :وقوله﴿ :ﯤﯥﯦﯧ﴾ [الغاشية،]22 :

كام تأيت آيات كثرية ُت َب ِّي لرسول اهلل  عدم َجدوى وسائل اإلكراه وفرض
االعتقاد عىل اآلخرين ،وأن اهلل -تعاىل -لو علم ّ
أن اإليامن يمكن أن يأيت باإلكراه

((( رضا ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،مرجع سابق ،ج ،3ص.37-36
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ألمر رسله بإكراه الناس عىل اإليامن وقبول اإلسالم ،فقال تعاىل﴿ :ﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾ [األنعام .]107 :وقال تعاىل﴿ :ﭱ

يبي -جل شأنهّ -
أن العقائد
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾ [يونس .]99 :كام ِّ
أي نوع كان ،حتى ذلك الذي يأيت من زاوية احلرص
ال ختضع لإلكراه من ّ

املدعو والرغبة يف إنقاذه ،فقال تعاىل﴿ :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
عىل
ّ
ﰌﰍ﴾ [يوسف ،]103 :ولذلك فقد َح َّثه عىل ممارسة الدعوة إىل اإليامن ونبذ الكفر

باحلكمة واملوعظة احلسنة واملجادلة بالتي هي أحسن ،فقال -جل شأنه﴿ :-ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [النحل.]125 :

من ذلك -كله -يتضح ّ
أن حر ّية العقيدة يف القرآن ُأحيطت بسائر الضامنات
القرآن ّية التي جعلت منها حر ّية ُمطلقة ال حتدّ ها حدود ما دامت يف إطار حر ّية اختيار
املعتقدّ ،
وأن احلساب عليها خاص باهلل -جل شأنه -ال جياوزه إىل ِسواه.
﴿ﰊﰋﰌ﴾ [البقرة ]256 :الطاغوت من الطغيان ،والطغيان استُعمل

يف القرآن لإلشارة إىل كبري الطغاة وهو الشيطان ﴿ ،ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾

[البقرة ]256 :متسك ﴿ﰑﰒ﴾ [البقرة ]256 :بالعقد املحكم ﴿ﰓﰔ﴾ [البقرة]256 :

انقطاع ﴿ﰕﰖﰗﰘ﴾ [البقرة ]256 :ملا يقال ﴿ﰙﰚ﴾ [البقرة ]256 :بام يفعل.

(((

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ّ
تتجل هذه
ﭫﭬ﴾ [البقرة ]257 :اهلل له الوالية املطلقة عىل خلقه كله،
ّ
املسخرات ،وتوفري األرزاق ،ومنح احلياة وغري ذلك من نعمه
الوالية بتسخري
نعم ابتدأ اهلل عباده هبا ،مل تتوقف عىل إيامن مؤمن
جل شأنه التي ال ُتىص ،وهي ٌ
وال كُفر كَافر ،لك ّن هلل تعاىل والية للمؤمنني بالنرصة والتأييد واهلداية والتسديد
تفض ً
وتكرم ًا وعون ًا هلم،
ال منه ومتنُّن ًا
والعناية واملع َّية ،هيبها -جل شأنه -هلم ُّ
ُّ
((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.56
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حلاميتهم من مهزات الشياطني وحضورهم وملزهم ونفثهم وعقدهم ﴿ ﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ﴾ [األعراف .]196 :فإذا كان للمفسدين أولياؤهم

من شياطني اإلنس واجلنّ ،
فإن اهلل -تبارك وتعاىل -ويل الذين آمنوا ،فالطاغوت و ُّيل
الكافرين ،وعدالة اهلل تقتيض أن يكون للمؤمنني و ٌيل ،فكان وليهم اهلل -جل شأنه-

وكفى به ول ّي ًا ونارص ًا وهادي ًا و ُمعين ًا .ثم بمثل ذلك النداء واالستفهام خياطب اهلل
ٍ
طاغية مل يكن أقل ُطغيان ًا
نبيه  هي ّيئ به وجدانه لتأ ُّمل ذلك األمر العجيبَ ،أ ْمر
خوله اهلل من نِعم
من فرعون يف زمن إبراهيم ،حاجج إبراهيم يف ربه اغرتار ًا منه بام َّ
حتولت إىل استدراج له إىل النار ،لقد آتاه اهلل امللك فظن أنه ٌ
حقيقي يستطيع
ملك
َّ
ّ
بمقتضاه أن جيعل من نفسه رشيك ًا هلل﴿ :ﭭ﴾ [البقرة ]258 :أمل تسمع أمل تعلم بذلك

حاج إبراهيم يف ربه ،ليس ألن لديه حجة أو منطق ًا
الطاغية الفاجر املغرور الذي ّ
يشهد له ،بل اغرتار ًا بام ُأويت من ُملك ﴿ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾ [البقرة ]258 :وهو  يعني أنه

تعاىل خيلق املوت واحلياة ،لكن ذلك الطاغية األهبل((( أساء فه ًم فأساء إجابة ،فقال
ٍ
غرور واستعالء ﴿ :ﮁﮂﮃﮄ﴾ [البقرة ]258 :وسارع ببالهة يغلفها الغرور
بكل

باستدعاء سجينني أمر بقتل أحدمها وإطالق اآلخر ،ورأى إبراهيم أن من ال َعبث أن
يبي له أنه حني قال :ريب الذي حييي ويميت ،مل يقصد بذلك أن يرتك من منحه اهلل احلياة
ّ

يعيش حياته حتى يبلغ الكتاب أجله ،وأن ذلك الذي بلغ أجله وحانت ساعته ُيقتل،

فحني يرتك ذاك ويقتل اآلخر يظن أنه قد خلق احلياة فيمن ترك ،وخلق املوت فيمن
قتل ،فنقله إىل ٍ
أمر آخر من الصعب عليه أن يتغابى فيه ،فقال له ﴿ ﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [البقرة ]258 :فإن اهلل يأيت بالشمس

كنت ر ّب ًا كام تزعم
شاهد معروف للقايص والداين ،فإن َ
أمر ُم َ
من املرشق يوم ّي ًا وهو ٌ
َف َأ ْصدر هلا األمر بأن تأيت من املغربْ ،
فإن هي أطاعتك أمكن آنذاك التسليم بدعواك،

لكن الطاغية أدرك ّ
متجاوز هلا ﴿ﮑﮒﮓﮔ﴾ [البقرة]258 :
خارج عن قدراته
أن ذلك
ٌ
ٌ

((( رج ٌل أهب ُلَ :ف ِ
ح ُق.
اقدُ ال َع ْق ِل ،أ َ ْ
َ ُ َْ
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ترصفات يمكن أن
فقدراته ال تتجاوز الترصفات الظاهرية يف مصاير رعاياه ،فهي
ٌ
خيدع هبا اخلانعني اخلاضعني له ،الذين تنخدع أبصارهم بام ترى وتتوقف بصائرهم عن
العمل واحلركة ،فينخدع الطاغية بقدراته املوهومة ،ويومهه شيطانه أن له من األمر شيئ ًا
ٌ
السافرة كالتي حصلت لفرعون
أو أنه
املرة َّ
رشيك فيه ،وال تصدمه آنذاك إال احلقيقة َّ
فيام بعد حني أدركه الغرق ،وآنذاك شعر بأنه واحدٌ من الناس َ ْي َلك كام هيلكون،

ويغرق كام يغرقون ،فنادى بأعىل ما بقي له من صوت﴿ :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ [يونس.]90 :

وقوله -جل شأنه﴿ :-ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ﴾ [البقرةٌ ]258 :
لسنَّة
بيان ُ
إهلية ،وهي َّ
أن التل ّبس بالظلم ،واستمراءه ،واالستمرار عليه ،وعدم الرجوع من
ٍ
السنَّة فيصبح عص ّي ًا عىل
قريب عنه ،وعدم التوبة منهُ ،يدخل ذلك الظامل حتت هذه ُ
مؤهل هلا ،وآنذاك ال يأيت بخري ال لنفسه وال لقومه.
اهلداية غري ّ

يقص اهلل تعاىل قصة رجل صالح ،يغ ّلب بعض
وبعد ذكر طاغية جيادل نب ّي ًاّ ،
املفرسين أنه ُعزير الذي نُسب إىل بني إرسائيل بوصفه واحد ًا من أنبيائهم﴿ ،ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆ﴾ [البقرةَ ]259 :ت َقدَّ َم قوله تعاىل﴿ :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ِ
ِ ِِ
ِ
يم ِف َر ِّب ِه؟
ﭷﭸ﴾ [البقرةَ ]258 :و ُه َو ِف ُق َّوة َق ْولهَ :ه ْل َر َأ ْي َت م ْث َل الذي َح َّ
اج إِ ْب َراه َ
(((
ف َع َل ْي ِه بِ َق ْولِ ِه﴿ :ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾[البقرة.]259 :
َو ِل َ َذا َع َط َ
لقد رأى هذا الرجل الصالح قرية وصفها القرآن بأهنا خاوية عىل عروشها ،فالتفت
تعجب ًا مشوب ًا بيشء من االستبعاد بأن حييي اهلل تلك القرية بعد
إىل األسباب وأبدى ُّ

وبي لنا -تعاىل -كيف أماته ثم أحياه ،فالقصة
موهتا ،فذكر اهلل -تعاىل -لنا قصته ّ
تنتمي لعرص الغيبيات واخلوارق التي امتزجت بحياة بني إرسائيل وظواهر تلك
((( الصابوين ،خمترص تفسري ابن كثري ،مرجع سابق ،ج ،1ص.235
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احلياة ،فأراه اهلل آية من عجائب قدرتهّ ،بي له فيها كيف يصنع احلياة ،وجعله ُجزء ًا
من تلك اآلية فأخرجه من احلياة ملائة عام ثم أعاده إليها .وما قام به املفرسون فيه
املعني واالختالف حول صفته ال يؤثر يف قليل أو كثري
من حماولة حتديد الشخص
ّ
يف سياق القصة وما فيها من ِع َب ودروس يمكن أن تؤخذ منها ،فاهلل  قد
جعلها آية للرجل نفسه كام جعلها للناس ،فقصته كقصة أهل الكهف ،وقصة املأل
من بني إرسائيل الذين قال اهلل هلم﴿ :ﮨﮩﮪ﴾ [البقرة ،]243 :وقصة البقرة،

وقصة إحياء الطري إلبراهيم اخلليل  التالية هلذه القصة ،كلها دالة عىل قدرة
اهلل -تعاىل -التي ختضع هلا املسخرات كلها .واهلل أعلم.

ثم تأيت بعد ذلك قصة إبراهيم وهو يسأل اهلل -جل شأنه -سؤال املؤمن املحب
املخبت األواه احلليم الذي فطره اهلل -تبارك وتعاىل -عىل ذلك التط ُّلع ملعرفة ما
وراء ظواهر األشياء ،والبحث عن األشياء الكامنة التي قد ال يسعفه تدبره وتفكره
بالوصول إليها﴿ ،ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ﴾ [البقرة ]260 :ويبدو أن
ذلك قد حدث من سيدنا إبراهيم بعد حواره السابق مع الطاغية ،فإنه  ملا قال
له﴿ :ﭼﭽﭾﭿ﴾ [البقرة ]258 :ورأى رد فعله الغبي أو املتغايب ومل جيادله
كام َقدَّ منا -يف حقيقة احلياة واملوت ّوأن هذه احلقيقة ال يمكن لغريه سبحانه أن
يترصف فيها ،فيخلق املوت وخيلق احلياة فيام يريد أن يميت أو حييي ،أحب 
أن يرى َر ْأي العني كيفية إجياده سبحانه احلياة يف األحياء وإجياده املوت يف األموات،
فقال له ربه﴿ :ﭛﭜﭝ﴾ [البقرة ]260 :بقدريت عىل اإلحياء؟ سأله مع علمه بإيامنه بذلك
آمنت ﴿ﭠ﴾ [البقرة:
ليجيبه بام سأل فيعلم السامعون غرضه ﴿ﭞﭟ﴾ [البقرةُ ]260 :

 ]260سألتُك ﴿ ﭡﱠ﴾ [البقرة ]260 :يسكن ﴿ﭢﭣ﴾ [البقرة ]260 :باملعاينة املضمومة إىل
االستدالل ﴿ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [البقرةَ ]260 :أ ِم ْلهن إليك وقطعهن
واخلط حلمهن وريشهن ﴿ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ﴾ [البقرة ]260 :إليك
﴿ﭴﭵﭶ﴾ [البقرة ]260 :رسيع ًا ﴿ﭷﭸﭹﭺ﴾ [البقرة ]260 :ال ُيعجزه يشء
(((
﴿ﭻﭼ﴾ [البقرة ]260 :يف صنعه.
((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.57
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جزاء املنفقني
﴿ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ﴾ [البقرة]261 :

وبعد تلك االسرتاحة يف رحاب التوحيد ،والتوكيد عىل حرية االعتقاد،

املعززة لقضية اخللق والتوحيد ،يعود السياق ليشدنا مر ًة أخرى
والقصص الثالث ّ

يف نو ٍع من التفاصيل للنداء الذي سبق آية الكريس ﴿ﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙﮚ﴾ [البقرة ]267 :فهؤالء الذين ناداهم اهلل لينفقوا -قبل االنتقال إىل

يبي
الدار اآلخرة ،وفقدان أية سيطرة هلم عىل أمواهلم ،وفقدان القدرة عىل االنتفاع هباّ -
هلم يف هذه اآلية عائد ما ينفقون ،وجزاء ما يقدّ مون ،فيقول -جل شأنه﴿ :-ﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ﴾ [البقرة ]261 :ثم يقدّ م لنا يف ٍ
آيات معدودات منظوم ًة

كاملة يف الصدقات ،بدأت ببيان َم َث ٍل للذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل ،وكيف يتل ّقى

نميها هلم ويباركها حتى تصبح الواحدة
اهلل -سبحانه -نفقتهم تلك وصدقتهم ،ف ُي ِّ
ٍ
ضعف أو تزيد ،واهلل يضاعف ملن يشاء دون أن ينقص من ملكه يشء ،فهو
بسبعامئة

عليم بام يستحق أن يضاعف له صدقته إىل أكثر مما ُذ ِكر.
ٌ
واسع سبحانه بملكهٌ ،

﴿ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [البقرة ]262 :هذه رشوط أولئك الذين
ٍ
بإخالص تام
يضاعف اهلل هلم أضعاف ًا كثرية ،وهم الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل
ٍ
وصدق ومودة ،ثم ال ُيتبعون ما أنفقوا منّ ًا وال أذى ،فالعالقة بينهم وبني اهلل -تعاىل،-
وال ينبغي أن ُيدخل يف هذا املجال املتصدَّ ق عليه ،فال يم ّن عليه املتصدِّ ق ،وال ينظر

يعيه بفقره ،بل عىل العكس عليه أن ينظر إليه
إليه عىل أنَّه أدنى منه ،وال يؤذيه أو ّ

عىل أنَّه سبب من أسباب وصول اخلري إىل املتصدِّ ق ،فلوال حاجة َمن تصدّ ق عليه،

ولوال ّ
فضل بعض الناس عىل بعض يف األرزاق ملا أمكن ملانح
أن اهلل -تبارك وتعاىلّ -
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الصدقة أن حيصل عىل ذلك الثواب اجلزيل من اهلل -تبارك وتعاىل ،-فهو قد حصل

عليه بسبب فقر هذا الفقري واحتياجه ،فعليه أن ينظر إليه بأنّه إذا م ّثل بالنسبة له ُمعطي ًا
ومانح ًا ،فقد م ّثل املتصدَّ ق عليه للمتصدِّ ق وسيل ًة جللب ٍ
خري كبري هو أكرب مما أعطى،
وأهم مما قدّ م له ،فال ينبغي أن يم ّن عليه أو يؤذيه وقد كان سبب ًا حلصوله عىل ذلك
الثواب العظيم.

(((

﴿ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾

[البقرة]263 :

ثم يقول جل شأنه لبعض أولئك الذين قد ال يستطيعون أن حيجزوا أنفسهم عن
النيل ممن يتصدقون عليهم وإيذائهم بامل ِّن أو األذى :إذا مل تكن قادر ًا عىل ذلك

ٌ
فينبغي أن تفهم ّ
معروف ُيقال للفقري أو
فقول
بأن صدقتك آنذاك تفقد قيمتها،
ٌ
ٍ
خري من
صدقة ُتنَح له متبوع ًة بامل ّن
املحتاج وإعفا ٌء له من األذى الذي يلحقه بامل ّن ٌ

واألذى ،وعليك أن تذكر أهيا الغني املتصدِّ ق ّ
أن اهلل -تبارك وتعاىل -الذي أغناك
يعجل للمذنب أو املخالف بالعقوبة حللمه ،ولن
غني حليم ال ّ
قادر عىل إغنائه ،فهو ٌّ
ٌ
يرتك عباده هنب ًا لشهوات وأهواء وتق ُّلبات نفوس األغنياء .وبعد أن تل ّطف يف بادئ

وجه النهي الرصيح هلم بقوله -جل شأنه﴿ :-ﯡﯢ
األمر بالتلميح والتعريض ّ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ﴾ [البقرة ]264 :فامل ُّن واألذى ُيذكران هنا عىل َّأنام

مبطالن للصدقة ،فتبطل من حيث منافعها وفوائدها للمتصدَّ ق عليه ،ويبطل ثواهبا
ٍ
ٍ
لـمن تصدَّ قَّ ،
خملص يف طاعته وعبادته،
بمؤمن
وأن ذلك ال يليق
وجزاؤها بالنسبة َ
ٍ
شاكر ألنعم اهلل عليه ،بل إنَّه أمر ال يصدر إال عن مراء ي ِ
ٍ
رائي الناس بام يفعل ،يريد
ُ ُ
ٌ
ٍ
بمخلص يريد من اهلل وحده الثواب واجلزاء؛ ٌّ
فكل من
منهم املديح والثناء ،وليس

((( وقد ورد عن السلف يف هذا املعنى الكثري :روي عن زين العابدين  أنه كان ُيكرم السائل ويقول
له :أه ً
عرفت ما حيمله لك السائل من اخلري حلملتَه
ال بمن حيمل زادنا إىل اآلخرة ،وقال أحدُ العارفني :لو
َ
ِ
يف فؤادك ال عىل رأسك ،وقال الفضيل ب ُن عياض :ن ْع َم السائلون ،حيملون أزوادنا إىل اآلخرة بغري أجرة
حتى يضعوها يف امليزان بني يدي اهلل تعاىل.
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املتصدِّ ق مع امل ّن واألذى واملرائي فيام ينفقُ ،يرشك باهلل يف عبادته ونفقته ،دون أن
ٍ
جزاء وفري ،مثل
يكون مؤمن ًا خالص اإليامن باهلل واليوم اآلخر وما وعد اهلل فيه من

هذا النوع من املتصدّ قني أو املتربعني من املرائني وأهل امل ّن واألذى ﴿ﯴﯵ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊ﴾

[البقرة]264 :

فإن حال املرائي يف نفقته كحال حجر

أملس عليه تراب ،هطل عليه مطر شديد فأزال ما عليه من تراب .فكام أن املطر

الغزير يزيل الرتاب اخلصب املنتج من احلجر األملس ،فكذلك املن واألذى
والرياء تبطل ثواب الصدقات ..فال ينتفع املنتفعون بيشء منها ،وتلك صفات
الكفار فتجنبوها ،ألن اهلل ال يوفق الكافرين إىل اخلري والرشاد (((.وتستمر اآليات

الكريمة ،فيقابل اهلل -تعاىل -بني أولئك املرائني الذين يتبعون ما أنفقوا بامل ّن
واألذى وبني قوم آخرين يرضهبم مث ً
ال ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ﴾ [البقرة ]265 :ومثل هؤالء الصاحلني الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضات

اهلل ال رئاء الناس﴿ ،ﭘﭙﭚ﴾ [البقرةّ ]265 :
كثري من
ألن صاحب املال فيه ٌ

القلق عىل املال والربح واملحافظة واإلبقاء عليه ،والصدقة مهام كانت هي ٌ
إنفاق للامل

وإعطا ٌء له ،وهبذا اإلعطاء أو الصدقة إذا خلصت النية متجه ًة نحو مرضات اهلل،
ّ
فإن مآل ذلك أن ُت َث ّبت نفس املتصدِّ ق ،ويزايلها القلق ،فاجلزاء مضمون ،واملباركة

فإن املتصدّ ق يدرك ّ
وعدٌ من اهلل -تبارك وتعاىل ،-ولذلك ّ
أن هذا الذي تصدّ ق به
عائدٌ عليه يف الدنيا ويف اآلخرة؛ ففي الدنيا :إذا أدركت األمة كيف تنقذ فقراءها،
وتسد خلتهم ،وتَفي بِ َأ َه ّم احتياجاهتم ،فذلك ُيزيل القلق من أوساط املجتمع ،فال
الغني عىل ماله من انتشار جرائم الرسقة واالختالس واالستيالء عىل األموال
خياف
ّ

أن رضورياته مضمونةَّ ،
بمخت َلف األشكال املمنوعة ،و ُيدرك الفقري أيض ًا ّ
وأن املجتمع

قد ضمن تلك الرضوريات فتثبت نفسه ،ويستقر وجدانه وضمريه ،و ُيزايله القلق،
فكأنّنا َط َّهرنا املجتمع كله من أهم أسباب القلق.

((( جلنة من علامء األزهر ،املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.63
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﴿ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ﴾ [البقرةَّ ]265 :
إن ذلك الذي ُينفق يف سبيل اهلل كأنّه

يصنع لنفسه جنة بربوة ،أي مكان ُمرتفع ،أصاهبا وابل فلم يغرقها؛ إذ إن ارتفاع
مكاهنا جعلها حتصل منه عىل حاجتها وكفايتها فتُؤيت ُأكلها ضعفني ،فإن مل ُيصبها
وابل فلن ُترم ّ
ٌ
الطل الذي جيعلها قادر ًة عىل أن تُؤيت ثمرها وافر ًا كامالً.

ّ
إن القرآن بعظمته ُياطِب سائر أنواع النفوس البرشية ،فمهام كان نوع

النفس َّ
فإن القرآن خياطبها ويتحدَّ ث إليها ،يقول -جل شأنه﴿ :-ﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾

[البقرة]266 :

فيصور الصدقة بأمجل صورة ،وكذلك عائدها جنة من نخيل وأعناب جتري من حتتها
األهنار ،ال يفتقد اإلنسان فيها ثمرة من الثامر؛ إذ له فيها من كل الثمرات.

﴿ﮀﮁ﴾ [البقرة ]266 :فضعف من ِ
الكرب عن الكسب ﴿ﮂﮃﮄ﴾

[البقرة ]266 :أي أوالد صغار ال يستطيعون أن يقوموا بالعناية هبذه اجلنة بعده،
وهو يؤ ِّمل أن يرتكها هلم ليطمئن َّأنم سوف حيييون حياة طيبة ويعيشون سعداء.

﴿ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ﴾

[البقرة]266 :

وفيام هو ينظر بعني األمل إىل جنته

رتق ،فامل ّن
وذريته إذا بإعصار فيه نار يصيبها فيجعلها أثر ًا بعد عني ،وأي أثر؟ إنه أثر ُم َ
واألذى الذي ُن ِينا عنه َم َثله مثل اإلعصار املحرق الذي ال يغادر ثمرة وال يستثني شجرة
﴿ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ [البقرة ]266 :فتعتربون.

﴿ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾

[البقرة.]267 :

﴿ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ﴾

[البقرة]267 :

فأنتم إن أنفقتم

جيب أن ختتاروا الطيب من أموالكم وليس اخلبيث ،أنفقوا من أطيب وأفضل ما

حصلتم عليه ،فلوال ذلك ملا كسبتم شيئ ًا﴿ .ﮡﮢﮣﮤﮥ﴾ [البقرة]267 :

سورة البقرة 299
وإياكم أن تتفقدوا اخلبيث منه تنفقون ،سواء أكان ُخبث ًا معنوي ًا مثل املال احلرام ،أم

ُخبث ًا ماد ّي ًا﴿ ،ﮦﮧ﴾ [البقرة ]267 :لو عرض عليكم ،ازدرا ًء له واحتقار ًا ﴿ﮨ

ﮩﮪﮫﮬ﴾

[البقرة]267 :

فتتساهلون وتتجاوزون تطلعكم إىل اجلودة ﴿ﮭ

ﮮﮯﮰ﴾ [البقرة ]267 :عن نفقاتكم ﴿ﮱﯓ﴾ [البقرة ]267 :حممود عىل كل حال.

ثم يذكِّر -جل شأنه -بام وعد يف بداية اآليات من أنه سيجعله كمثل ٍ
حبة
ُ

أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة ،فيقول﴿ :ﯔﯕﯖ﴾ [البقرة]268 :

ليخيفكم من الصدقة ﴿ﯗﯘﯙ﴾ [البقرة ]268 :ومنه عدم دفع صدقاتكم
وزكواتكم﴿ .ﯚﯛﯜﯝ﴾ [البقرة ]268 :يف اآلخرة،

﴿ﯞﯟ﴾ [البقرة]268 :

بركة يف الدنيا ﴿ﯠﯡﯢﯣ﴾ [البقرة ]268 :قادر عىل أن ُيضاعف لكم أكثر من
السبعامئة ِضعف.

﴿ ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶ﴾ [البقرةِ ]269 :
ٍ
احلكمة هنا -وإن كانت مفهوم ًا شام ً
ملعان
ال واسع ًا

كثرية -أقرب ما تكون إىل ِ
احلكمة يف كَسب املال بطرقه املرشوعة ووسائله التي أتاحها

وحكم
اهلل ،واحلكمة يف إنامئه وإكثاره بالتجارة والصناعة وسواها ،واحلكمة يف إنفاقه ُ

استعامله وعدم تبديده وعدم إيتائه السفهاء ،واختيار الرشكاء﴿ ،ﯤﯥ﴾
[البقرة]269 :

يف كل ما ذكرنا ،وهذا ال يتعلق بأموال األفراد فحسب بل بأموال

احلكومات كذلك﴿ ،ﯬﯭﯮﯯﯰ﴾ [البقرة ]269 :أويت حصانة ومناعة وضامنة
من الوقوع يف براثن الفقر واملجاعات واحلاجة والكوارث املالية ﴿ﯱﯲﯳ

ﯴﯵﯶ﴾ [البقرة ]269 :أولو العقول احلكيمة املؤمنة املدبرة التي تعرف رسالة

اإلنسان يف هذه احلياة وتدرك أن العمران من مقاصد القرآن ال ُعليا.

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ﴾ [البقرة]270 :

الذين يمتنعون عن اإلنفاق أو ينفقون رئاء الناس أو ُيبطلون صدقاهتم بامل ِّن واألذى

ما هلم ﴿ ﭟﭠﭡ﴾ [البقرة ]270 :مانعني هلم من عذابه.
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﴿ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [البقرة ]271 :إن أظهرمتوها وأبديتموها فنِ ْعم ما

تفعلون ما ُدمتم تُريدون وجه اهلل﴿ .ﭨﭩ﴾ [البقرة ]271 :وإن أردتم أو اخرتتم
إخفاءها﴿ ،ﭪﭫ﴾ [البقرة ]271 :يف رس ِّية وكتامن بينكم وبينهم فهو األفضل،

فصدقة الرس تُطفئ غضب املوىل جل شأنه (((،وصدقة الرس ال جتعل هناك سبي ً
ل إىل
شائبة الرياء أن تشوهبا ﴿ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ﴾ [البقرة]271 :

واهلل يغفر لكم من ذنوبكم بسبب إخالصكم يف صدقاتكم ،واهلل يعلم ما تُرسون وما
ِ
تُعلنون ،ويعلم ن َّياتكم يف إعالنكم وإخفائكم﴿ .ﭵﭶﭷﭸﭹ﴾ [البقرة]271 :
عامل بباطنه كظاهره ال َيفى عليه يشء منه.
سي ًا عنه ما قد يراه أو يصادفه من
ثم يقول -جل شأنه -لنبيه الكريم ُم َ ِّ
ُبخل بعض املورسين ،ومنهم أولئك املنافقون الذين كانوا يأتون إىل رسول اهلل
ورزقوا باملال
 فقراء يستعينون به ويسألونه الدعاء هلم ليستغنوا ،وأنه إن فعل ُ

فسوف يفعلون ويفعلون ،فإذا حقق اهلل هلم أمانيهم وأجرى املال بني أيدهيم بعد
فقرهم أخلفوا اهلل ما وعدوه،

(((

وأخلفوا رسول اهلل ﴿ :ﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ﴾

[البقرة]272 :

﴿ﭺﭻ

ﭼﭽ﴾ [البقرة ]272 :أي إيصاهلم ومحلهم عىل سبيل اهلداية املوصلة إىل اجلنة،

فأنت يكفيك من اهلداية أن تُرشدهم وتُوجههم ،أما اهلداية املصحوبة بنتائجها

وصل
فهي هلل سبحانه﴿ ،ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [البقرة ]272 :فهو الذي ُي ّ

من شاء إىل اجلنة ويضعه عىل طريقها ﴿ﮑﮒﮓﮔ﴾
عاجله ِ
الناس ﴿ﮈﮉ﴾ [البقرة ]272 :يف ِ
وآجله ﴿ﮊﮋﮌﮍ
[البقرة]272 :

يا أهيا

ِ
((( عن معاوية بن حيدة  ،عن النبي ﷺ قالَّ :
الرب تبارك وتعاىل" .رواه
ب ِّ
الس تُطفئ غ ََض َ
"إن َصدَ ق َة ِّ
الطرباين يف الكبري ،وفيه صدقة بن عبد اهلل السمني ،وال بأس به يف الشواهد ،انظر:
 األلباين ،حممد نارص الدين .صحيح الرتغيب والرتهيب ،الرياض :مكتبة املعارف ،ط1420 ،5ﻫ،ج ،1ص.216
((( كام قال تعاىل﴿ :ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ﴾ [التوبة.] 7٦-7٥ :
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ﮎ ﮏ ﮐ﴾

[البقرة]272 :

وما ينبغي أن تنفقوا إال ابتغاء وجه اهلل ﴿ﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖ﴾ [البقرة ]272 :جزاؤه ﴿ﮗﮘﮙ ﮚ ﴾ [البقرة ]272 :تنقصون
(((
منه شيئ ًا ،واجلملتان تأكيد لألوىل.
ٍ
توجه إليه الصدقات﴿ :-ﮛ
ثم يقول جل شأنه ُ -مب ّينا َأ ْوىل َمرصف ينبغي أن ّ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾ [البقرة ]273 :وقد ذكر املفرسون أقواالً عديدة
لبيان هؤالء الذين ُأحرصوا ،فمن هم هؤالء؟ إن املهاجرين بعدما هاجروا إىل املدينة

استطاع األنصار أن يستوعبوا عدد ًا كبري ًا منهم ،وكانت هجرة املهاجرين عىل مراحل

أو أفواج دائمة مستمرة مل حتدث ُدفعة واحدة ،فقد يصل املهاجر إىل املدينة وال جيد من
الص ّفة مقابل بيوت النبي  ،وكأهنم ٌ
جيش حتت
يستوعبه وما يستوعبه ،فيجلس يف ُّ

الطلب ،فال ُكتّاب منهم يك ّلفهم رسول اهلل  بكتابة الوحي ،ويتلو عليهم اآليات
يب
ويع ّلمهم ،وهذه املهمة ليست سهلة يف تلك املرحلة ،وقد تستغرق وقت الصحا ّ

وقت كاف لكي يرضب يف األرض ليتجر ويكسب رزقه بنفسه،
كله ،فال يكون عنده ٌ
ومل يكن هناك يف تلك املرحلة وفر ٌة يف املال تكفي هؤالء مجيع ًا ،والقادرون من هؤالء
عىل القتال أو اجلهاد هم أول من يستجيب ،وال جيدون ما ُيملون عليه وال ما ُينفقونه

عىل أنفسهم ،فهم يف حاجة ،وهم بذلك كانوا  جيمعون بني اخلدمة العامة
ٍ
احتياطي -وإن َص ُغر -يقوم بمهام
جيش
النبوي ،فهم بمثابة
والبقاء حتت الطلب
ّ
ّ

عديدة ،وعدم قدرهتم عىل الرضب يف األرض واالجتار والكسب أو العمل يف مزارع
األنصار قد يكون بنا ًء عىل ت ََر ُّصد املرشكني واليهود هلم وتربصهم هبم الدوائر ،وقد
يكون بنا ًء عىل كوهنم ُق ّرا ًء ،وال ُق ّراء كانوا يشكِّلون هدف ًا ألعداء رسول اهلل  فال

يستطيعون أن يرضبوا يف األرض ،لكنهم يف الوقت نفسه قد جاءوا من خلفيات
جتعلهم يتقبلون اجلوع ويتعففون عن سؤال الناس ،هؤالء كان الرسول  إذا جاءه

((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.60
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يشء أرشكهم فيه وإال فقد َيطوي ويطوون ،وهؤالء َأ ْوىل من أي فصيل من الفصائل

ُوجه إليهم الصدقات ،واآلية حتدد أوصافهم ملن يريد الصدقة،
األخرى بأن ت ّ
بست صفات :األوىل :الفقر .الثانية :حبسهم أنفسهم يف سبيله تعاىل وجهاد
فوصفهم ّ
أعدائه ،ونرص دينه ،وأصل احلرص :املنع ،فمنعوا أنفسهم من ترصفها يف أشغال
للتكسب،
الدنيا ،وقرصوها عىل بذهلا هلل ويف سبيله .الثالثة :عجزهم عن األسفار
ُّ
والرضب يف األرض :هو السفر .قال تعاىل﴿ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾ [املزمل .]20 :وقال تعاىل﴿ :ﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [النساء .]101 :الرابعة :شدة تع ّففهم .وهو حسن
صربهم ،وإظهارهم ِ
الغنى .حيسبهم اجلاهل أغنياء من تعففهم ،وعدم تعرضهم

وكتامهنم حاجتهم .اخلامسة :أهنم ُيعرفون بسيامهم ،وهي العالمة الدالة عىل حالتهم
التي وصفهم اهلل هبا ،وهذا ال ُينايف حسبان اجلاهل أهنم أغنياء ،ألن اجلاهل له ظاهر
املتفرس الذي َيعرف الناس بسيامهم .فاملتوسمون
املتوسم
األمر ،والعارف :هو
ِّ
ِّ
.]75

خواص املؤمنني ،كام قال تعاىل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾
ّ
السادسة :تركهم مسألة الناس ،فال يسألوهنم إحلاف ًا ،واإلحلاف هو اإلحلاح والنفي
[احلجر:

متسلط عليهام مع ًا ،أي ال يسألون وال يلحفون ،فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه
إحلاف ،وفيه كالتنبيه عىل أن املذموم من السؤال هو سؤال اإلحلاف ،فأما السؤال بقدر
الرضورة من غري إحلاف فاألفضل تركه وال ُي َّرم.

(((

﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ [البقرة]274 :

الذين ُيْرجون أمواهلم مرضاة هلل لي ً
رسين و ُمعلنني ،فلهم أجرهم عند
ال وهنار ًا ُم ِّ
رهبم ،وال خوف عليهم فيام يستقبلونه من أمر اآلخرة ،وال هم حيزنون عىل ما فاهتم
من حظوظ الدنيا .ذلك الترشيع اإلهلي احلكيم هو ِمنهاج اإلسالم يف اإلنفاق ملا فيه

((( ابن قيم اجلوزية ،شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب (تويف751 :ﻫ) .تفسري القرآن الكريم البن
القيم ،حتقيق :مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإرشاف الشيخ إبراهيم رمضان ،بريوت:
دار ومكتبة اهلالل ،ط1410 ،1ﻫ ،ج ،1ص.174
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التعاون عىل الرب
ِمن سدِّ حاجة الفقراء يف كرامة وعزة ،وتطهري مال األغنياء ،وحتقيق
ُ
(((
والتقوى؛ ابتغاء وجه اهلل دون قهر أو إكراه.

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [البقرة]275 :

اآليات من أول السورة إىل هنا نموذج أولئك املتصدقني
بعد أن ب َّينت لنا
ُ
رس ًا وعالنية.
الصاحلني الشاكرين ألنعم اهلل الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار ّ
ُ
السياق إىل صورة بشعة غاية يف البشاعة ،صورة أولئك الذين يستغلون فقر
ينقلنا
الربا عىل أموال يقرتضها املضطرون لسد حاجاهتم
الفقراء وضعف الضعفاء فيأكلون ِّ
الرضورية من طعام وكساء أو دواء أو استمرار يف عمل أو ما َشاكَل ذلك ،فيأيت
أصحاب املال املرابون لتكثري أمواهلم شك ً
ال وصورةً ،وجعلها تربو يف أموال الناس
وتَفتك هبم وبأمواهلم كام َيفتك الرسطان يف جسم املصاب ،وهي صورة جتعلنا نُدرك
بشاعة هذه اجلريمة و ُقبحها ورضورة االبتعاد عن السقوط يف ٍ
يشء منها ،فهي جريم ٌة
فيها إعالن احلرب عىل املالك احلقيقي فيام رزق وأعطى ،وإعالن احلرب عليه يف
استغالل عباده الذين هلم يف ذلك املال مثل ما لذلك املرايب فيه ،فهم مجيع ًا مستخلفون
فيام ال يملكون حقيق ًة ،هذه الصورة البشعة هي صورة املرايب سوا ٌء كان فرد ًا أو رشك ًة
أي شكل من األشكال ،فاألصل يف املال أن يكون
أو مؤسس ًة أو بنك ًا أو َأ َخذت ّ
وسيط ًا يف تبا ُدل الط ِّيبات واملنافع فحسب ،فهو وسيل ٌة ال غاية ،فإعالء شأنه وإعالء
املسخرات الطبيعية التي ّ
ّ
سخرها اهلل تبارك
قيمته عىل قيمة اجلهد البرشي وعنارص
ٍ
وتعاىل ،واستغالل ذلك كله بجش ٍع و َأثرة و َب ٍ
غي حليازة مزيد من املال أو الوسيط
وجتاوز لقيمتها ،وتنكُّر للم ِ
وخروج عن
نعم -جل شأنه-
انحراف بالنعمة،
النقدي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ ُ
األمانة وابتعا ٌد عن االستخالف ،لذلك يقدّ م لنا القرآن هذه الصورة بعد تلك الصورة
املرشقة عن الصدقة والنفقة وإعطاء املال ملستحقيه ابتغاء مرضات اهلل وتثبيت ًا من نفس
املعطي ،لتتبني بشاعة صورة املرايب.
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.46
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الربا ...يشء من التاريخ
ِّ

األصل َّ
احلقيقي الذي أودعه اهلل هذه األرض واستخلف الناس فيه،
أن املال
ّ

هو تلك الط ّيبات التي حتتاجها حياة اإلنسان عىل هذه األرض بمستويات خمتلفة،

اإلنساين ،وكل ذلك َموط
وأن هذه الطيبات َيشرتك يف إنتاجها الرتاب واملاء واجلهد
ّ
ِ
املوجد لألشياء ،وحني نَفرتض وجود جمتمع صغري قادر
باملشيئة اإلهلية ،فهو سبحانه

عىل تبادل الطيبات فال يكون هناك إشكال يف ذلك ،ولكن َو َجد اإلنسان نفسه يف

املجتمعات بعد اتساعها يف حاجة إىل وسيط خيرجه من دائرة ُمقايضة الط ّيبات ببعضها
النقدي ،وكان الذهب والفضة من أوائل ما
إىل دائرة تبادهلا بواسطة ذلك الوسيط
ّ
اكتشف واستُعمل وسيط ًا يف تبادل الط ّيبات.

وقد كان اإلنسان يف عصوره املاضية كثري ًا ما يتطلع إىل ُقوى ما فوق الطبيعية،

ويرى أهنا هي املسؤولة عن الكوارث والزالزل واألعاصري واجلفاف واحلروب
والزرع والرضع ،فكان يبتكر لنفسه أصنام ًا آهلة يتخذها وسيلة محاية له وملزروعاته
وحيواناته ،وظل اإلنسان كذلك إىل أن اتسعت جمتمعاته وتطورت وسائل إنتاجه
وقدراته عىل التوزيع وتبادل الط ّيبات واملنافع ،وبدأ ُيدرك شيئ ًا فشيئ ًا أنّه أقوى من

يتطور إىل أن ُبعث
تلك ال ُقوى التي كان َينسب إليها التأثري فيام ذكر ،وظل هذا التفكري َّ
فجرد اإلنسان من اخلرافة وأشعره بأنَّه مستخ َلف يف هذه األرض،
خاتم النبيني  َّ
استخلفه ُمنش ُئها وخالقها ،وأمتنه عىل حر َّيته وجعله سيد مصريه ،يستطيع أن يتحرك

ويترصف ويصنع و ُينتج ويستهلك ويدخر ويبيع ويشرتي وفق منظومة عادلة تقوم
اإلسالمي القائم عىل َّ
أن اهلل -تعاىل -هو اخلالق واملالك
التوحيدي
عىل ذلك التصور
ّ
ّ

لكل يشء ،وأن الناس -عيال اهلل (((-مستخلفون يف ُملكه ،وبام أنه -سبحانه -هو
الذي َّ
احلقيقي -جل شأنه-
سخر هلم كل يشء فإن عليهم أن يلتزموا بام وضع املالك
ّ

من نُظم وقواعد وال ينبغي هلم اخلروج عنها أو خمالفتها.

((( أبو يعىل ،أمحد بن عيل بن امل ُثنى التميمي املوصيل (تويف307 :ﻫ) .مسند أيب يعىل ،حتقيق :حسني سليم
أسد ،دمشق :دار املأمون للرتاث ،ط1984 ،1م ،ج ،6حديث رقم ( ،)3315ص.65
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ومع امتداد اإلسالم وانتشاره فإنَّه مل َيغمر العامل -ك ّله -بأنواره ،حيث كانت

قارات كثرية تتطور بطرق أخرى بعيد ًا عن هداية الوحي ،ومنها ما صار ُيعرف
بأوروبا أو القارة األوروبية التي بقيت تُعاين من تطور بطيء كان َيري فيه الرصاع

بني الالهوت والناسوت بشكل يف غاية القوة ،فتطورت تلك األفكار ببطء شديد

ومعارضة قو َّية من الالهوت حتى استطاعت أن تتخ َّلص من سلطانه ،وتقود ما
تكونت أوروبا ضمنها منذ بداية القرن السابع عرش،
ُعرف بثورة العرص العلم َّية التي ّ

كوين جديد بدأت صياغته منذ نيوتن ،وتطورت حتى بلغت الصياغة
بنا ًء عىل تصور
ّ

يب ،فالصياغة املاركس َّية كانت
للتطور
املاركس َّية التي عُدَّ ت نتاج ًا طبيع ّي ًا
العلمي األور ّ
ّ
ّ

فلسفة للتغيري أفرزت تطور ًا فلسف ّي ًا نفت بمقتضاه تعاليم الكنيسة وأبعدت الالهوت،
واستبدلت بذلك خالصتها التي بنتها عىل مفهوم اجلدل ّية اهليغل ّية والتطور ّية الداروين ّية

َّ
فكأن املاركس َّية حتولت إىل ُخالصة للفلسفة األملان َّية ،واالشرتاكية
واملاد ّية الوضع ّية،

اإلنجليزي ،وأودعت قابل ّية الستيعاب املتجدد يف دينام َّية احلركة
الفرنس َّية واالقتصاد
ّ

التغيات االجتامع َّية والتارخي َّية ،وصارت املاركس ّية ،أو رشحت
من خالل رصد
ُّ

العلمي بل لقد حولت املاركسية نفسها إىل
الفلسفي
نفسها لتكون حمتوى للتطور
ّ
ّ
ما ُيشبه الهوت ًا أرض ّي ًا ُيرشح نفسه بدي ً
ال عن الهوت السامء ،املتمثل بالكنيسة وما

يرتبط هبا .ولقد استطاعت نتائج الثورة العلم ّية أن تُوزع نفسها عىل صياغتني:

عاملي واسع
الصياغة الرأسامل ّية والصياغة االشرتاكية ،وانترشت أوروبا يف حميط
ّ
بعد اكتشافات جغراف ّية وامتدادات استعامرية ،وصارت أول حضارة قوم َّية تُشكل
عامل َّية واسعة جتاوزت كل احلدود التارخي َّية للعامل َّيات واحلضارات السابقة ،ومحلت

معها إىل مستعمراهتا ومناطق نفوذها سائر اختياراهتا بام فيها التطورات احلادة التي
مرت هبا عرب الثورات املتالحقة مرور ًا بـالثورة العلم ّية .ووجد العامل نفسه -ومنه

اإلسالمي -حيمل تلك املظلة أو املظالت األوروب َّية متأثر ًا باملبتكرات العلم َّية
العامل
ّ

واالكتشافات واملنجزات واهلزيمة الداخل َّية لتُحدث فينا حالة تَنزع بنا وتَدُ ُّعنا د ّع ًا

باجتاه التحول نحو مسريهتا :تصور ًا ونمط ًا وسلوك ًا .وهو الذي سميناه بـالتغريب،
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ذلك َيعني انحسار جمتمعاتنا التقليد َّية لصالح املجتمعات اجلديدة التي تم تصنيفها

يب ،وإذا بمفاهيمنا اإلسالم ّية وتصوراتنا القرآن ّية تبدأ بعمل ّيات
وفق ًا للتطور األورو ّ

حقيقي يف مفاهيمنا الكون َّية حول اإلنسان واحلياة
حتول وحدوث انقالب
تراجع أو ّ
ّ

والكواكب واملجرات وعالقة اإلنسان بمختلف ظواهر الطبيعة ،وبدأت تَدخل مع
إيامننا بالغيب ّيات يف حالة رصاع عنيف عنيد .وصار اإلنسان املسلم َيسعى -بكل شدة

ودون تردد -لقبول املفاهيم والتصورات اجلديدة التي مل جيد نفسه قادر ًا عىل مقاومتها

وهو يمر بمرحلة التحول من السلعة إىل املفهوم الكامن وراءها ،فأنت حني تأخذ
غسالة أو َتتطي ِمصعد ًا كهربائ ّي ًا أو تطري بطائرة ال تستطيع أن تعزل السلعة
سيارة أو ّ
واملتغيات
املفاهيمي بمعنى اإلنتاج والتوزيع وما يرتتب عىل االستعامل
عن االرتباط
ِّ
ّ
التي ال بد أن تتصل بذلك كله.

النقدي
التغي يف النظرة إىل الوسيط
ومن أخطر ما حدث يف هذه التطورات
ّ
ّ

الفلسفي الذي بدأ حيتل
اإلنساين والسلعة واإلنتاج واالستهالك ،واإلطار
واجلهد
ّ
ّ
مواقع األُطر األخرى.
وإذا بأفكار وفلسفات كثرية تُطرح من خالل املسرية العقلية َفت ِ
ُح ُّل فكرة الدين
َّ

اإلهلي واألخالق الرشع َّية ،فال غرابة أن
الطبيعي واألخالق الطبيع ّية حمل الدين
ّ
ّ
متر أوروبا منذ القرن السادس عرش بمرحلة انحلت فيها الروابط الدين ّية والعائل ّية
واالجتامع ّية فنشأت احلروب وتعددت الفلسفات.

ومن القرن السادس عرش حتى القرن العرشين حصل اإلنسان عىل كثري من

العلمي كام حفل بأعداد كبرية من السلب ّيات
اإلجياب ّيات ،منها تطور مناهج البحث
ّ

الربا عىل مبدأ استغالل
الربا .فلقد قام ِّ
التي ُيعد من أخطرها وأبرزها موضوع ِّ

فائض القيمة واستغالل ذلك الفائض جلعل املال يكسب املال ويأيت به ،وعادت

الذهبي .وقام املجتمع الرأسام ّيل يف أوروبا بذلك الشكل املعروف،
عبادة العجل
ّ
وانقسمت الشعوب إىل ُع ّمل وأرباب عمل ،وجاءت صياغة احلل الرأسام ّيل بأن ُيقبل
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ذلك االنقسام و ُين ّظم و ُيستوعب عن طريق املنظومة الديمقراط ّية القائمة عىل حزبني
مجهور ّيني وديمقراط ّيني يف أمريكا وحمافظني وعامل يف أوروبا ،وجاءت الصياغة
املاركس َّية لتقول بإلغاء امللك ّية الفرد ّية ،وحتويل املال إىل امللك ّية اجلامع ّية.

اإلسالمي وتبنَّت ما
أما األمة املسلمة فقد هجرت ُمنطلقاهتا وعقيدهتا وتصورها
ّ

جاءهتا به أوروبا وتش َّبثت به كام هو ،وعدَّ ته رضيبة ال بدّ منها لالستمتاع باملنجزات

العلم ّية ،وأنه ال ُبدّ هلا من أجل ذلك من مشاركة البرش ّية سلب ّياهتا وإجياب ّياهتا .وشاع
الربا وانترش بني الدول واحلكومات ،و ُأقيمت له املؤسسات العمالقة -وهي البنوك-
ِّ
نجاه اهلل منه أصابه ُغباره.
ومل َيعد أحدٌ قادر ًا عىل التخلص من رشوره وآثامه ،ومن ّ
حتى وقعت األزمة املال ّية التي خت َّبط العامل فيها يف 2008م ،وتدهور حتت وطأة َم ّسها.

(((
(((

الربا ودخوله يف كل جمال من جماالت
وهذه األزمة ما كانت لتقع لوال شيوع ِّ

احلياة .فقد دخل طعام الناس ورشاهبم ،ومساكنهم وفرشهم ،ومالبسهم ومراكبهم،
ونكاحهم وطالقهم.

َ
ٌ
زمان ال يبقى فيه أحد إال أكل
رسول اهلل ﷺ قال" :ليأتني عىل الناس
((( إشارة إىل حديث أيب هريرة ،أن
الرباْ ،
فإن مل يأكله أصابه من غُباره" وقد اختلف أئمتنا يف سامع احلسن عن أيب هريرة ،فإن صح سامعه
ِّ
منه فهذا حديث صحيح"[ .التعليق  -من تلخيص الذهبي]  - 2162سامع احلسن من أيب هريرة هبذا

صحيح .انظر:

 أبو عبد اهلل احلاكم ،حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري (تويف405 :ﻫ) .املستدرك عىل الصحيحني،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1990 ،1م ،ج ،2حديث رقم
( ،)2162ص .13وض ّعفه األلباين وقال :رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجة .انظر:

 التربيزي ،أبو ويل الدين عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري (تويف741 :ﻫ) .مشكاة املصابيح،حتقيق :حممد نارص الدين األلباين ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1985 ،3م ،ج ،2حديث رقم

( ،)2818ص.857
((( يف سبتمرب 2008م بدأت أزمة مالية عاملية والتي اعتُربت األسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبري
سنة 1929م ،ابتُدئت األزمة أوالً بالواليات املتحدة األمريكية ،ثم امتدت إىل دول العامل ليشمل الدول
األوروبية والدول اآلسيوية والدول اخلليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مبارشة باالقتصاد
األمريكي ،وقد وصل عدد البنوك التي اهنارت يف الواليات املتحدة خالل العام 2008م إىل ( 19بنك ًا)،
كام توقع آنذاك املزيد من االهنيارات اجلديدة بني البنوك األمريكية البالغ عددها ( 8400بنك ًا).
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الربا بالشكل اآليت :فتحدَّ ث عن مرص
وقد خلّص الدكتور دراز تاريخ بروز ِّ

الربا حظر ًا صارم ًا ،بل
وبي أن قدماء املرصيني مل يكونوا حيظرون ِّ
يف عهد الفراعنة َّ
وضعوا له قواعد للحدّ من أرضاره ،وإن مل تنترش مثل القواعد التي وضعها محورايب

بالربا ،وحاول أن ُين ّظم قانون ّي ًا التعامل به .حاول الفراعنة أن ال يصل
الذي تعامل ِّ

الربا إىل مقدار رأس املال ،ونُقل عن الدولتني اإلغريقية والرومانية ّ
الربا كان شائع ًا
أن ِّ
ِّ

وبدون حدود ،حتى إن املرايب قد يملك املدين نفسه إذا عجز عن الوفاء ،ثم جاء
ترشيع صولون للقضاء عىل هذه العادة وحرص مسؤولية املدين يف ماله أو ذمته ال يف

شخصه ورقبته ،كام حدد الزيادة ال ُقصوى بنسبة  %12من رأس املال ،وكذلك فعل

واضعو األلواح االثني عرش يف روما ،وبقيت هذه النسبة حمفوظة يف الترشيع الروماين

حتى جاء جستيان وجعلها تدور بني  %12للتُّجار وأمثاهلم ،و %4للنبالء .وهذه
الترشيعات مل ِ
تأت إال بعد اضطرابات وحروب وفتن داخلية استمرت بني األغنياء

ِ
الربا
والفقراء لكي تصل إىل مثل هذه التحديدات التي مل ُتد يف القضاء عىل آثار ِّ
بالربا سائغ ًا ،واالجتاه كله انحرص يف نسبته ،واالستثناء
الضارة ،وبقي مبدأ التعامل ِّ
الوحيد كان (اسربطة) فهذه املدينة مل يكن هلا نظام ِربوي بل اعتمدت عىل التعا ُمل
باملبادلة واملقايضة ،كام منع قانوهنا الغرباء أن ُيدخلوا أمواهلم أو يدّ خروا الذهب

والفضة وجعل عقوبة ذلك هي اإلعدام.

الربا
أما اليهودية والنرصانية فقد قامت بنو ٍع من التنظيم املغاير لقضية ِّ

دون استئصاله مع حتريمه يف التوراة واإلنجيل ،وإن كان االجتاه العام يف الرشيعة

املوسوية م ّياالً نحو احلظر والتحريم ّ
اليهودي
الكل ،لك ّن هناك تفريق ًا واضح ًا بني
ّ
وغريه .ففي العهد القديم جاء اإلصحاح  25من الفصل  22من ِسفر اخلروج
ليقول( :إذا أقرضت ماالً ألحد من أبناء شعبي فال تقف منه موقف الدائن ،ال
تطلب منه ِربح ًا ملالِك) .ويف اإلصحاح  35من الفصل  25من ِسفر الالويني

يقول( :إذا افتقر أخوك -أي اإلرسائييل -فامحله ال تطلب منه ِربح ًا وال َمنفعة).
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بالربا مع اآلخرين من
وتاريخ بني إرسائيل ُيشري إىل استمرار اإلرسائيليني بالتعامل ِّ

غري اليهود وغري اإلرسائيليني ،وقد أشار القرآن املجيد إىل هذا بقوله﴿ :ﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ﴾ [البقرة ]275 :وقوله﴿ :ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ

املحرم
الربا
َّ
ﯧﯨﯩ﴾ [النساء .]161 :وذلك َيعني أن تلك النصوص التي حرصت ِّ

فيام بينهم حتتاج إىل مراجعة وفحص وتدقيق.

أما يف العهد اجلديد ففي اإلصحاحني  35 ،34من الفصل السادس من إنجيل

ٍ
فضل ُيعرف لكم ،ولكن افعلوا
لوقا يقول( :إذا أقرضتم ملن تنتظرون منه املكافأة فأي

وواضح أن
اخلريات وأقرضوا غري منتظرين عائدهتا ،وإذن يكون ثوابكم جزيالً).
ٌ

السيد املسيح -الذي جاء برسالة تصحيحية عملت عىل وضع بني إرسائيل عىل

يبي هلم ّ
الربا ُم ّر ٌم حتري ًام قاطع ًا ُمطلق ًا،
أن ِّ
جادة الرشيعة العتيقة -قد حرص أن ّ
الربا
كثري من قادة الكنائس فيام بعد
التمسك بنهي رسول اهلل عيسى عن ِّ
ُّ
وحاول ٌ
ٍ
بشكل ُمطلق ،والنظر إىل املرابني يف أوروبا والبالد التي اعتنقت املسيحية نظرة احتقار

وازدراء وجشع ،بل إن بعض املجامع النرصانية َوصفت املستبيح للربا بأنه ملحدٌ يف
الدين .كام قال األب بونيو( :إن هؤالء املرابني يفقدون رشفهم يف الدنيا وليسوا أه ً
ال

الربا هذه النظرة حتى سنة 789م
للتكفني بعد موهتم) .وبقي النصارى ينظرون إىل ِّ
الربا ومنعه هو املذهب الوحيد السائد يف أوروبا طيلة القرون الوسطى.
وكان حتريم ِّ

الربا بني القرنني السادس عرش والثامن عرش
وعىل أثر االعرتاضات املتكررة عىل منع ِّ
الربا وحتريم التعامل به ،فإن كثري ًا من
واهلجامت الكثرية التي ُشنّت عىل مبدأ منع ِّ

الربا ،فلويس الرابع
امللوك بل والرؤساء الكنسيني صاروا جيرتئون عىل ممارسة رذيلة ِّ

بالربا
بالربا ليسدد ثمن دانكرن سنة 1662م ،والبابا بويو التاسع تعامل ِّ
عرش اقرتض ِّ

الربا
يف سنة 1660م ،ومنذ أواخر القرن السادس عرش 1593م ُوضع استثناء حلظر ِّ
يف أموال القارصين؛ إذ أباحت الكنيسة استثامرها بالربا ٍ
بإذن من القايض إذا ثبت أن
ِّ
يف ذلك مصلحة ألولئك القارصين .وهذه الرخصة الكنسية أخذت هبا املحاكم يف
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عهد الدولة العثامنية اعتامد ًا عىل فتوى بعض علامء احلنفية ،ثم ُأجيز عىل مذهب حتريم
الربا مذهب ًا هلا ،وجعلته
الربا يف الثورة الفرنسية التي اختذت من املذهب املعارض ملنع ِّ
ِّ

هو املبدأ الرسمي ،وقررت اجلمعية العمومية الفرنسية بتارخ  12أكتوبر 1789م أنّه
ٍ
حدود خاصة ُي َع ّينها القانون.
بالربا يف
جيوز لكل أحد أن يتعامل ِّ
الربا يف اجلاهلية
ِّ

الربا إىل
الربا يف اجلاهلية قد أصبح نظام ًا شائع ًا بأنواعه كلها ،وقد يصل ِّ
كان ِّ

أضعاف رؤوس أموال املرابني ،وسيطرت عليهم أهواؤهم ونزعاهتم املادية ،فجعلوا

بالربا بكل أنواعه ودون
منه القاعدة وجعلوا غريه من املعامالت االستثناء ،وتعاملوا ِّ

قيود ،وال نستطيع أن ننفي تأثري اليهود عليهم يف هذا املجال فقد كانوا يعايشوهنم

ويتعاملون معهم يف شتّى أنواع املعامالت .ويف اإلصحاح العرشين من الفصل 23
ِ
الربا من غري اليهودي ،وهذا شبيه
من سفر التثنية نص عىل أن لليهودي أن يأخذ ِّ
بالفتوى التي َيفتي هبا بعض علامء املسلمني اليوم من أنه جيوز للمسلم أن يأخذ الفائدة
تاوى األحناف يف
من غري املسلم وال جيوز له أن يعطيه ،ويستند بعضهم إىل بعض َف َ

التعا ُمل يف دار احلرب ومع أهلها ،وهذا أمر ال ُيقره اإلسالم ،وقد رفضناه بشدة
كنت رئيس ًا للمجلس الفقهي ألمريكا الشاملية ،ألن اإلسالم ع ّلمنا أن احلالل
عندما ُ

واحلرام واملبادئ األخالقية عامة شاملة ،فليس للمسلم أن يتعامل مع املسلم يف هذه
الربا أن الناس إذا سقطوا
األمور بطريقة ويتعامل مع غريه بطريقة أخرى .ومن شأن ِّ

يف مقدماته فإهنم سوف يستمرئونه وينطلقون فيه دون قيود أو حدود .ومهام يكن من

بالربا من اليهود ويتقاربون به
أمر فإن القرآن بدأ ينزل والعرب الوثنيون يقرتضون ِّ
فيام بينهم دون َح ٍ
رج أو َغضاضة.
ومع ذلك فقد حاول العرب أن يكونوا أقل جشع ًا من جرياهنم اليهود ،فال

الربا إال بعد السنة الثانية حني َيعجز املدين عن سداد دينه يف
يبدأون باملحاسبة عىل ِّ
السنة األوىل ،ف ُيجرون عقد ًا جديد ًا بدء ًا من السنة الثانية عىل التأجيل يف ُمقابل الزيادة،
وبحسب الرتايض فيام بينهم .كام روى مالك يف املوطأ عن زيد بن أسلم أنه قال:
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الربا يف اجلاهلية ،أن يكون للرجل عىل الرجل احلق إىل أجل ،فإذا حل األجل،
"كان ِّ
(((
قال :أتقيض أم تُريب؟ فإن قىض أخذ ،وإال زاده يف حقه ،و َأ ّخر عنه يف األجل".

وهكذا نزل القرآن لري َّد االعتبار لرشيعة التوراة ،وملا جاء يف العهدين القديم واجلديد،
ويعمل عىل اقتالع هذه الرذيلة ،ال من أرض العرب وحدها بل من األرض كلها،
بالربا تعام ً
ال غري مرشوع .ومن املؤسف أن ما حدث يف فرنسا
وليجعل من التعامل ِّ

بعد الثورة الفرنسية حدث مثله يف بالد املسلمني ،فصار بعض املسلمني يتعاملون
وأقرته القوانني والنظم التي ح ّلت حمل
بالربا اقرتاض ًا ثم إقراض ًا ،ثم بعد ذلك شاع ّ
ِّ
الرشيعة اإلسالمية يف بالد املسلمني حتت ضغط السلطات املحتلة يف بادئ األمر ،ثم

أبقت احلكومات التي ُيفرتض أهنا قامت عىل أنقاض االحتالل عىل تلك الرذيلة يف
أرايض املسلمني ،ودافعت عنها ومحتها ،وعدّ ت التعا ُمل هبا تعام ً
ال مرشوع ًا وح ّق ًا
ألهله ،وبدأت تتق ّبل فكرة تأسيس املصارف والبنوك األهلية وغريها حتى مل يعد بلدٌ

واحدٌ من بالد املسلمني مل يتلوث هبذه الرذيلة ،بل بدأت بعض احلكومات تُقرض

بالربا؛ قليله وكثريه حتت
مواطنيها لرشاء البيوت أو سد االحتياجات التي تنزل هبم ِّ

ٍ
وحجج ال تقوم هبا احلجة ،مثل كون الفوائد املقدّ مة هي أجور
تسويغات خمتلفة
للعاملني يف تلك البنوك أو ٌ
بدل عنها أو هي وسيلة لتقليل آثار التضخم عىل اهلبوط
بقيمة العملة املقرتضة وهكذا.

الربا حتري ًام قاطع ًا ،كتحريمه الزنا والقتل
إن القرآن الكريم يف هذه اآليات ُي ّرم ِّ

والرشك باهلل وسائر املوبقات ،وال ُيعطي أي جمال للتساهل فيه ،فاحلكيم اخلبري يعلم
ٍ
ّ
تساهل يف هذا األمر؛ سوا ٌء يف استثامر أموال القارصين فيه أو يف استعامله مع غري
أن أي

املسلمني ،أو يف دار احلرب ،أو يف القروض التجارية ،أو يف أي يشء من تلك األشياء،
تدرج يف النهي
سوف يفتح املجال واسع ًا أمام الولوغ فيه .وإن كان القرآن الكريم قد ّ

ّ
التخل عنه عىل من عاشوا يف ظل النظام
عنه وحتريمه واقتالع آثاره لتيسري عملية

وخرج
صححه ور ّقمه
((( األصبحي ،مالك بن أنس بن مالك (تويف179 :ﻫ) .موطأ اإلمام مالك،
ّ
َّ
أحاديثه وع َّلق عليه :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1985 ،م ،ج ،2حديث
رقم ( ،)83ص.672
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املتدرجة
الربوي اجلاهيل قرون ًا عديدة ،فذلك ال يعني أن ُترج اآليات من سياقاهتا
ِّ
حلكم بالنقض ،فقد رأى املسلمون يف أزمات
لتو َّظف يف إجياد خمارج تَعود عىل أصل ا ُ

العامل املتكررة ،ومنها أزمة 2008م كيف يدفعون من دمائهم ومواردهم وقوت
ِ
الربا للعامل اجلشع الذي ال يو ّفر شيئ ًا دون استغالل ،وبناء
أبنائهم وأبناء م َّلتهم فواتري ِّ

عليه فإن هذه اآليات املحكامت حيكمها النص الرصيح الذي جاء بالتحريم القاطع
واملنع الواضح من ممارسة هذه الرذيلة.

الربا نعود لآليات﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
وبعد هذه اجلولة يف تاريخ ِّ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [البقرة.]275 :

بالربا ال يكونون يف سعيهم وترصفهم وسائر أحواهلم إال يف
الذين يتعاملون ِّ
اضطراب َ
وخلل ،كالذي أفسد الشيطان عقله فصار يتعثر من اجلنون الذي أصابه،
الربا يف أن ك ُّل منهام فيه معاوضة وكسب .فيجب أن
ألهنم يزعمون أن البيع مثل ِّ
فبي هلم أن التحليل والتحريم ليس
يكون كالمها حالالً ،وقد رد اهلل عليهم َزعمهمّ ،

الربا،
من شأهنم ،وأن التامثل الذي زعموه ليس صادق ًا ،واهلل قد أحل البيع وحرم ِّ

الربا قبل حتريمه ،وأمره
الربا واهتدى به ،فله ما أخذه من ِّ
فمن جاءه أمر ربه بتحريم ِّ

بالربا باستحالله بعد حتريمه ،فأولئك
موكول إىل عفو اهلل .ومن عاد إىل التعامل ِّ
(((
ُيالزمون النار خالدين فيها.

وتبع ًا ملا سبق ،ال ينبغي ألحد أن يتساهل يف هذا األمر ،أو يبحث عن املخارج
واحليل ،أو يفتح أية نافذة إليه بعد أن َأغلق اهلل تعاىل مجيع النوافذ املوصلة إليه.

((( جلنة القرآن والسنة ،املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص .66فإن قيل :كيف قلتم َّ
أن أهل
الربا﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
الكبائر ال خي ّلدون يف النار ،وقد قال اهلل تعاىل يف حق آكيل ِّ
ﮂ ﮃ﴾ [البقرة]275 :؟ قلنا :اخللود ُيستعمل بمعنى طول البقاء ،وإن مل يكن بصفة التأبيد .يقال :خ ّلد
الربا
األمري فالن ًا يف احلبس إذا طال حبسه ،أو قوله﴿ :ﭼ﴾ [البقرة ]275 :إشارة إىل من عاد إىل استحالل ِّ
ُ
بقوله﴿ :ﭢﭣﭤﭥﭦ﴾ [البقرة ،]275 :بعد نزول آية التحريم ،وذلك يكون كافر ًا والكافر خم َّلدٌ يف النار.
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السنة ،أو ربا
سموه ربا القرآن وربا ُّ
إن ما يذهب إليه البعض من التفريق بني ما ّ

النّسيئة وربا الفضل ،فيوافق يف األول عىل سبيل اإلطالق ،ويأيت إىل الثاين ويتحدث

عنه مر ًة بطريق التخصيص يف األصناف الستة (((،وإباحته فيام عداها ،أو تعميمه يف
النقدين واملطعومات والفواكه والتوابل ،فهذا أيض ًا ينبغي فهمه يف إطار ّ
أن رسول
اهلل ال يمكن أن خيالف القرآن الكريم بيشء ،وال أن يأيت بام يعود عىل أصل من أصوله
ٍ
بإضعاف أو تسييل أو متييع ،فقد كان  ُمدرك ًا متام اإلدراك أن هذه الرذيلة البشعة ال

بدّ من استئصاهلا بالقرآن املجيد وتطهري الواقع وجزيرة العرب قاعدة اإلسالم ومنطلقه
األول من براثينها وآثارها ،فكان أول رب ًا وضعه ربا عمه العباس (((.وحينام منع ربا

الفضل يف األصناف الستة أراد بذلك أن يؤسس اقتصاد ًا جديد ًا للمدينة املنورة يكون
الربا من أساسه وال يسمح
نموذج ًا ألمم األرض فيام بعد ،وكان هذا االقتصاد ينفي ِّ
ٍ
بيشء منه ال يف القروض وال يف املبايعات وال يف التبادل واملقايضة والديون ،لئال ينفتح

السنة ال بدّ لنا
له أي باب أو نافذة ،ولكي نفهم أحاديث ما ُعرف بربا الفضل أو ربا ُّ
أن نستحرض حديث البخاري الذي رواه -بسنده -عن أيب س ِع ٍ
يد ْ
الُدْ ِر ِّي َو َأ ِب ُه َر ْي َر َة
َ
ِ
بَ ،ف َجا َء ُه بِت َْم ٍر َجن ٍ
َ " أ َّن َر ُس َ
اس َت ْع َم َل َر ُج ً
يب ،فقال رسول
ال عىل َخ ْي َ َ
ول اهللِ ﷺ ْ
ب َهك ََذا؟ فقالَ :ل واهلل يا َر ُس َ
اع من هذا
الص َ
ول اهللِ ،إِنَّا َلن َْأ ُخ ُذ َّ
اهللِ ﷺَ :أك ُُّل َت ْ ِر َخ ْي َ َ
ِ
اه ِمُ ،ثم ابتَع بِالدَّ ر ِ
المع بِالدَّ ر ِ
ِ ً (((
الصا َع ْ ِ
اه ِم َجنيبا".
َّ ْ ْ
ي بِال َّث َل َثة ،فقالَ :ل َت ْف َع ْل ،بِـ ِع ْ َ ْ َ
بِ َّ
َ
َ
((( هي املذكورة فيام رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري ،قال :قال رسول اهلل ﷺ" :الذهب بالذهب ،والفضة
بالفضة ،والرب بالرب ،والشعري بالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مث ً
ال بمثل ،يد ًا بيد ،فمن زاد ،أو
استزاد ،فقد أربى ،اآلخذ واملعطي فيه سواء ".انظر:

 -مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب املساقاة ،باب الرصف وبيع الذهب بالورق نقد ًا ،حديث

رقم ( ،)1587ص.647
ِ
موضوعُ ،
وأول رب ًا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد املطلب،
((( قال ﷺ يف حجة الوداع" :وربا اجلاهلية
ٌ
موضوع ك ّله" .انظر:
فإنه
ٌ
 -األلباين ،حممد نارص الدين .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،بريوت :املكتب اإلسالمي1420 ،ﻫ،

ج ،1حديث رقم ( ،)2069ص.415
ِ
ِ
َ
ب ،حديث
است ْع َمل النبي ﷺ عىل أ ْه ِل َخ ْي َ َ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب املغازيَ ،باب ْ
رقم ( ،)4244ص.804
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فالتحول من املقايضة واملبادلة إىل استعامل الوسيط النقدي -إضاف ًة إىل
أمهيته يف التغيري االقتصادي واالنتقال من اقتصاد املنزل والقرية أو املدينة الصغرية
ٍ
اقتصاد عام -كان هدف ًا من أهدافه ﷺ ،وهذا ال يتم إال إذا َجرت عملية جتاوز
إىل
املقايضة واملبادلة .ويف الوقت نفسه بقطع دابر فتح أية نافذة -خارج دائرة القروض-
الربا مقت َلع ًا من سائر أنواع التعامل ،ال يدخل يف القروض وال يف البيع
للربا ،فيصبح ِّ
ِّ
والرشاء وال يف املقايضة واملعاوضات ،وبذلك حيقق رسول اهلل  كل ما جاء يف
آيات الكتاب الكريم بإحكام وتفصيل ليجعل منه واقع ًا يعيشه الناس بحيث ال ُيتو ّقع
ٍ
شكل من األشكال .فهل أدرك املسلمون اليوم -وقد ولغوا يف
أن يعودوا ملامرسته بأي
وتارهم ومن إليهم -كيف هجروا
الربا ودخلوا يف معامالت حكوماهتم وأفرادهم ُ ّ
ِّ
القرآن وجتاوزوا سنة رسول اهلل ؟
مس الشيطان
حقيقة ّ

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞ﴾

باملس فيها؛ لندرأ بذلك فه ًام
[البقرة ]275 :وبمناسبة هذه اآلية الكريمة نود أن نرشح املراد ّ
كثري منهم نتج عنه سلوكيات وممارسات خاطئة كذلك.
خاطئ ًا َف ِهمه ُ
بعض املسلمني أو ٌ
صور تدخل إىل خم ِّيالت الناس حتمل معها بشاع ًة ال تُوصف ،يوحي هبا
فهناك
ٌ

ليعب عن تلك الصور البشعة؛ لتنفري النفوس منها ورصفها
الرتكيب الذي ُيصاغ؛ ّ
عنها ،وإبعادها عن السقوط فيها ،ومنها هذه الصورة املتخ ّي َلة البشعة املن ِّفرة ،فمن

مسه الشيطان ذلك املخلوق البشع املن ِّفر الذي
الذي يستطيع أن يتصور نفسه وقد ّ
جسد اهلل الرش فيه ،وجعله عنوان ًا له ولكل أنواع ال ُقبح التي حيملها؟ و َمن الذي
ّ

يستطيع أن يتصور أنّه يقوم وهو يظن بنفسه ال ُقدرة عىل القيام ثم جيد نفسه قد سقط،
مسه الشيطان فصار قيامه وقعوده وسقوطه وهويه ختبط ًا غري منتظم ،ال خيضع
ألنه قد ّ
ٌ
إلرادة وال يقوم عىل تصور ،لكنّه ٌ
وختبط بيد شيطان ال َيستقر وال َيدأ وال
ختبط فقط
رشه وال يقف خطره ورضه كالذي ﴿ﭚﭛﭜﭝﭞ﴾
يتَوقف ّ

[البقرة]275 :

ذلك ألهنم قلبوا احلقائق وغريوا األدوار ،وتالعبوا بالنِّعم فاستحقوا ذلك ،إهنا صور ٌة
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يرسمها القرآن معتمد ًا يف إظهار بشاعتها عىل ما استقر يف أذهان البرش كافة -منذ أن
ومسه ومهزه وملسه ونفثه
ُأخرج أبوامها من اجلنة -من بشاعة صورة الشيطان ووسوسته ّ
ٍ
صور أخرى كثرية ،حسنة وسيئة ،مجيلة
وسائر أنواع ترصفاته ،لكن هذه الصورة مثل

وحوهلا
وقبيحة ،دأب القرآن عىل تصوير ما يريد تصويره ،لكن البعض قد أساء فهمهاّ ،
ٍ
بالربا ،وبني حتويلها من
من
تصوير فني لبناء حاجز نفيس بني اإلنسان وبني السقوط ِّ

اخليال إىل الواقع ،وجعل عملية املس هذه سلط ًة إضافية للشيطان عىل اإلنسان.

ٍ
ملعان عديدة ،منها اجلنون واألذى والعذاب وما إىل
واملس يف القرآن ورد
ّ
ذلك (((،وقد ارتسم يف ذهن اإلنسان ونفسه ّ
أن الشيطان وراء اجلنون ووراء كل رش

الصع الذي ُع ّب عنه بالتخ ُّبط يف األرض ،فكأن اإلنسان خيبط يف األرض خبط ًا
ومنه َّ
ٍ
ومسه .ولكن احلقيقة أن
يف حركات عجيبة غري منضبطة ال تصدر إال عن الشيطان ّ
معنوي يغلب أن يكون بطريق الوسوسة ،فالشيطان ُيوسوس لإلنسان
تأثري
ّ
ّ
املس هو ٌ

بالرش ،فإذا تق َّبل اإلنسان وسوسته وتأثر هبا فإن األمر سوف ينتهي إىل أن يقال :قد

مس من جنون ،واهلل تبارك وتعاىل قد قال﴿ :ﮉﮊﮋﮌ
مسه الشيطان ،فيه ٌّ
ّ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ﴾ [األعراف ،]201 :وهذا الطائف
تعبري م ِ
عجز دقيق ،ألن الشيطان َيطوف باإلنسان يف كل وقت حماوالً أن جيد ثغرة،
ٌ ُ
والثغرة التي جيدها تنبثق عن غفلة اإلنسان عن ذكر ربه وابتعاده عنه ،وآنذاك ُيق ّيض هلذا

املس كاللمس ،لكن اللمس قد يقال لطلب اليشء وإن مل يوجد ،كام قال الشاعر :وأملسه
((( قال الراغبّ :
وماسها،
مسها
واملس يقال فيام يكون معه إدراك
فال أجده،
ّ
ّ
بحاسة اللمس ،وكنّي به عن النكاح ،فقيلّ :
ّ
قال تعاىل﴿ :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ [البقرة ،]237 :وقال﴿ :ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ﴾
[البقرة ،]236 :وقرئ﴿ :ﮧﮨﮩ﴾ [البقرة ]236 :وقال﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [آل عمران]47 :
باملس عن اجلنون .قال تعاىل﴿ :ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ﴾ [البقرة:
واملسيس كناية عن النّكاح ،وكنّي ّ
واملس يقال يف ّ
كل ما ينال اإلنسان من أذى .نحو قوله﴿ :ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾
]275
ّ
[البقرة ،]80 :وقال﴿ :ﯡﯢﯣ﴾ [البقرة ،]214 :وقال﴿:ﰈﰉﰊﰋ﴾ [القمر﴿ ،]48 :ﭥ
ﭦ﴾ [األنبياء﴿ ،]83 :ﰆﰇ﴾ [ص﴿ ،]41 :ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ﴾ [يونس﴿ ،]21 :ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ﴾[اإلرساء .]67 :انظر:
 -الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.767
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اإلنسان شيطان ًا فهو له قرين ،قال -جل شأنه﴿ :-ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱ﴾ [الزخرف ،]36 :أي مصاحب ولكن عن ُبعد ،فإذا ذكر اهلل واستعاذ باهلل
من الشيطان ُأبعد الشيطان ومهسه وملسه وملزه ووسوسته وأي تأثري له.

نوع من الدعاية
فكل هذه الدعاوى التي ُيكثر الناس اليوم من ترديدها هي ٌ
للشيطان ،والدعوة إىل التصديق بتأثريه واخلوف منه بل واالستسالم له ،بل إن فريق ًا
ِ
وح َّرموا االستعاذة منه ،ورأوا
من الناس قد أضلهم اهلل عىل علم قد عبدوا الشيطان َ
أن األَ ْوىل للتخلص من رشه هو مساملته ،وتقديم القرابني له وجتنب االستعاذة منه لئال
َيغضب عليهم .واجلنون فنون.

(((

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ [البقرة]275 :

الربا ،يف أن ك ُّل ً منهام حالل ،ويؤدي إىل
ذلك العذاب ألهنم قالوا :إنام البيع مثل ِّ
وبي أنه ّ
الربا؛ ملا يف البيع والرشاء من نفع
وحرم ِّ
أحل البيع َّ
زيادة املال ،فأكذهبم اهللَّ ،

الربا من استغالل وضياع وهالك ،فمن َبلغه هني اهلل عن
لألفراد واجلامعات ،وملا يف ِّ

الربا فارتدع ،فله ما مىض قبل أن يبلغه التحريم ،وال إثم عليه فيه ،وأمره إىل اهلل فيام
ِّ

الربا
َيستقبل من زمانه ،فإن
استمر عىل توبته فاهلل ال يضيع أجر املحسنني ،ومن عاد إىل ِّ
َّ
ففعله بعد بلوغه هني اهلل عنه ،فقد استوجب العقوبة ،وقامت عليه احلجة ،وهلذا قال

سبحانه﴿ :ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

الربا كله أو َيرم صاحبه بركة
ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ﴾ [البقرةُ ،]276-275 :يذهب اهلل ِّ
ماله ،فال ينتفع به ،و ُينمي الصدقات ويكثرها ،و ُيضاعف األجر للمتصدقني ،ويبارك
ٍ
ِ
ِ
متامد يف اإلثم
الربا،
ص عىل كُفرهُ ،م ْستَح ٍّل أكل ِّ
هلم يف أمواهلم .واهلل ال حيب كل ُم ٍّ

واحلرام ومعايص اهلل.

فصلنا القول يف هذا األمر عندنا تفسرينا لقول اهلل -عزّ ّ
وجل﴿ :-ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ﴾
((( قد ّ
[البقرة.]102 :
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﴿ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ [البقرة]277 :

إن الذين صدقوا اهلل ورسوله ،وعملوا األعامل الطيبة ،وأ ّدوا الصالة كام أمر اهلل
ورسوله ،وأخرجوا زكاة أمواهلم ،هلم ثواب عظيم خاص هبم عند رهبم ورازقهم،
وال يلحقهم خوف يف آخرهتم ،وال حزن عىل ما فاهتم من حظوظ دنياهم.
﴿ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾

[البقرة]278 :

يا من آمنتم باهلل واتبعتم رسوله خافوا اهلل ،واتركوا طلب ما بقي لكم من زيادة عىل
الربا ،إن كنتم حمققني إيامنكم قوالً وعمالً.
رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل حتريم ِّ

﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥﯦ﴾ [البقرة ]279 :فإن مل ترتدعوا عام هناكم اهلل عنه فاستيقنوا
الربا فلكم َأ ْخ ُذ ما لكم
بحرب من اهلل ورسوله ،وإن رجعتم إىل ربكم وتركتم َأك َْل ِّ
من ديون دون زيادة ،ال َت ْظلمون أحد ًا بأخذ ما زاد عىل رؤوس أموالكم ،وال يظلمكم

أحد بنقص ما أقرضتم.

﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ييس
ﯶﯷ﴾ [البقرة ]280 :وإن كان املدين غري قادر عىل السداد فأمهلوه إىل أن ِّ
اهلل له رزق ًا فيدفع إليكم مالكم ،وإن ترتكوا رأس املال كله أو بعضه وتضعوه عن املدين
(((
فهو أفضل لكم ،إن كنتم تعلمون َف ْض َل ذلك ،وأنَّه خري لكم يف الدنيا واآلخرة.
﴿ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈ ﴾

آثار كثرية تؤكّد ّأنا آخر ما نزل من القرآن
[البقرة ]281 :هذه اآلية الكريمة -وردت ٌ
مس الشيطان والوقوع
الكريم (((-تأيت لتؤكّد عىل التقوى بوصفها العاصمة لإلنسان من ّ
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.47
((( بسط الكالم عىل هذه املسألة العالمة عبد العظيم الزرقاين يف كتابه "مناهل العرفان" ،انظر:
 الزُّ ْرقاين ،حممد عبد العظيم (تويف1367 :ﻫ) .مناهل العرفان يف علوم القرآن ،القاهرة :مطبعة عيسىالبايب احللبي ورشكاه ،ط1943 ،3م ،ج ،1ص.70
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يكون الثروة ويرفع املستوى املادي
الربا احلرام ،والتخ ّبط يف احلياة،
ّ
الربا ّ
وتوهم أن ِّ
يف ِّ
توف كل ٍ
تبي ّ
أن هناك يوم ًا يرجع الناس مجيع ًا فيه إىل اهلل ،ثم ّ
نفس ما
لإلنسان ،كام أهنا ّ

نوع من استغالل حاجة الفقري واملدين واملحتاج،
فالربا فيه ٌ
كسبت وهم ال يظلمونِّ ،

ف ُيذكّر اهلل -سبحانه -وهو صاحب الفضل األعظم كيف ُيضاعف للناس يوم القيامة
ٍ
نفس ما كسبت دون
حسناهتم أضعاف ًا مضاعفة ،لكنّه إذا ما جاء للسيئات َو َّف كل
ٍ
مر يف الصدقة من مضاعفة احلسنات
زيادة ودون مضاعفة ،لعل تلك الصورة -مع ما ّ
أضعاف ًا كثرية حتى لتبلغ سبعامئة ضعف أو تزيد يف حني ال تُقابل السيئة إال بمثلها،-
تؤثر يف نفوس قارئيها فتعامل الفقري املدين أو املحتاج -الذي َ َ
ت َّلف عن الدفع-

بالعفو واملساحمة ،فيأخذ الدائن رأس ماله فقط دون زيادة ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥﯦ﴾ [البقرة ،]279 :فلعل هذا التعامل يف الدنيا والعفو عن
اآلخرين ومساحمتهم يؤدي إىل العفو عنا يوم القيامة ،يوم الرجوع إىل اهلل .
آية الدَّ ْين

والتقرب
وبي رضورة تقوى اهلل
ّ
الربا وبشاعته ّ
وإذ ّبي -تبارك وتعاىلُ -حرمة ِّ

لتبي أن احلياة بطبيعتها سوف َتمل
إليه تأيت آية الدين وهي أطول آية يف القرآن املجيد ّ

فضل بعض الناس يف األرزاق ﴿ﯨ
البرش عىل أن يكون فيهم دائن ومدين ،فاهلل ّ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

قصت موارد اإلنسان
ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [النحل .]71 :فإذا ّ
عن الوفاء باحتياجاته فإنه قد يستدين ،فجاءت اآلية الكريمة لتُع ِّلمنا أحكام الدَّ ْي ِن

وآدابه وسننه ورشوطه وتوثيقه ووجوب الوفاء به وفق ًا للرشوط املربمة وما إىل

ذلك ،قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ﴾

[البقرة]282 :

فأول وسائل إبعاد منابع

كاتب
كاتب بالعدل،
االختالف حول الدَّ ين كتابته ،وهذه الكتابة ينبغي أن يقوم هبا
ٌ
ٌ
ٍ
مواصفات خاصة ،وله صالحيات معينة ليستوثق الدائن لدينه ،فال يتمكّن املدين
ذو
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يغي يف أجله أو مقداره أو رشوطه ،والكاتبون مأمورون أمر ًا إهل ّي ًا بأن ال
أن ينكر أو ّ
يمتنعوا عن التوثيق ،وليتذكروا نعمة اهلل عليهم بتعليمهم الكتابة وجعلهم قادرين

عىل التوثيق ،وأما َمن عليه احلق فعليه أن يو ّقع ويميض وال يبخس منه شيئ ًا عند
الوفاء ،ويف ذلك ما سوف يشجع أصحاب املال عىل إقراض املحتاجني ،ويشجع

املدينني عىل الرسعة يف الوفاء وعدم اإلخالل بام اتفق عليه ،وال بدّ أن تُظلل التقوى
مجيع أطراف هذه املعاملة ،من الدائن واملدين ،والكاتب والشهود ،فالتقوى هي
الضامنة التي ستجعل كل واحد من هؤالء يقوم بام ُعهد له به.

﴿ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾
ِ
املقرتض غري َم ٍ
ؤهل إلعطاء الضامنات الكافية وااللتزام
[البقرة ]282 :وقد يكون

بالوفاء ،كأن يكون ضعيف ًا أو سفيه ًا أو ال يستطيع أن ُيوقع أو ّ
يمل ،فعىل أولياء هؤالء

القيام بعملية التوثيق ،وال بدّ من اإلشهاد ،فالشهادة تُزيل اللبس والغموض ،وحتسم
االختالف وتقيم احلجة عىل املدين لصالح الدائن.

﴿ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [البقرة ]282 :وذلك ألن
معامالت الدَّ ين والتجارة واملعامالت املالية مل تكن مما يامرسه النساء إال نادر ًا ،وبناء

عليه فقد ال تكون الشاهدة الواحدة كافية ملعرفة سائر ما يتع ّلق بمعاملة الدَّ ْين أو
التجارة ،فكان ال بدّ من اثنتني إضافة إىل الرجل ،وليس يف ذلك ٌ
تقليل من شأن املرأة

وال من شأن ذاكرهتا أو قدراهتا ،فالشهادات مبني ٌة عىل جعل القايض قادر ًا عىل أن
يرى املعاملة املشهود عليها ،كام لو كانت قد جرت أمامه ،ليتمكّن من احلكم بالعدل

عىل سبيل اليقني أو عىل سبيل غلبة الظن ،ولذلك فإن بعض الشهادات ال ُيقبل فيها
الرجال ،خاص ًة ما يتع ّلق بالقضايا الداخلية للنساء ،وبعض الشهادات ال ُيقبل فيها

إال ٌ
رجل وامرأتان كهذا النوع من الشهادة ،وبعض الشهادات ال ُيقبل فيها الرجالن

بل ال بدّ من أربعة ،وهكذا تتعدد أنواع الشهادات دون أن يكون هلا أية عالقة بكرامة
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أو تقدير ،بل العالقة ُّ
كل العالقة ُمنص َّبة عىل الشهادة التي تُقنع القايض ّ
بأن ذلك ما

ال وواقع ًا ،فال حاجة إىل هذا الذي ُيكثر املعارصون من اخلوض فيه من ّ
حدث فع ً
أن

ٍ
رجل واحد فيه تقليل من شأن املرأة أو طاقاهتا الذهنية
اشرتاط شهادة اثنتني بدالً من
والعقلية ،فاملرأة -إذا مل تشتغل يف قضايا الرشطة واجلرائم -إذا رأت جريمة ترتكب

حتمل تفاصيل
فقد تشيح بوجهها عن موقع اجلريمة وعن املتقاتلني فال تستطيع ُّ

ٍ
بشكل دقيق ،يف حني أن الرجل قد يركز نظره لريى ما
ارتكاب اجلريمة ورؤيتها
حيدث عىل سبيل التفصيل -وليس كل الرجال كذلك ،-ولكن كام قلنا إن لكل قاعدة

شذوذ ًا ،ولكن القوانني والنظم واحلقوق مبنية عىل االحتياط والتعميم ال االستثناء،
واهلل أعلم.

﴿ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ﴾ [البقرة ]282 :وهذا أصل يف وجوب استجابة الشهود

لدعوى املحاكم ،وعىل املحاكم أن تقدّ ر ما إذا كان احلضور ألداء الشهادة س ُيؤدي إىل

رضر مادي يقع عىل الشاهد يف عمله أو أجره ،فقد تقتيض الشهادة -مثالًَ -س َفر ًا،
هتيئ األسباب أيض ًا للشاهد ،ومتكّنه من اإلدالء بشهادته دون وقوع
فعىل املحاكم أن ّ
رضر عليه يف نفسه وماله.

﴿ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ﴾ [البقرة ]282 :أي الدَّ ين صغري ًا أو

ّ
تتحل
كبري ًا إىل أجله ،فأنتم ال تُقدّ رون دواعي النفوس عند الوفاق واخلالف ،فقد
النفوس بالسامحة فتتعامل مع َد ْين كبري كأنه صغري جدّ ًا ،وقد تُبتىل بالشح وهو جزء

من الطبيعة اإلنسانية ﴿ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ﴾ [احلرش.]9 :

فيتحول الصغري إىل كبري وتتجسد االختالفات وتُؤدي إىل مصائب ومشاكل كثرية.

﴿ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ﴾ [البقرة ]282 :ذلك هو األعدل

الذي يوصيكم اهلل به ،والذي جيعل لشهاداتكم قيمة قادرة عىل معاجلة اختالفاتكم ودفع

مؤجل إىل ٍ
أجل
الريب والشكوك والسيطرة عىل مصادر االختالف ،وهذا يف كل ما هو ّ

مسمى ﴿ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾
ّ
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[البقرة]282 :

أما التجارة احلارضة التي تدار بالتعاطي فيدفع البائع البضاعة ويدفع

ألي من
املشرتي الثمن ،فهذه معاطاة قائمة عىل الرتايض املبارش ليس فيها تأجيل ٍّ

األمرين؛ إذ ّ
بالس َلم ،وتأجيل دفع الثمن
إن تأجيل البضاعة عن دفع الثمن قد ي ُلحقها َ

جيعلها من قبيل القرض ،ويف كلتا احلالتني ال بدّ من الكتابة واإلشهاد أما احلالة املستثناة

الوحيدة هي التجارة القائمة عىل املعاطاة والرتايض﴿ .ﯨﯩﯪ﴾

[البقرة ]282 :أيض ًا ففي البيع إذا أمكن اإلشهاد فمن املفيد أن يتم إشها ٌد عىل البيع،
ولعل ذلك فيام ُياف فيه نقض أحد املتبايعني للبيع دون تق ّي ٍد يف رشوط وآداب

اخليار املعروف﴿ .ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [البقرة ]282 :وال يرضمها صاحب احلق

بتكليفهام بام ال يليق يف الكتابة والشهادة ﴿ﯲﯳ﴾ [البقرة ]282 :ما ُنيتم عنه
﴿ﯴﯵﯶﯷ﴾ [البقرة]282 :
خروج عن آداب الرشع ووصايا الشارع احلكيم
ٌ
ٌ
أمر آخر
ودخول يف الفسق املنهي عنه يف هذه الرشيعة ﴿ﯸﯹﯺ﴾ [البقرةٌ ]282 :
بالتقوى ﴿ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ﴾ [البقرة ]282 :فعلمه ٌ
حميط بكل

يشء ال ينفد وال ينضب.

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [البقرة ]283 :وهنا يعطينا

تفصي ً
والرهن :أي يشء
الرهنَّ ،
فيبي لنا أحكام َّ
ال آخر رمحة ورأف ًة منه -جل شأنهّ ،-

يقبله الدائن بوصفه وثيق ًة يترصف هبا لو عجز املدين عن الوفاء ،ليسرتد منها َد ْينَه ويرد
ٌ
إنسان ساعته أو خامته أو ماالً آخر لديه ،فيقول
الرهن ،كأن يرهن
الباقي عىل صاحب َّ

ليس معي من النقد ما ُيغطي هذا الدين فخذ هذا مني رهن ًا ،وللرهن أحكام تفصيلية
كثرية أمهها ما جاء يف هذه اآلية من بيان مرشوعيته ِ
وح ّل التعامل به وكيفية ذلك.
﴿ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [البقرة ]283 :ف َقبِ َل املرهت ُن

الره َن فليؤ ِّد الذي اؤمتن عىل الدَّ ِ
ين الدَّ ي َن لصاحبه وليسرتد رهنه ،وال ينبغي للمرهتن
َّ

ّ
مستغل ً حاجة أخيه ،فينبغي أن يكون العدل
الرهن وحياول االستئثار به
أن يطمع يف َّ
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والنصفة رائد الطرفني الراهن واملرهتن ،ولتكن التقوى هي املهيمنة عىل ٍّ
كل منها يف
ويبي أثره املبارش عىل
هني آخر عن كتامن الشهادةّ ،
هذا النوع من التعامل ،ثم يأيت ٌ

القلب ،وكأن اهلل سبحانه وتعال ين ّبه الشهود عىل رضورة مطابقة القلب للسان ،أو ما
يف القلب عىل ما يف اللسان ،فالتعامل بالشهادات إنام هو تعامل مع اهلل تبارك وتعاىل،

فال ينبغي للشهود أن يكتموا ،و َمن كتم ّ
فإن لذلك الكتامن أثره يف تأثيم القلب ونيل
ويشى من إحاطة الدَّ ين به ،واهلل أعلم.
القسوة منهُ ،

﴿ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾ [البقرة ]284 :وإذ تنتهي

السورة من عرض كل تلك الرشائع بذلك التفصيل الدقيق الشامل تتهيأ لتقديم
ٍ
خامتة شاملة ،فالكون كله واإلنسان واحلياة هي هلل -جل شأنه ،-وسوا ٌء أخفيتم ما
يف صدوركم أو أعلنتموه فإن اهلل يعلمه وإنّه حماسبكم عليه ،فهذه اآلية خامت ٌة مالئمة

صحيح أن معظم املعامالت جتري
لكل تلك الترشيعات التفصيلية الدقيقة املتنوعة،
ٌ
عىل الظواهر ووفق ًا للعقود ،ولكن ينبغي أن تكون الرسائر أيض ًا نقية وسليمة وخملصة
فيام تأخذ أو تدع؛ ألن احلساب شامل للجميع.

﴿ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾
[البقرة ]285 :ثم ينتقل السياق لي ِ
علم املؤمنني أن كل هذا الذي تقدّ م آمن به رسول اهلل
ُ
 فهو قد آمن بكل ما ُأنزل إليه وكذلك املؤمنون مجيع ًاٌّ ،
كل منهم قد آمن باهلل

املنزلة عىل رسول اهلل ،
ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر وبسائر الرشائع ّ
ٍ
ٍ
إنكار لنبوة أو
تفريق بينهم أو
وأنه ﷺ آمن وآمن معه املؤمنون برسل اهلل كافة دون
ِ
ٍ
أي منهم ﴿ﮭ﴾
أي منهم ،ودون
تقليل من أمهية أية شعة ُأنزلت عىل ٍّ
رسالة ّ
[البقرة]285 :

أي الرسول واملؤمنون ﴿ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾

[البقرة ]285 :يطلبون من اهلل املغفرة بعدما التزموا بكل ما ُأمروا به.
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﴿ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
ﰍﰎ﴾ [البقرة]286 :

حيملنا ما ال طاقة لنا به وقد فعله تعاىل ،وال يوجد
هنا يعلمنا اهلل أن نسأله ّأل ّ
يف رشيعتنا تلك ما ال نطيقه ،ألنه ما ُج ِعل علينا يف الدِّ ين من حرج ،وأعلن أنه -جل
شأنه -وضع عنّا اإلرص واألغالل ،وقال﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ﴾ [النساء ]28 :ومع ذلك فقد تناول علامء أصول الفقه فيام تناولوه مسأل ًة

أسموها بمسألة تكليف ما ال ُيطاق ،وأكثروا اجلدل فيها وحوهلا ،وأطالوا القول يف

جائز عقالً ،وزعم بعضهم أنه واقع وأخذوا وأعطوا
أن هلل أن يك ّلف ما ال ُيطاق ،وأنه ٌ

نص يف ّ
أن اهلل -تبارك وتعاىل -ال يك ّلف نفس ًا إال وسعها ،وأنه ال
يف ذلك ،واآلية ٌ

يك ّلف نفس ًا إال ما آتاها ،وأن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت ،ثم يع ّلمنا الدعاء

واللجوء إليه ،وبذلك ُي ّيئ للربط بني خامتة هذه السورة ،وبداية سورة آل عمران
التي ورد فيها ذكر أولئك الذين يف قلوهبم زيغ.

سميع جميب.
فنتمنى عىل اهلل -جل شأنه -أن ينرصنا عىل الكافرين -وهم منهم -إنه
ٌ
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السورة
بني ّ
يدي ُّ

السورة الكريمة -سورة «األنعام» -هي السادسة يف ترتيب املصحف،
هذه ُّ
السورة
واخلامسة واخلمسني يف ترتيب النزول تلت سورة احلجر يف النزول .وتُعد هذه ُّ
السور القليلة التي نزلت مجل ًة واحدةً ،عىل طوهلا .وقد ُسميت «سورة األنعام» هبذا
من ُّ
السورة
ألنا اشتملت عىل أحكام األنعام ،وبيان احلالل واحلرام فيها .وهي ُّ
االسمّ ،

الشك والكفر باهلل ودعاوى
التي ب ّينت -بشكل ال جتده يف غريها -العالقة الوثيقة بني ِّ

اجلاهل ّية من جهة ،واملآكل واملشارب وأحكام الطعام من جهة أخرى ،وتأثرياهتا يف

السور أسامء فيها معان وإحياءات كثرية .فاألنعام جاء ذكرها وبيان منافع
ذلك .وأسامء ُّ
كل منها يف سور عديدة ،مل تغادر وصف ًا أو فائدة أو منفعة إال وذكرت يف موق ٍع ما من

مطالب باستدعاء كل تلك األمور لتصبح التسمية
القرآن املجيد .والقارئ املتد ّبر
ٌ
وحدها -مصدر ًا ّ ًمهم من مصادر التد ُّبر ومعرفة نِعم اهلل تعاىل يف مدلول االسم .ولقد
ذكرت بعض املصادر ّ
حل ّجة» مالحظة لقوله تعاىل﴿ :ﭝ
سمها بـ«سورة ا ُ
أن هناك من ّ

ﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﴾
نص يدل عىل ّ
أن هذه التسمية توقيف َّية؛ ولذلك مل ت َِشع ،فهذه التسمية األنعام
ثمة ٌّ
وليس ّ
السورة .فـأسامء سور القرآن هادفة كلها -كام ذكرنا ،-وقد رضب
تسمية وحيدة هلذه ُّ
[األنعام]83 :

ِ
يستح من ذلك -كام كان املرشكون يدّ عون-
اهلل تعاىل املثل بالبعوضة وما فوقها ،ومل
ّ
ّ
مسخرات خاضعة طائعة هلل -تعاىل -بنظام التسخري،
ألن هذه األنعام واحلرشات

فهي -من هذه الناحية -أقرب منهم إىل االنسجام مع مراد اهلل سبحانه وتدبريه ،فهم
متردهم عىل نظام اخلالق العظيم ّ
أضل سبيالً ،ودون مرتبة
املرشكون والكفار -يف ّسخرها هلم ،ومل حيرمهم بكفرهم نعمة االستمتاع هبا!! ثم َّ
األنعام التي ّ
إن يف هذه

األسامء مفاتيح يف اجلمع بني القراءتني ،وتنبيه لإلنسان إىل نعمة التكريم والتفضيل عىل
أمم املخلوقات كا ّفة﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
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ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾

[اإلرساء]70 :

﴿ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ﴾
صحيح ّ
الترصف املطلق فيها.
أن هذه األنعام خلقت لكم ،ولكنكم ال متلكون حق
ّ

[األنعام]38 :

السورة -بنا ًء عىل ما ّقرروه
املفسون أقواالً كثرية حول
املدين يف هذه ُّ
لقد ذكر ّ
ّ
السور املك ّية وأساليب املدن ّية .-وإيامننا بالوحدة البنائ ّية
من مواصفات ألساليب ُّ
للسورة ُيغنينا عن اإلسهاب واإلطالة يف نقل ما قالوه ،واختالفهم فيه ومناقشته؛ إذ
ُّ
ّ
للسورة جتعل منها ،بعد الرتتيب األخري ،والعرضتني بني رسول اهلل
إن الوحدة البنائ ّية ُّ
 وجربيل -غري ذات موضوع ،وكذلك ما يتعلق بأسباب النزول؛ إذ إنّنا نؤمن ّ
بأن

القرآن قد أخذ صفة اإلطالق التام بعد العرضتني وإعادة الرتتيب ،وقطع ما بينه وبني
ما عرف بأسباب النزول .صحيح ّ
أن بعض اآليات كانت تنزل بمناسبة َر ْف ِع البيئة
ٍ
لسؤال إىل رسول اهلل  أو قض ّية .مثل ما حدث يف قضايا اإلفك والتبنّي وحتريم
اخلمر ...وغريها .فيظن بعض النّاس ّ
أن اآليات النازلة لإلجابة عن ذلك السؤال ،أو
معاجلة اإلشكال ،قد ارتبطت بتلك الواقعة .وكثري ًا ما كان ُيروى ّ
أن آية كذا نزلت يف
كذا؛ أي نزلت يف إثبات األمر الفالين ،أو بيان حكمه ،أو تصديق يشء فيه أو تكذيبه
املفس ،ولكنّها ليست أحاديث مسندة
ونفيه ،وهذه الروايات يمكن أن يستفيد منها ِّ
وصحيحة بحيث ُت َق َّيد تلك اآليات بتلك القضايا ،ومع ذلك ّ
فإن العلامء -وإن تساهلوا
يف بعض الروايات املتعلقة باألسباب واملناسبات ،وكون هذه اآلية مدن ّية وتلك مك ّية-
ما كان ينبغي هلم أن جيعلوا ذلك كله متداوالً يف هذا املجال ومنه جمال التفسري ،إال
السند ،ورصحية املتن ،وساملة من املعارضة واالحتاملّ .
إن
إذا ثبت برواية صحيحة َّ
اهتامم بعض املتقدمني هبذه األمور نجم عن اهتاممهم يف األساس بقضايا األحكام،
وظنِّهم ّ
أن حتديد مكان النزول بمكة أو املدينة ،وما سموه بأسباب النزول مفيد يف
معرفة الناسخ من املنسوخ؛ العتامد قض ّية النسخ عىل ُّ
التأخر والتقدُّ م.
موقع يف غاية املناسبة ،فهو
وموقع سورة األنعام بني سوريت املائدة واألعراف
ٌ
ُّ
يدل عىل َّ
أن ما فيها يصلح أن يكون تتم ًة لسورة املائدة وخامتة هلا ،وما يقرب من
افتتاح لـسورة األعراف ،ومقدمة مناسبة لهُ .ختِمت سورة املائدة بمعجزة حس ِّية من
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معجزات سيدنا عيسى  وهي دعوته اهللَ ّ
جل شأنه -بنا ًء عىل طلب حوار ّييهإنزال املائدة ،فأنزهلا اهللُ آي ًة لعيسى .وقد اشتملت سورة املائدة عىل بيان كثري من
ثم جاءت «سورة األنعام»
أحكام األطعمة ،وحتديد وتفصيل احلالل واحلرام منهاّ .
واألنعام نفسها رأس األطعمة -لتستكمل الترشيعات التي وردت يف املائدة وماأن املائدة قد ب َّينت ّ
سبقها من سور يف هذا املجال .كام َّ
أن البرش ال يملكون سلطة حتريم
أي شأن من الشؤون املذكورة .بل َم ْن يملك السلطة املطلقة يف التحليل
أو حتليل يف ّ
خاصة هو اهلل  وقد ب ّينت
والتحريم يف كل ما خلق اهلل ،ويف هبيمة األنعام َّ
سخف وسقم عقل ّيات املرشكني ،وتفاهة أحكامهم .أ ّما سورة األعراف ،فقد تناولت
العديد من مقاصد القرآن املجيد كام تناولت القاعدة األساس يف التنبيه إىل أهم أحكام
قائم يف أحسن وجه وأكمله.
السور الثالث ٌ
املالبس والزينة .فالتناسب بني ُّ

وهناك ما يقرب من مؤاخاة بني سور القرآن التي نزلت يف مكة ،وتلك التي
ّ
وكأن املك َّية حني
السور املدن ّية.
نزلت يف املدينة .فلكل سورة م ّك َّية أخت أو أكثر يف ُّ
ّ
وكأن هناك
ختتم تقول لك" :للبحث صلة" .وحني تعثر عىل أختها املدن ّية جتدها
ٍ
أخت هلا مك َّية ،واملدنية تتمة وتكملة للمكية ،ورسعان ما جتد بني
إحالة عليها من
السورتني اتصاالً وتكام ً
ال يشدّ بالقوة إىل متابعة حركة القرآن الكريم يف املجتمعني
ُّ
واملدين ،ويقدّ م لك معاين يف غاية القوة والثراء واالتساع يف طرائق وأصناف
املكي
ّ
ّ
القرآين ،وتعطي مؤرشات
الناس املختلفة يف التفاعل مع القضايا التي حيملها اخلطاب
ّ
يف غاية األمهية يف إدراك الفوارق بني البيئات وآثارها يف التفاعل مع اخلطاب إجياب ًا
وسلب ًا .ويف ترتيب رسول اهلل  وجربيل  للمصحف يف العرضتني إشارات
السور .ويف سورة
ال يصعب اكتشافهام هلذه الظاهرة ،وكذلك يف ترتيب اآليات داخل ُّ
األنعام نجد تفصي ً
ال رائع ًا ملا أحكمته «سورة العلق» يف إطار «اجلمع بني القراءتني»،
ِ
ّ
املستخلف ،واإلنسان وهو
املسخر
ويف إطار بيان العالئق بني اهلل -تعاىل -وهو اخلالق
ّ
املسخر وهو ميدان االبتالء.
املخلوق املختار املستخ َلف ،والكون
الشك وتفاصيله ،وما يؤدي إليه
وسورة األنعام اختصت بمناقشة املرشكني يف ِّ
من سقوط اإلنسان يف دركات أخرى ،وربطت نظام احلياة اإلنسان ّية بالتوحيد ،وب ّينت
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الشك هبا عىل احلياة اإلنسانية ونظمها .وسورة األنعام تتناغم
األخطار التي يعود ِّ

مع سور أخرى يف هذا املوضوع .فلقد تناولت سورة البقرة الظاهرة اإلرسائيل َّية يف
تفصييل شامل ،ال يملك اإلنسان معه إال أن يس ّلم برضورة
اليهودي يف عرض
ش ّقها
ّ
ّ

استبدال هؤالء القوم واإلتيان بغريهم .أ ّما سور ُة آل عمران فقد تناولت يف ش ّقها

املسيحي؛ لتصل إىل قناعة مماثلة .ويف
النرصاين
األول الظاهرة اإلرسائيل ّية يف إطارها
ّ
ّ

يعرج عىل األ َّمة املسلمة ل ُي ّبي هلا بعض الرشائع واألحكام
السورتني كان السياق ّ
كلتا ُّ
واألدوار التي عليها االضطالع هبا -ممّا فرطت به األُ َّمتان السابقتان -لئال حيدث هلا
مثل ما حدث لألمم التي شاء اهلل -تعاىل -أن جيعلها بدي ً
ال عنها.

تبي حقائق األلوه َّية والربوب َّية مقرونة بدالئل اخللق واإلبداع
والسورة ّ
ُّ
احلجة البالغة التي آتاها
والتسخري والعناية وسائر الدالئل واحلجج األخرى ،ومنها
ّ
تعرف اإلنسان بربه وإهله
والسورة ّ
اهلل -تعاىل -إبراهيم عىل قومه ورفع درجاته هباُّ .

بشكل ظاهر بارز يف كل ما خلق؛ لئال يتم بيان حقائق األلوه ّية والربوب ّية بالتجريد،
وكأنا تتل ّقى درس ًا من دروس علم
والذي يصعب عىل عا ّمة الناس فهمه ،فتجد نفسها َّ

الكالم ،ال يضيف إىل وعيها باهلل -تعاىل -شيئ ًا ،وال يؤ ّدي هبا إىل الشعور باملسؤول ّية
ورضورة االلتزام بام أنزل ّ
جل شأنه -شيئ ًا.ويف سورة األنعام يدور احلوار يف أكثر آياهتا مع املرشكني حول األلوه ّية

والعبود ّية ،مع تذكري يسري -بني فرتة وأخرى -بـ«مرشكي أهل الكتاب» ،الذين
اختاروا ألنفسهم موقف احللفاء مع املرشكني ومواالهتم ومنارصهتم ضدّ رسول اهلل
 واملؤمنني .وذلك استكامالً حللقات احلوار واجلدال مع مجيع الفئات القاطنة يف
اجلزيرة العرب ّية؛ من مرشكني وأهل كتاب ،الذين اختاروا ألنفسهم موقف العداء
ِ
لرسول اهلل  ومعارضة دعوته ،وصدّ الناس عن سبيل اهلل الذي دعاهم لسلوكه.

السورة التي ُتيب بشكل مبارش عن تلك األسئلة التي ُعرفت بـاألسئلة النهائ ّية،
ّإنا ُّ

السور املك ّية .ومنها «سورة األنعام» ،وهي
والتي نجد اإلجابة عنها جل ّية ب ّينة يف ُّ
األسئلة املتعلقة بالعقيدة.

سورة األنعام 329
ّ
َّ
جل شأنه -وإدراك بعضإن العلم بالطبيعة يقود اإلنسان إىل معرفة اخلالق

جوانب عظمته سبحانه ،ولكنّه ذاك اإلنسان الذي ال يزدري الطبيعة وال يستهني هبا ،بل
يتأمل يف نظامها ،وقوانينها وسننها ،ومظهرها وخمربها .وك ّلام ازداد عل ًام هبا ازداد معرفة
باهلل وخشية له ﴿ :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ [فاطر ،]28 :وازداد قنوت ًا وإخبات ًا هلل،

مكونات الكون والطبيعة وعامل اخللق
ومعرفة بحقيقة األمانة التي اؤمتن عليها .ورسد ّ
بعيد ًا عن ربطها باخلالق العظيم ومقاصده من اخللق -ال يؤ ّدي إىل إدراك حقائقها ،والإىل «اجلمع بني القراءتني» وال إىل االلتزام بـ«قيم العمران ومقاصد القرآن» .فالكون ال
َّ
َّ
املسخرة،
املسخر ،والطبيعة املخلوقة
سلطان له عىل اإلنسان ،ولكن احلديث عن الكون

وقوانينها يصبح عون ًا لإلنسان عىل اكتشاف ذاته ،واالهتداء إىل إهله ور ّبه ّ
-جل شأنه-

وإدراك حقيقة مهمته االستخالف َّية يف هذه األرض.

َّ
إن تفاع ً
ال ما ُيوجد بني الغيب واإلنسان والطبيعة ،د ّبره وأرسى قوانينه اخلالق
(((
السورة بني تلك األطراف الثالثة ربط ًا
األز ّيل العظيم تبارك وتعاىل .ولقد ربطت ُّ

حمك ًام؛ لتستدعي عىل الدوام االرتباط بني النفس واإليامن والعلم والقيم .وتشدُّ ذلك
السورة التي
-ك ّله -إىل من خلق الساموات واألرض ،وجعل الظلامت والنورّ .إنا ُّ

عرضت حقيقة األلوه َّية والربوب َّية يف آفاق الكون واحلياة ،وآفاق األنفس والضامئر،
ويف جنبات عامل الغيب وأطراف عامل الشهادة ،دون إغفال لذكر «النشأة الكون ّية
واإلنسان َّية واحليو ّية»َّ .إنا سورة جتعل اإلنسان يشاهد آثار األلوه َّية الواحدة يف كل

يشء؛ يف الفطرة والكون واألحداث والبأساء والرضاء والنعمة والرخاءَّ .إنا جتعل
اإلنسان عبد ًا هلل ال يستطيع الغفلة عنه -سبحانه -ولو بجزء من الثانية ،فتستوىل
عليه مشاعر العبود َّية الواهلة ،عبود ّية النفس والضمري ،والسعي واحلركة ،والتقاليد
واألعراف والشعائر .وكل يشء ُي َس ِّبح بحمد اهلل و ُي َقدِّ س له.

ذات مطلقة ،وهذا غري صحيح؛ ألنه سبحانه
((( قد يطلق بعضهم عىل الذات العل ّية -ذات اهلل -جل شأنه أنّا ٌ
األز ّيل الذي ال أز ّيل غريه .أما «املطلقات» فهي ثالث :القرآن ،واإلنسان ،والكون .وذلك ّ
ألن املراد

باملطلق :احلقيقة الدائمة املستمرة التي ال تبيد إال يف أجل حيدّ ده اخلالق -جل شأنه -أما األز ّيل فهو :الدائم
الباقي املتعايل عن الوقت والزمان والفناء واالنتهاء.
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﴿ﮮﮯﮰﮱﯓ﴾ [األنعام ]57 :نتيجة حتم ّية لإليامن ّ
بأن ال إله إال اهلل ،ومرتتبة

عليه ،فهي تستلزم نزع السلطان الذي يزاوله الكهنة واحلكام .فال يكون لبرش سلطان
عىل برش ،فالسلطان -كله -هلل رب العاملني ،فهو السلطان عىل الضامئر ،وهو السلطان

عىل املناسك والشعائر ،وهو السلطان يف املال ،ويف القضاء ،واألنفس واألبدان،
وتفاصيل احلياة.

وسورة األنعام ،بعد أن تفرغ -يف آياهتا األوىل -من عرض قض ّية القرآن

األساس َّية ،ومقصد القرآن األعظم وهو «التوحيد» ،وتستدل عليه يف اآلفاق
تفرد اهلل -تعاىل -باحلاكم ّية املطلقة ،وجتادل عن ذلك -ك ّله -إىل
واألنفس ،وتتناول ّ

اإلبراهيمي
السورة -بعد ذلك -النموذج
ّ
السورة .تقدّ م لنا ُّ
أن تقرتب من منتصف ُّ
حتمل من
بوصفه النموذج اجلاد يف البحث عن احلقيقة،
واملصمم عىل بلوغها مهام ّ
ّ

املشاق وتك ّبد من املتاعب ،وهو نموذج ينطلق من اخللق للبحث عن اخلالق ،ومن
الوجود للبحث عن الـم ِ
وجد للوجود؛ ألنّه الذي يزعم مرشكو العرب وكفار أهل
ُ
الكتاب َّأنم عىل حنيف َّيته وم ّلته ،فأراد تكذيبهم وبيان جهلهم به ،وبعدهم عن ملته.

السورة إىل كثري من مداخل الرشك والكفر والضالل،
يتعرض السياق يف ُّ
كام ّ

فهناك مدخل احلسد والبغي والغرور واالستعالء واالستهزاء الذي تصحبه طلبات
النبي  بإنزال املالئكة ،أو إنزال الكتاب ُجلة واحدة ،أو
ال تنتهي؛ منها مطالبة
ّ

احلسية ،وهم يعلمون أنّه ما كان لرسول أن
أن يأيت الرسول  بمختلف اآليات ِّ

يأيت بآية إال بإذن اهلل ،أو تنزل املالئكة لتشهد عىل صحة الرسالة وصدق الرسول
ألنم -لفرط جهلهم ،واعتقادهم بعقائد أسالفهم وأساطري
 وترافقه يف دعوته؛ َّ
آبائهم -مل يكونوا يدركون ّ
أن هلل سنّة ثابتة يف نزول املالئكة ،وهي َّأنم حني ينزلون

عىل قوم ّ
فإنم ينزلون لتدمريهم ،وحتقيق سنّة اهلل فيهم باإلهالك ،فلو
كذبوا رسوهلم ّ
ِ
األمر َ
ض
ولُهلكوا .ولك ّن اهلل -تبارك وتعاىل-
ُ
استجاب اهلل لطلبهم ،وأنزل ملك ًا ل ُق َ

أراد بقاءهم ،واإلفساح هلم يف األجل ،وعدم إنفاذ سنّة االستئصال فيهمّ ،
لعل خيرج
من أصالهبم َم ْن يوحد اهلل ويؤمن به.
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بعد عرض ذلك ك ّله ين ّبه اهلل -تبارك وتعاىل -إىل مداخل عديدة لالنحراف
عن التوحيد؛ منها مدخل تعاون شياطني اإلنس مع شياطني اجلن ،وتبادل الفريقني
إحياءات الشبهات واملقرتحات السخيفة الالهية ،والتي تدل عىل ّ
أن هؤالء مل
الشك
يستطيعوا أن يرتقوا إىل مستوى اجلدّ والرغبة الصادقة يف اخلروج من ظلامت ّ
إىل نور اإليامن والتوحيد واهلداية والتزكية ،وما كان هلم وما يستطيعون .ومنها مدخل
التنصل من املسؤول ّية ،وإلقائها عىل اهلل -تعاىل -وا ّدعاء اجلرب أو إلقاء املسؤول ّية عىل
ّ
السادة والكرباء.
َّ

والشك،
بعد ذلك يعرج القرآن الكريم عىل مدخل خطري من مداخل الكفر ّ
التمرد عىل أحكام اهلل واخلروج عليها ،إال وهو مدخل التحليل والتحريم
يقود إىل ّ
يف األطعمة ،ووصف أولئك املرشكني ملا يشاؤون ِ
باحل ّل ،ووصف أصناف أخرى
أي دليل أو برهان أو أثارة من علم إال شهواهتم وحتكامهتم .وهنا حيدّ د
باحلرمة دون ّ
اهلل -تعاىل -بدقة وبمنتهى الرصاحة والوضوح ّ
أن صالح َّية الترشيع خاصة به

سبحانه وحده .فال أحد يف الوجود غريه حيق له أن حيدّ د ما هو حالل وما هو حرام من
القرآين من ذلك -كله -ويقدّ م الرشيعة بام
األطعمة أو سواها .وبعد أن يفرغ السياق
ّ
ُعرف عن رشيعة القرآن من ختفيف ورمحة ،ورفع للحرج ،ووضع لإلرص واألغالل،
ِ
وح ّل الطيبات وحتريم اخلبائث ،يتجه إىل حتديد مصدر الدِّ ين.

ويلتفت السياق نحو القض ّية األساس ّية األخرى وهي قض ّية اإليامن باملصدر؛
مصدر الدين ك ّله .عقيدة ورشيعة ونظام ًا وسلوك ًا ومعامالت ،أال وهو القرآن
املجيد ،ومعرفة قدره وقيمته ،ورضورة التسليم بأنَّه كالم اهلل وكتابه ،مع اإلشارة
وفرقوا دينهم وكانوا شيع ًاّ ،
إىل َّ
وأن رسول اهلل  بريء
أن القوم قد ض ّلوا السبيل َّ
السورة ويف ختامها َّ
بأن اهلل قد هداه إىل الرصاط
منهم ،يعلن  Oيف ثنايا ُّ
املستقيم ،دين ًا قي ًام ،م ّلة إبراهيم حنيف ًا مسل ًام وما كان من املرشكني .و ُيعلن عقيدة
التوحيد اخلالص النقي ،ورضورة توجيه ّ
كل يشء؛ من صالة أو نُسك أو حميا أو ممات
هلل رب العاملني ،ال رشيك له ،وأنّه بذلك أمر ،وأنّه أول املسلمني ،ويعلن  أنّه ال
يمكن أن يبتغي غري اهلل ر ّب ًا ،فهو الذي أرسى دعائم العدل ،فال تكسب كل نفس إال
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عليها ،وال تزر وازرة وزر أخرىّ ،
ربم ،وأنّه من سينبِ ُئهم بام
وأن مرجع اجلميع إىل ّ
كانوا فيه خيتلفون ،وكيف يبغيهم ر ّب ًا غري اهلل وهو الذي جعلهم خالئف األرض،
ليبلو اجلميع فيام آتاهم.
ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ َ

وممّا تقدم فقد اتضح ّ
أن عمود سورة األنعام هو مناقشة املرشكني وشبهاهتم
السورة بتفنيدها وإسقاطها ،وبيان هتافتها،
ودعاواهم يف ُ ْ
جلتها ،وقد قامت آيات ُّ
وإظهار فساد حياهتم كلها -مجلة وتفصيالً -بنا ًء عىل انحرافهم عن جادة التوحيد،
السورة بدائل عن كل ما اجرتحه املرشكون وما اخرتعوه وما ابتدعوه من
وقد قدّ مت ُّ
السورة وحمورها هو التوحيد
أوصاف وأحكام يف تفاصيل احلياة املختلفة .فعمود ُّ
اخلالص ،بكل أنواعه ،ومنها الترشيع واالستدالل عليه بالكون ،بتفاصيله وجزئياته
ك ّلها ،والسنن والقوانني التي حتكمه ،ومناقشة ما عليه املرشكون من هتافت وانحراف،
وإدانتهم -بأفواههم -بذلك كله ،مع رسعة عقابه للمرشكني ،فإنّه غفور رحيم ،وهنا
السورة.
تنتهي ُّ

للسورة
التفسري التفصييل ُّ

النَّجم األول :يف البدء باحلمد وقصة اخللق

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ﴾

[األنعام.]6-1 :

السورة بـ«احلمد هلل» ،وهي الكلمة التي افتتح اهلل كتابه هبا ،ثم
بدأ اهلل تعاىل ُّ
افتتح هبا أربع سور مك ّيات أخر ،اشتملت كل منها عىل بيان دعوة رسول اهلل وأ ّمة
وحماجة املرشكني فيها .فكانت األنعام يف هناية الربع األول من القرآن،
املرسلني معه،
ّ
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ثم تأيت «احلمد هلل» يف الكهف ،وهي مشرتكة بني آخر الربع الثاين وأول الربع الثالث،

ثم تأيت الثالثة يف سبأ ،والرابعة يف بداية فاطر ،ومها آخر الربع الثالث .وقد اقرتنت

السورة بخلق السموات واألرض ،وجعل الظلامت والنور،
كلمة احلمد يف هذه ُّ
احلس ،كام اقرتنت يف الثانية -وهي سورة الكهف -بإنزال القرآن
واإلشارة إىل النور ّ

عىل عبده ،وهو النور املعنوي﴿ :ﯧﯨﯩ﴾ [النساء .]174 :واقرتنت يف الثالثة

بصفات احلكمة واخلربة والعلم بام ينزل من السامء وما يعرج فيها ،واقرتنت الرابعة
بخلق السموات واألرض ،وجعل املالئكة رسالً .وما يأيت بعد احلمد بمثابة الع ّلة

والسبب النحصار احلمد باهلل  وعدم جواز تعديته إىل سواه؛ ّ
ألن احلمد
ُيعدُّ أعىل أنواع العبادة ،فال يليق بإنسان أن يوجهه لغري اهلل ّ
-جل شأنه -ويصبح قوله

سبحانه﴿ :ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [األنعام ]1 :ع ّلة حلرص احلمد به

تبارك وتعاىل ،ولبيان غرابة ما انتهى إليه املرشكون ،متجاوزين كل رضورات العقل
واحلكمة وحسن التفكري وسداد القول ورشاد الرأي؛ ليجعلوا له من عباده ِعدالً
وكفؤ ًا ،فقال تعاىل﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾ [األنعام .]1 :فبالرغم مما ذكر

وتفرده باخللق
سبحانه -من خلقه الساموات واألرض ،وجعله الظلامت والنورّ ،فإنم يعدلون به سواه.
واإلبداع والربوب َّية واأللوه َّيهّ ،

اخللق الذي ذكره اهلل -تبارك وتعاىل -هنا هو إجياد من القادر عن تقدير وحكمة
مطلق ًا .سواء ألوحظ يف املخلوق عند خلقه غري ُه أم ال ،ولذلك قرن الساموات واألرض

باخللق .ولكنّه حينام ذكر الظلامت والنور قال﴿ :ﭗﭘﭙﭚ﴾ [األنعام.]1 :
واجلعل :إجياد يشء مالحظ معه يشء آخر ،مثل﴿ :ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ﴾ [النحل ]72 :وقوله تعاىل﴿ :ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾ [الفرقان ]62-61 :فاجلعل فيه معنى الصريورة،
ٍ
فيبدأ اليشء بإذن اخلالق الكريم ّ
بشكل ما ،ثم يصري شيئ ًا آخر .والظلامت
جل شأنه-حسيان ومعنو ّيان ،فكام ّ
أن هناك ظلامت ونور ًا حس ّيني كظلمة الليل ونور
والنور ّ
النهار﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ﴾ [اإلرساء ]12 :فهناك ظلامت ونور

 334تفسري القرآن بالقرآن

معنو ّيان؛ كاإليامن والكفر ،وظلمة اجلهل ونور العلم .ولتعدد الظلامت مجعها
ّ
جل شأنه ،فالظلامت كثرية متعددة متنوعة ،وأ ّما النور فواحد ،لقوله تعاىل:

﴿ﯽﯾﯿﰀﰁ﴾ [يونس.]32 :

وقد أكثر القرآن من ذكر النُّور ومحد اهلل -تعاىل -عليه ،وامتنانه عىل الناس به.

فليبادر املسلمون إىل إحاطة أنفسهم -بل والعامل كله -هباالت النور بأنواعها املعنو ّية

واحلس ّية؛ ليكونوا شاكرين هلل -تعاىل -فع ً
ال عىل نعمتي تداول الظلامت والنور .وكان
ُيتوقع من أ ّمة احتفى كتاهبا الكريم بالنور هذه احلفاوة ّأل يسبقها أحد الكتشاف

الكهرباء والنور ،وأن يشتمل فقهها عىل اعتبار احلصول عىل النور ،وتوفريه لكل
إنسان ،فريضة من فرائض األ ّمة ،ومقصد ًا من مقاصدها ،فال يسود الظالم قري ًة من
قراها أو مدينة من مدهنا أو أي موقع من مواقعها .بل َي ِش ُّع النور فيها بأنواعه ،لتختفي
ظلامت اخلرافة والشعوذة والدجل والسحر والكهانة ،والتعلق باألماين واألحالم،
وطلب املسببات من غري أسباهبا ،ولكن َم ْن يلتفت إىل ذلك هم املهتدون املتَّقون،
الذين محلوا القرآن مح ً
حلوه ثم مل حيملوه
ال إنسان ّي ًا ،ففهموه وفقهوا آياته .وأ ّما الذين ُ ّ

إال كمثل احلامر حيمل أسفار ًا ،فأنَّى ملثل هؤالء أن هيتدوا به أو يبلغوا حقيقة أنواره؟
ّ
وكأنا مل تقرأ بـسورة النور،
إن ُجل أقطار املسلمني اليوم تفتقر إىل النور بكل أنواعه،
ّ

َسم إىل إدراك أسباب االمتنان اإلهلي عىل عباده بخلق
السورة ،ومل ت ُ
وال ببدايات هذه ُّ

السموات واألرض وجعل الظلامت والنور .واجلعل ين ّبه إىل التدخل البرشي املنتظر
من أولئك الذين هيتدون بكتاب اهلل وهيدون به ،وبه يعدلون .والظلمة حالة يكون

عليها كل مكان ليس فيه نور ،أ ّما النور فهو الضوء املنترش ،الذي ُيعني عىل اإلبصار،
ِ
وري؛
وقد يكون هناك فرق ما بني الضياء والنور ،والنور -كام
ّ
س ُص ٌّ
سنوضحه -ح ّ ٌّ
نفيس؛ وهو ما ُيدرك بالبصرية .وقد أطلق
عقيل أو
ومعنوي
وهو ما ُيدرك بالبرص.
ٌّ
ّ
ٌّ
ُ
القرآن عىل نفسه أنّه نور ،وأطلق عىل رسول اهلل  أنّه نور .واآلية قد َأفردت النور،

فذكرته بلفظ املفرد ،وذكرت الظلامت بلفظ اجلمع ،وسائر اآليات -التي قوبل فيها
بني النور والظالم -وردت هبذا الشكل؛ إفراد النور ومجع الظالم .فالنور مل ُيذكر يف
القرآن إال مفرد ًا ،والظلمة مل تُذكر إال مجع ًا.
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وحني نح ّلل معاين اآلية الكريمة ﴿ﭗﭘﭙﭚ﴾ [األنعام ]1 :نجدها قد

أفادت تقرير وحدة احلقيقة وربطت ذلك بنوع من الصريورة ،التي جتعلها بمثابة النهر

ّ
جل شأنه -بقدر ما يشاء له﴿ :ﭱﭲﭳاجلاريُ ،يصيب منها َم ْن يوفقه اهلل

َ
اإليامن بوحدة
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ﴾ [اإلرساء .]20 :وإذا صحب

وعي وفهم يقيان اإلنسان من الشعور أو
احلقيقة -يف ذاهتا وعنده -
ٌ
َ
اإلحساس املغرور َّ
وحييط هبا ،فال يشء يف
بأن اإلنسان يمكن له أن يمتلك احلقيقة
النسبي َّ
أن لديه قدرة عىل امتالك احلقيقة
ذلك؛ ولكن حني يتوهم اإلنسان املحدود
ّ
واإلحاطة هبا كام هي ،يف ذاهتا ونفسهاَّ ،
فإن ذلك سيدفعه -ال حمالة  -إىل االستعالء عىل

كل َم ْن خيالفه؛ ألنّه سينظر إليه عىل أنَّه جتاوز احلق إىل الضالل ،وأنَّه جتاوز احلقيقة إىل
ثم فقد يؤدي ذلك به إىل تكفري وجتريم ذلك الذي جاوز احلق الذي يعرفه
نقيضها .ومن َّ

إىل الضالل ،وأخطأ احلقيقة وجاوزها ونأى عنها؛ ّ
وأل تثريب عىل الناس إذا نظروا

إىل احلقيقة يف إطار نسب َّيتهم فلم حييطوا هبا عل ًام ،وهؤالء -الذين كفروا -حني يعدلون
باهلل شيئ ًا ،أو ُيرشكون به ،يكونون قد جتاوزوا إىل الضالل حت ًام ،وجتاوزوا احلقيقة ،فلم

ولن يصلوا إليها .ولع ّله -سبحانه -يشري إىل ذلك بقوله﴿ :ﰀﰁﰂ

ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ﴾

[األنعام]110 :

فذلك الذي يليق

بمثل هؤالء الذين عدلوا برهبم تلك األصنام واألرباب املتفرقني يف العبادة وتوجيه

احلمد والثناء إليهم ،وطلب احلاجات منهم .وهم الذين مل خيلقوا ذباب ًا ولو اجتمعوا له،

يسوون بينهم وبني َم ْن خلق الساموات
وإن يسلبهم الذباب شيئ ًا ال يستنقذوه منه ،فكيف ّ
واألرض وجعل الظلامت والنور؟! ﴿ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [األنعام]111 :

وينتقل السياق إىل اآلية الثانية؛ ل ُي ّبي لنا أصل اخللق ،فيقول ّ
جل شأنه﴿ :ﭡ

البرشي أنَّه حني يرجع إىل أصل اخللق،
ﭢﭣﭤﭥ﴾ [األنعام ]2 :لين ّبه العقل
ّ

ويتابع مسريته من بداية اخللق من الطني الذي ُخلقت منه النفس األوىل ،إىل أن خلق
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السنن الثابتة اإلهل ّية ،لتكون
الطبيعي
منها زوجها ،وه ّيأ أسباب اخللق
املتكرر وفق ُّ
ّ
ّ

من﴿ :ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [احلج ،]5 :كام يف بداية سورة

احلج وسورة املؤمنون﴿ :ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾

[احلج]5 :

أي ذي عقل وبصرية ليفكر ّ
بأن هلل يف عمل َّية اخللق
أي جمال أمام ّ
لكي ال يبقى ُّ
يبي بداية احلياةّ ،
فإن
يبي هناية احلياة ،كام َّ
رشيك ًا أو مساعد ًا أو ما إىل ذلك .ثم ّ

من عادات القرآن أن يذكر األمور املتقابلة؛ وما دام قد ذكر بداية احلياة﴿ :ﭡﭢ

ﭣﭤﭥ﴾ [األنعام ]2 :فال بدَّ أن يذكر هنايتها ،فقال﴿ :ﭦﭧﭨﭩ﴾ [األنعام،]2 :
وهو أجل حياة كل فرد يف الدنيا:

﴿ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [األنعام]2 :

أال

ّ
جل شأنه -بدايةوهو أجل قيام الساعة ،وهبذه الدقة والوجازة واإلعجاز يعرض

اخللق وهنايته عىل مستوى األفراد واألمم ،بل عىل مستوى اخللق كله ،ونجد اإلعجاز

ّ
يتجل يف ألطف صوره يف خامتة اآلية األوىل﴿ :ﭟﭠ﴾ [األنعام،]1 :
ك ّله-وخامتة الثانية ﴿ﭰ﴾ [األنعام]2 :؛ أي تشكّون ،ومل حيدد مترتون بامذا؛ ليجعل الشك

معب ًا عن أمراض الذين يف قلوهبم مرض ،فأهل الشك كلهم يشكّون يف اخللق
ّ
وبدايته ،ويشكّون يف اهلل ووحدان ّيته ،ويشكّون يف أصل اخللق وهنايته ،ويف البعث
أجلها اهلل لألفراد واألمم ويف احلياة الدنيا.
وكيف ّيته ،ويف اآلجال التي ّ

ويأخذنا السياق بعد هذا إىل التوكيد َّ
بأن اهلل -تبارك وتعاىل -شاء هؤالء -الذين

هم برهبم يعدلون ويمرتون -أم مل يشاؤوا ﴿ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾

[األنعام ،]3 :وأنَّكم سوف حتاسبون يف يوم ال ختفى منكم فيه خافية ،وتُعرضون عىل هذا

رسكم وجهركم ،ويعلم ما تكسبون ،وسيحاسبكم
اإلله الواحد األحد ،الذي يعلم ّ
عىل كل ما فعلتم؛ ِل َ وكيف فعلتموه؟ وكل ما تركتم؛ ِل َ وكيف تركتموه؟ وسيواجهكم
بكل ما فعلتم ،وهو َم ْن ال ختفى عليه خافية ،وستلقون حساب ًا دقيق ًا ،وكشف ًا شام ً
ال
يف ِّ
وأخرتم ،وأرسرتم ،وأعلنتمَّ .
كل ما فعلتم ،وقدّ متم ّ
فإن اهلل -تبارك وتعاىل -يعلم
ذلك ك ّله ،وقد قدّ م لكم دالئل ذلك ،وما يشهد عىل صحته ود ّقته.
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﴿ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ﴾ [األنعام ]6-4 :لقد جاءتكم اآليات متتابعة شاملة،

ولكنم قد ّ
ُ
تواريخ
كذبتم باحلق ،وصدّ قتم بالضاللة ،ومل تؤ ّثر فيكم ومل تلفت أنظاركم

ألنم
من سبقكم من أولئك الذين﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [سبأ]19 :؛ ّ

كفروا بآيات اهلل ،واستهزؤوا برسله ،واتَّبعوا كل كافر وج ّبار عنيد .وستأتيكم األخبار

الصادقة الدقيقة التي تؤكّد لكم حقيقة األنباء التي طاملا استهزأتم هبا ،وسخرتم منها،

تعجبكم منها ونفيكم هلا ،ونحن نسأل ما إذا كانت قد عميت أبصاركم
وأبديتم ّ
و ُأغلقت بصائركم ،فلم تروا شيئ ًا من أنباء وأمثال أولئك القرون التي خلت من
قبلكمِ ،من الذين اقرتنوا بأزمان سالفة سابقة؟ أو ّ
أن جحودكم ومكابرتكم قد حاال

بني قوى وعيكم وإدراك الدروس ِ
والعرب التي يمكن أن تأخذوها من مصائرهم؟
ولع ّلكم تعلمون كيف كانوا ذوي نِ َعم وقوة وقدرة ومتكّن يف األرض تتجاوز ما

لديكم وتزيد عىل ما عندكم ،وأهلكناهم بذنوهبم وكفرهم وإنكارهم الذي تبنّيتموه
ِ
وستم عليه بعدهم .بل َّ
إن بعض تلك القرون قد مكنّاها ما مل نمكّن لكم ،وأنعمنا

عليها بام مل ننعم به عليكم ،وأترفناهم يف احلياة الدنيا ،وأرسلنا السامء عليهم مدرار ًا،
ٍ
ذنوب
وجعلنا األهنار جتري من حتتهم؛ ولكنّهم آسفونا وأقبلوا عىل االنخراط يف
ٍ
ٍ
واستعالء عىل طاعتنا ،فأهلكناهم بذنوهبم ،وأنشأنا من بعدهم قرن ًا آخرين.
ومعاص

ّ
جل شأنه -يف سور أخرى ما ُيامثل هذا حني قال﴿ :ﭑﭒولقد ذكر اهلل
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ّ
جلويقول

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ﴾
ِ
بقوله ،بعد أن زعم قارون أنَّه إنّام أويت
شأنه -يف قصة قارون ما َذكَر ،ويع ّقب عليها
[التوبة]69 :

ذلك ك ّله عىل علم عنده ،فر ّد ّ
-جل شأنه -عليه﴿ :ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
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ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾

[القصص]78 :

فهذا الغرور الذي جيعل اخلالفني ال يعتربون بالسالفني ،وال يأخذون الدروس مما حدث
كأن السياق ُين ّبهنا ّ
هلمّ ،
السنن
أن هذه الرذائل -الصارفة عن قبول احلق عن سنّة من ُّ

ماضية -عىل اإلنسان أن يقاومها ،وأن يدفعها عن نفسه ،وذلك بمالزمة ِّ
الذكر﴿ :ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ﴾ [الزخرفِّ ،]37 -36 :
والذكر -هنا -مل ُي َر ْد به أن نجلس ونذكر اهلل باالستغفار

والعبارات والكلامت فحسب ،بل يتحقق ذلك بمداومة االتصال بالقرآن ذي ِّ
الذكر،
وتفهم معانيه.
وتد ُّبرهّ ،

السورة،
وعند هناية هذه اآلية السادسة ،نجد أنفسنا أمام هناية قسم يم ّثل مقدّ مة ُّ

مهيته ،ويستدل له ،فيوظف
وين ّبهنا إىل عمودها وموضوعها األساس ،ويؤكد عىل أ ّ

َ
ضالل أهل
ويبي
دليل اخللق إلثبات اخللق والربوب ّية واأللوه ّية وصفات التوحيدّ ،

أن داءهم األساس يكمن يف غفلتهم وإعراضهمَّ ،
الرشك وانحرا َفهم ،ويشري إىل َّ
وأن

بدهي يف احلق ،وما هو ظاهر ظهور ًا كبري ًا،
هذه الغفلة هي التي هت ّيؤهم إلنكار ما هو
ّ

السياق إىل غفلة هؤالء عن دراسة تواريخ من سبقهم ،وهو درس يف بيان
كام يشري ِّ
كيف ُيؤتى اإلنسان من الشيطان ل ُيرصف عن اإليامن!! فهو -بداية -يؤتى من جهله
حس جتعل هذا اإلنسان الضعيف
باهلل -سبحانه -وغفلته عن حقيقة الربوب ّية ،ثم بالدة ٍّ

يواجه ما يأتيه من آيات باإلعراض ،ظنّ ًا منه ّ
أن ذلك اإلعراض هو الذي ُيرحيه من

مهام معاناة التد ُّبر والتفكر يف الدنيا ،وسريحيه من مهام وأعباء املساءلة واحلساب يف

الدنيا ويف اآلخرة ،أ َّما الدنيا فإنّه ال يتوقع فيها حساب ًا عىل هذا الذي يؤمن به أو ينكره،
أي عرب أو
وأ ّما اآلخرة؛ فألنَّه ال يؤمن هبا ،ثم يصم آذانه وبصريته عن استخالص ّ

دروس ،وكأنّه يرفع شعار :أن امشوا واصربوا عىل كفركم ورشككم وإعراضكم.
السورة من أقسام أخرى،
وهذا القسم املؤ َّلف من آيات ّ
ست مقدِّ م ٌة لكل ما سيأيت يف ُّ

نجد عند التدّ بر أنّه أشري إليها يف هذه املقدّ مة لتهيئة البصائر والعقول لفهم ما يأيت من
آيات إن شاء اهلل.
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النَّجم الثاين :يف إثبات صدق وإعجاز الرسالة ،ورد سائر الشبهات عنها
﴿ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇﰈﰉ ﰊ ﭑﭒﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ
ﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣﰤﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ
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ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ
ﰕﰖﰗﰘ ﰙ ﭑﭒﭓﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﴾

[األنعام.]37-7 :

السورة املباركة ،من
يتكون النَّجم ال َّثاين -عىل ما يبدو لنا -من نجوم هذه ُّ

ثالثني آية من آياهتا ،تبدأ باآلية السابعة﴿ :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾ [األنعام ]7 :وقد اشتملت عىل كشف سخر ّية أولئك

املرشكني واستهزائهم ،وعدم جد ّيتهم يف كل ما تناولوه ،فقد كانوا يقولون﴿ :ﯲﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸ﴾ [الفرقان ]32 :ور ّد اهلل -سبحانه -عليهم مقولتهم للتشكيك

بصدق مصدر الرسالة تلك﴿ :ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾ [الفرقان.]32 :
﴿ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

يسوغ عدم
مفرق ًا ال ّ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [األنعام ]10-7 :فنزول القرآن ّ
اعرتاف الذين كفروا بمعجزة الرسول ،وعدم إيامهنم هبا ،وال يعني أنّه لو أنزل
ألنم كاذبون يف دعواهم تلك؛ فالعليم اخلبري الذي يعلم
ُجلة واحدة آلمنوا به؛ ّ

من خلق ،علم منهم ذلك ،وقال ّ
جل شأنه﴿ :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾ [األنعام .]7 :إذ ًا فكل ما يزعمونه ال ُّ
يدل عىل َّأنم

جا ّدون ،فال ينبغي االلتفات إىل ما يثريون أو يزعمون من مزاعم التشكيك بمصدر

الرسالة وكتاهبا ،أال وهو القرآن املجيد.
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اآليات من ( )11-7تتناول مصدر اهلداية ،أال وهو القرآن املجيد .وتتناول فيام

تتناوله بيان طرائق الذين كفروا يف استقباله ،وسخريتهم وعدم جد ّيتهم يف النظر إليه،
وإدارك أمه ّيته ،ومعرفة ما حيمل من وسائل اهلداية ،ثم يدعوهم إىل السري يف األرض
للنظر يف عواقب املكذبني لك ٍ
ُتب سبقت القرآن يف نزوهلا عىل رسلهم وعليهم ،يأمر اهللُ

ّ
جل شأنه -رسو َله  Oأن يسأل هؤالء الساخرين﴿ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ﴾ [األنعام .]12 :إنّه سيرتككم تسخرون ومترحون كام
تريدون إىل أن تبلغوا آجالكم ،وأج ً
ال مسمى عنده .وهناك سوف ترجعون إىل اهلل الذي

سوف جيمعكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه ،وستعلمون أنّكم خرستم أنفسكم بعدم
إيامنكم هبذا النبي والكتاب الذي ُأنزل عليه .وإذا كان موسى  قد أويت تسع

وست وثالثون آية؛ وكل آية من آياته
حسية ،فالقرآن املجيد ستّة آالف ومائتان
ٌّ
آيات ِّ
حتمل داللة عىل آيات ال ُت َعدّ وال ُتىص من علم اهلل وآيات الكون املنترشة فيه﴿ :ﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [العنكبوت.]51 :

ويستمر السياق بأساليب خمتلفة ،يلفت أنظارهم إىل اهلل الواحد األحد ،فاطر

السموات واألرض ،ثم يف اآلية التاسعة عرشة يسأهلم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ﴾ [األنعام .]19 :وهنا يبدو

ّأنم أثاروا سؤاالً من نوع جديد ،هو :أنت تؤكد أنّك تؤمن بموسى وعيسى،
ِ
فل َم مل يؤمن أهل الكتاب بك ومل يصدقوك؟ ومل يقولوا :إنَّك نبي مثل موسى
وعيسى؟ ف ُيجيب القرآن الكريم عن ذلك التساؤل﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ﴾ [األنعام .]20 :ثم ُي ّبي مدى ظلمهم إذ

افرتوا عىل اهلل كذب ًا ،وزعموا َّ
أن هذا الذي يعرفونه كام يعرفون أبناءهم ليس هو املقصود
يف وصايا وبشائر أنبيائهم ،فافرتوا عىل اهلل كذب ًا ّ
وكذبوا بآياته ،ولن ُيفلح الظاملون.
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ولقد قطع اهلل -تبارك وتعاىل -حجج هؤالء ك ّلها ،وأثبت هلم ولسواهم ّأنم جمرد
قوم معاندين جاحدين ،ال هيمهم التح ُّقق أو الت ُّثبت ،بل كل ما هيمهم هو إشغال رسول

اهلل  والسخرية به ومنه .وقد أخرب اهلل رسو َله  بكل ما كانوا ُيفون من قبل،
وأظهر له رسائرهم ،ومنها ّأنم كانوا حني يرونه  إن يتخذونه إال هزو ًا ،قال تعاىل:

﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ [الفرقان.]42-41 :
فهم جمرد قوم ِ
يصدّ ون و ُيعرضون عن آيات اهلل ،ويريدون أن يشاركهم اآلخرون
ذلك اإلعراض .وما ذكر اهلل -تبارك وتعاىل -يف هذه اآلية الكريمة هو عبارة عن

تزكية ملصدر اهلداية ومنبع اإلسالم القرآن املجيد ،وبيان أنّه ال ريب فيه ،وأنّه هدى
للمتقني ،وأنّه ﴿ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ﴾ [هودَّ ،]1 :
وأن عدم

بغي وحسد وجحود وإعراض ،وتنكُّر للحق الذي ال يأتيه
إيامهنم به أو تق ّبلهم له إنّام هو ٌ
الباطل من بني يديه وال من خلفه ،وبذلك يظهر عناد هؤالء الضا ّلني اجلاحدين وبغيهم.

ٍ
ينزل َم َلك ًا ل ُيخرب هؤالء
ثم ينتقل إىل معاجلة
مسألة أخرى سألوها؛ أال وهي أن ِّ
َ
ٌ
وحقّ ،
الضا ّلني ،ويشهد ّ
صادق فيام نقله عن
رسول اهلل 
وأن
بأن هذا القرآن ِصدْ ٌق ٌّ

أنفسهم بمظهر اإلنسان اجلاد ،الباحث عن احلقيقة وعن
ربه ل ُيظهر هؤالء الضا ُّلون َ
النبي  به﴿ :ﯬ
الدليل،
والـمت ّثبت الذي ال يطلب أكثر من التأكد من صدق ما جاء ُّ
ُ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [األنعام .]10-8 :و ير ّد  عليهم ذلك ّ
بأن

وأنم يوم
نزول املالئكة ال يكون هلذه األغراض ،ولكنّه يرتبط بأغراض أخرىّ ،
مهلون؛ فمجيء
يرون املالئكة ال ُبرشى يومئذ للمجرمني ،فهم آنذاك ال ُين َظرون وال ُي َ
املالئكة يعني َّ
حق عليهم ،ووقع عليهم بام ظلموا﴿ :ﭧﭨﭩ
أن القول قد ّ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾

[الفرقان]22 :

فهذا الكون له خالق مدّ بر

ُي َس ّيه -سبحانه -بقوانني ال عالقة هلا برغباهتم .ثم ُي ّبي اهلل -تبارك وتعاىل -هلم بأنَّه
لو جعل َم َلك ًا جلعله رجالً ،فال يظهر هلم بصفته املالئك ّية ،بل بصفته اإلنسان َّية؛ ألنَّه ال
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يمكن أن تقوم بينهم وبني عامل املالئكة أو عامل اجلن أو غريه من العوامل الغيب ّية عالقات
مبارشة ،وأنّه  لو جعل َم َلك ًا يأيت إليهم بصورة رجل الختلط األمر عليهم،
َ
في ،وملا استطاعوا التمييز .فهم مل يدركوا بعدُ نسب ّيتهم وحمدود ّية قدراهتم وطاقاهتم.
وخ َ

ويف سورة اإلرساء ير ّد اهلل تعاىل عليهم ذلك بطريقة أخرى﴿ :ﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ﴾ [اإلرساء]95 :؛
أي :لو ّ
لنزلنا عليهم
أن املالئكة كانوا هم املستخلفني يف األرض ،واملستقرين فيهاّ ،

من جنسهمَ -م َلك ًا رسوالً ،ولكن الذي نجح يف اختبار االستخالف هو آدمِ ،
فل َم تستغربون ّأيا اجلاحدون أن يبعث اهلل برش ًا رسوالً؟ وجتعلون من ذلك
بدهي ،استيقنته قلوبكم ،وجحدته ألسنتكم.
سبب ًا إلعراضكم عن اإليامن ،وهو أمر
ُّ

ثم تأيت اآلية العارشة﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

وتبي له أنّه ليس
ُرسي عن رسول اهلل  ّ
ﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [األنعام ]10 :لت ّ
وسخريتهم ،بل هو واحد من ُأ ّمة
تعرض الستهزاء قومه
َّ
الرسول الوحيد الذي ّ

اليسء
الرسل الذين استهزئ هبم من قبله .لك ّن العاقبة دائ ًام ُّ
ُّ
للرسل ،وال حييق املكر ّ
بالرسل األطهار.
إال بأهله ،والسخرية ينبغي أن تتجه ألولئك املستهزئني هبم ،ال ُّ

ثم يدعوهم القرآن املجيد إىل السري يف األرض﴿ :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳ﴾ [األنعام ]11 :هذه املرة ،ثم النظر بعقوهلم وعيوهنم
ّ
املكذبني من
يف أمر مهم جدّ ًا ال ينبغي أن يلتفتوا لسواه ،أال وهو النظر يف عاقبة

خالل النظر الدقيق فيام تركوا من آثار وبئر معطلة وقرص مشيد ،فقد تركوا كثري ًا من
ٍ
جنات وعيون وزروع ومقام كريم ،وقرى خاوية عىل عروشها من بعدهم﴿ :ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ [القصص ،]58 :هذا السري يف

بعضهم بالطاغية ،وهلك
األرض والنظر فيها ،والنظر يف آثار أولئك الذين هلك ُ
رصرص عاتية ،و ُأ ِ
ٍ
وهلك فريق ثالث ٍ
هلكت قرى بجعل عاليها
بريح
آخرون بالرجفةَ ،

سجيل ،كل ذلك قد حدث ،وهناك آثار باقية تُذكّر بام
سافلها ،وإمطارها بحجارة من ّ

حدث ،وتؤكد أنَّه قد حدث .فهل يريد هؤالء املرشكون العرب -و َم ْن انضم إليهم
من ك ّفار أهل الكتاب -أن تكون عاقبتهم مثل عاقبة أولئك املكذبني؟!
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إن السبيل واضح ،فإ ّما أن ُي ّ
َّ
كذبوك ويستمروا يف تكذيبك ،فتكون العاقبة مثل

لـم ْن سبق أن أرسلنا من رسلنا﴿ :ﭛﭜﭝ
عاقبة املكذبني من قبلهم َ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﴾ [األنعام ]10 :وإ ّما أن

يؤمنوا بك ويتّبعوك ،فيحيوا حياة ط ّيبة ،وهلم اجلزاء احلسن يف الدار اآلخرة.

ثم ّيوجه اهلل إليهم السؤال الذي ال يملكون أن ُييبوا عليه إال بنسبة األمر هلل ّ
جل شأنه:

﴿ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ﴾ [األنعام ،]12 :وهم ال يرت ّددون
إن أجابوا عن هذا السؤال -أن جييبوا بمثل جوابك ،فهم يعلمون ّأن ال مالك لألرض

وأنم -يف إنكارهم البعث والنشور ووحدان ّية اهلل تعاىل -قالوها
وال للسامء إال هوَّ ،
مق ّلدين متّبعني آلبائهم ﴿ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ﴾ [املؤمنون ]81 :واهلل تبارك
وتعاىل -الذي تُرشكون به ما ال يسمع وال ي ِ
بص وال ُيغني عنكم من اهلل شيئ ًا -كتب
ُ
عىل نفسه بفضله ونعمته الرمحة ،وهو َم ْن سيجمعكم يوم القيامة للحساب واجلزاء،

وهو يوم ال شك فيه ،وال شك أنَّكم ستشهدون أنّه ال إله إال هو ،مهام كابرتم ونفيتم.

وآنذاك ،سوف تدركون أنَّكم خرستم أنفسكم بعدم إيامنكم به -سبحانه -مع كل ما
خلق وأوجد وعرض عليكم من دالئل ،وإنَّكم لتعلمون َّ
أن له -سبحانه -ما سكن يف
فكل ما استقر يف هذا الوجود ،يف أية ٍ
الليل والنهار وهو السميع العليمُّ .
حلظة زمن ّية ،ويف
َّ
َّ
فإن لن أختذ ول ّي ًا نارص ًا -أعبده
أي جانب
مكاين ،إنّام هو ملكُه تبارك وتعاىل؛ ولذلك ِّ
ّ
ّ
ّ
جل شأنه -رسو َله  أن ُيعلن هلم ،ويفوأح ّبه وحي ّبني هو -من دونه ،فيأمر اهلل

إطار استفهام استنكاري﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇﰈﰉﰊ﴾ [األنعام ]18-14 :وهنا يقف -صلوات اهلل وسالمه عليه -منهم مثل
موقف أبيه إبراهيم﴿ :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
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ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇﰈ ﰉ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾ [الشعراء ]89-70 :وذلك لدفع هؤالء إىل أن حياوروا أنفسهم
بام فرض الرسول الكريم  عليهم من أسئلة ،مهام جتاهلتها تلك النفوس

املريضة فلن تستطيع أن تُسكت أصواهتا يف داخلها .ونجد السياق هنا مرة جيعل

رسول اهلل  خماطب ًا مثلهم يف مثل قوله تعاىل﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ﴾ [األنعام ،]17 :وذلك ليؤكّد عىل برش َّيته
 من ناحية ،ول ُي ّبي اهللُ هلؤالء ّ
أن القرب منه والبعد عنه مرهونان بأعامل حمدَّ دة،

َّ
رض ًا وال نفع ًا إال بتبليغ هذه الرسالة ،وتعليمهم
وأن َّ
النبي الكريم  ال يملك هلم ّ

الكتاب واحلكمة ،وتزكيتهم هباْ ،
فإن مل يفعلوا فقد خرسوا الدنيا واآلخرة ،وذلك هو

الـمبني﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
اخلرسان ُ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻﭼ﴾ [األنعام.]19 :
متنزالً معهم إىل ما يمكن اعتباره البحث عن شهود يشهدون
ثم يأيت السياق ّ

عىل أنَّه رسول اهللّ ،
املنزل عليه ،فيقول هلمّ :إن جئتكم بالشهيد
وأن القرآن كتاب اهلل ّ

الذي ال يمكن التشكيك بشهادته وال الطعن فيها ،فيقول هلم﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ﴾

ويزوده بآياته ليفتح هبا عقول هؤالء
[األنعام ]19 :فاهلل هو الذي يشهد لرسوله 
ّ

وقلوبم﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ﴾
َ
عيل ،ورفضتموه منّي ،فهو يشهد ّأن عبده ورسوله ،وهو يشهد أنَّه اصطفاين لرسالته،
َّ
[األنعام]19 :

يف كل ما أنكرمتوه

عيل وحيه ،وهو يشهد أنَّه قد أوحى إ َّيل هذا القرآن ،وأمرين بإنذاركم به ،وإنذار
وأنزل َّ
كل َم ْن أستطيع إيصال صويت بالقرآن إليه.
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حرك تلك العقول اخلائرة املريضة اجلامدة،
ثم يلتفت السياق -بقوة -ل ُي ّ
وحيملها مح ً
ال عىل أن تتد َّبر فتتفكر فيام هو معروض عليها ،فيسأهلم :O

﴿ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

استنكاري يف الوقت نفسه ،أ َّما أنا
تقريري
ﭻﭼ﴾ [األنعام ]19 :وهو استفهام
ّ
ّ
-يقول  -Oفال أشهد معكم هذه الشهادة الباطلة الضا ّلة؛ ألنَّني أؤمن

بأنّه إل ٌه واحدٌ  ،فلن أصاحبكم يف شهادتكم الظاملة تلك ،بل أشهد أنّه إله واحد،
و ُأ ِ
علن براءيت التامة من رشكائكم ومما تُرشكون.

﴿ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﴾ [األنعام ]21-20 :أ ّما

أولئك الكتاب ّيون ،الذين كانوا يزعمون ّأنم أهل كتاب ومؤمنون ،لكنَّهم سمحوا
واملوحدين،
ألنفسهم بمظاهرة ومنارصة املرشكني ضد رسول اهلل  وضد املؤمنني
ِّ
ّ
جل شأنهّ -أن ضالهلم ليس بأقل كثري ًا من ضالل أولئك املرشكني ،فهم
ف ُيعلن اهلل
يعرفون رسول اهلل  كام يعرفون أبناءهم ،بتلك األوصاف الدقيقة التي ذكرها
أنبياؤهم هلم ،ونزلت كتبهم هبا ،وأخذ منهم العهد وامليثاق عىل أن ُيب ّينوا ذلك للناس،
ويعزروه ويو ّقروه ،وينضموا إليه وينرصوه
وأن ُيسارعوا إىل اإليامن هبذا الرسول،
ّ
عىل أعدائه ،ففعلوا عكس ذلك ،فاستحقوا مثل ما استحقه أولئك املرشكون ،خرسوا
أنفسهم فهم ال يؤمنون .وقد يكون هؤالء الكتاب ُّيون أكثر ظل ًام للرسول وللرسالة
من أولئك اجلهلة من املرشكني؛ إذ قد أضافوا إىل رشكهم رفضهم اإليامن وخمالفتهم
وصايا أنبيائهم وما جاؤوهم به ،فهم من الظاملني ،والظاملون لن ُيفلحوا ولن ينترصوا
يف الدنيا وال يف اآلخرة.
﴿ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯝﯞﯜﯟ

ﯠﯡﯢ﴾ [األنعام ]24-22 :وكانت هذه االلتفاتة إىل أهل الكتاب ،الذين آزروا
رضورية جدّ ًا ليعود السياق بعدها إىل احلديث إىل املرشكني،
املرشكني وحالفوهم،
ّ
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ّ
ويربهم بسوء موقفهم
فيذكّرهم اهلل
جل شأنه -بالبعث والنشور واحلرشُ ،ّ
جل شأنه -ألولئك املرشكني﴿ :ﮜﮝﮞﮟﮠآنذاك ،حيث يقول اهلل

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [األنعام ،]22 :الذين جعلتموهم رشكائي يف
ربوب َّية أو ألوه َّية ،فلم يصدر عنهم من جواب أو َر ّد مقنع جييبون به ،إال ّ
أن رشكهم

صور هلم َّأنم لو كذبوا عىل اهلل ونفوا
وكفرهم -الذي انتهى هبم إىل ذلك املصريّ -
َّأنم كانوا مرشكني ،وأقسموا باهلل عىل ذلك ،فقد ينفعهم هذا ،فصاروا يقولون:
وضل عنهم وتاه
﴿ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ [األنعام ،]23 :فكذبوا بذلك عىل أنفسهمّ ،

أي يشء ،بل زادوهم
يف مسالك الت ّيه والضالل ما كانوا يفرتون ،فلم يقدّ موا هلم َّ
رجس ًا إىل رجسهم.

يصوره هلم ،ويضعهم
ثم ينتقل السياق إىل مشهد آخر من مشاهد يوم القيامةّ ،
فيه لعلهم يتد ّبرون ،ليذكر احلرش وليذكر موقفهم حني ال جيدون ما يقولون

بني يدي اهلل إال أن يكذبوا ،مع قسم باهلل كذبوا فيه﴿ :ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯝ ﯞﯜ ﯟ ﯠ ﯡﯢ﴾ [األنعام ،]24-23 :ويبدأ بيان

بعض أصناف هؤالء الذين ال خيتلفون عن األصناف األخرى إال بيشء من الرياء
والنفاق وااللتواء ،جيعلهم ُيشعرونك -وقد ُيشعرون اآلخرينَّ -أنم يستمعون
إليك ،جيدون فيام يستمعون ما يعنيهم برسالتك وبالكتاب الذي أنزل عليك،
فيقول تعاىل﴿ :ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ﴾

[األنعام .]25 :ويف الوقت الذي ينهون اآلخرين عن االستامع إليك ،ويمنعوهنم من
النيل منك ،بناء عىل عصب َّية قبل َّية ومح َّية جاهل َّية ،أو ينهون اآلخرين عن االستامع
إليك ،وينأون بأنفسهم عنك وعن القرآن ،هم بذلك -ك ِّله -هيلكون أنفسهم دون
ِ
كر لبعض أحوال أولئك املرشكني ،ف ُي ّبي لنا َّ
أن فريق ًا من أولئك
أن يشعروا .فهذا ذ ٌ
املرشكني وإن كانوا يستمعون لرسول اهلل  ولكنَّه استامع املعرضني ،استامع الالعبني
بقلوب الهية ،فيحرمهم ذلك من االستفادة بام يسمعون ،أو حيرمهم من فقهه وفهمه
﴿ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ﴾ [األنبياءَّ ]2 :
ألن اهلل قد
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جعل عىل قلوهبم ِ
أكنّة متنعهم من فقه ما يسمعون من كالم اهللَّ ،إنم يسمعون مع

إرصار عجيب عىل إال يغادروا مواقع الكفر إىل اإليامن ،وإن يروا كل آية مهام كانت
فإنم لن يؤمنوا ،ولدهيم جواب سخيف واحد مل يم ّلوا تكراره وترديده عىل سخافته
َّ
وتفاهته ،فإذا جاؤوا رسول اهلل ل ُيجادلوه -كام يزعمون -فهم ال جيدون ما جيادلون
ٍ
بوصفُ ،هم أكثر الناس عل ًام بأنَّه
به سوى أن يس ُّبوا ويشتموا ويصفوا القرآن املجيد
ال ينطبق عليه ،وهو «أساطري األولني» .والعجب من أمرهم َّ
أن عصبيتّهم القبل ّية قد

تدفعهم يف أحوال نادرة إىل إظهار يشء من الوالء يف الدفاع عن رسول اهلل  إذا

ما جاء أحدٌ غريهم للنيل منه بمثل ما يفعلون ،فيقول اهلل ّ
جل شأنه﴿ :ﰇﰈﰉ
ﰊﰋﰌ﴾ [األنعامَ ،]26 :ينْهون غريهم بدافع مح ّية قبل ّية جاهل ّية عن أن ينالوا من

رسول اهلل  بمثل ما يفعلونه من النيل منه ،ويف الوقت نفسه ُيعطون ألنفسهم احلق
يف إيذاء رسول اهلل  واملؤمنني بكل أنواع األذى ،أو ّ
أن جحودهم وغطرستهم

جتعلهم ينهون اآلخرين عن اتّباعه ،ويبتعدون بأنفسهم عنه ،فجريمتهم مضاعفة :تأيت
الشك به ،مصحوب ًا بصدّ اآلخرين
من االمتناع عن اإليامن والرفض له ،واإلقبال عىل ِّ
وهنا ِ
خيب اهلل تعاىل نبيه  بموقف مل يشهده،
وهنيهم عن االستامع إليه أو اإليامن بهُ .

غيبي ال يعلمه إال اهلل ،فكأنه ّ
جل شأنه -يقول له  :ولو ترىفهو موقف
مستقبيل ٌّ
ّ
موقفهم ذاك ملا قضيت العجب من غطرستهم واستعالئهم يف هذه احلياة الدنياّ ،
وذلم
وهواهنم يف الدار اآلخرة ،ذلك املوقف حني يوقفهم اهلل عىل النار ،ويروهنا عيان ًا،

ويرون ما فيها ،فال جيدون ما يقولون إال الرصاخ ومتنّي املستحيالت﴿ :ﰔﰕﰖ

ﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣﰤ﴾ [األنعام ،]27 :وذلك عندما
أن النار حقيقة واقعةَّ ،
يظهر هلم ما كانوا ُيفون من قبل ،ويظهر هلم َّ
وأن العذاب مصريهم
حتجر قلوهبم﴿ :ﭚﭛﭜ
ومآهلم .وهنا ُي ّبي اهلل -تعاىل -أيض ًا لرسول اهلل  ُّ

فإنم يف اآلخرة ،وهم يرون كل يشء عيان ًا،
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [األنعامَّ ،]28 :
ِ
سوف حياولون اللجوء إىل الكذب ،وحياولون أن َيعدُ وا بام ال ُيتوقع أن يوفوا به،
فلو َّ
أن تلك القلوب املتحجرة كان فيها أ َّية أثارة من لني لالنت يف احلياة الدنيا،

واستفادت من فسحة األجل ،واهلل يعلم ّإنم لكاذبون يف قوهلم﴿ :ﰛﰜﰝ
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وإنم
فإنم لو ُر ّدوا لعادوا ملا ُنوا عنهّ ،
ﰞﰟﰠﰡﰢﰣﰤ﴾ [األنعامَّ ،]27 :

لكاذبون .هذا املشهد من مشاهد يوم القيامة كان كفي ً
ال بأن جيعل هؤالء ُيعيدون النظر
يف موقفهم ،ويدركون صدق رسول اهلل  وهو الصادق األمني يف كل ما جاء به؛

بأنم ما زالوا عىل إرصارهم عىل القول﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ولذلك ُيربنا اهلل َّ

ﭪﭫﭬ﴾ [األنعام ،]29 :فاذكروا البعث والنشور واحلساب ،وهو إنكار ال
ُّ
يقل سخف ًا عن طريقتهم يف إنكار صدق رسول اهلل  يف رسالته وصدقه يف القول

بنزول القرآن عليه؛ فهناك َم ْن قالوا" :أساطري األولني" ،وعن البعث قالوا" :وما نحن
الس َفه يواجهون احلقائق الكربى التي جاء هبا رسول اهلل  ،ثم يأيت
بمبعوثني" ،وهبذا َّ

السياق ل ُيوقفهم هذه املرة ،ال عىل النار ،بل بني يدي اهلل تعاىل﴿ :ﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ [األنعام ،]30 :فال ُيمهلون ليقولوا:
﴿ﰛﰜ﴾ [األنعام ،]27 :بل هو سؤال واحد يعقبه املصري إىل النار والعياذ باهلل﴿ :ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ [األنعام.]30 :

﴿ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ [األنعامَّ ]31 :
إن مجيع آيات الكتاب الكريم،

واألحاديث النبو ّية التي ارتبطت بالساعة؛ أكّدت عىل ّأنا ال تأيت إال بغتة ،والبغتة من
البغت؛ وهو :أن ُي ِ
املفاجأ أن ذلك سيحدث ،قال
فاجئ اليش ُء من حيث ال حيتسب
َ
تعاىل﴿ :ﰆﰇﰈﰉ﴾ [األعراف ،]187 :وقال﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛ﴾ [الزخرف .]66 :ومع ذلك فقد روى الناس أحاديث كثرية ،و ُأ ِّلفت

كتب يف أرشاط الساعة وعالماهتا ومقدماهتا ،بحيث ال تصبح بعد ذلك بغتة كام ورد يف

كتاب اهلل .فلقد ازدهرت الكتابة فيام عرف باملالحم والفتن منذ القرن الثاين اهلجري،

وانترشت األحاديث يف املالحم والفتن بكثرة .ومل ينظر كثري من النقاد إىل ما قد ُيصادم
معنى البغتة ومفهومها ،وإىل ما ال ُيصادمه ،ومل ُ
خيل عرص من العصور من إضافة كتاب

قسموها إىل أرشاط صغرى وأرشاط كربى ،واسرتسلوا
أو أكثر يف أرشاط الساعة ،وقد ّ

بذلك اسرتساالً شديد ًا .وقد كان مدخل أرشاط الساعة مدخ ً
ال واسع ًا إلضافة ما
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ورد بأخبار ظن ّية يف ثبوهتا ظن ّية يف دالالهتا ،أو قابلة للتأويالت ،مثل ما ورد يف نزول

املهدي ،وما إىل ذلك (((.و َق ّل أن جتد كتاب ًا يف احلديث خال
املسيح  ،وخروج
ّ
من باب أو أبواب يف الفتن واملالحم ،مع تأكيد القرآن الكريم عىل ّأنا ال تأيت إال

كثري يف ترديد أرشاط لن حتدث إال يوم القيامة ،ولكنهم زعموا
بغتة ،ولقد وقع ٌ
خلق ٌ
ّأنا عالمات صغرى وعالمات كربى تسبق القيامةّ ،
ولعل منها قوله تعاىل﴿ :ﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾ [النمل ،]82 :ومع

وضوح اآلية وظهورها ،فقد جتاوزها الناس إىل آثار كثرية تُشبه ما كان ُيعنى به بنو إرسائيل

يف إرسائيلياهتم؛ من الدخول يف تفاصيل كثرية حول شكل الدَّ ابة وطوهلا وطريقتها يف

الكالم وما إىل ذلك .ولو التفت الناس إىل أسلوب القرآن الكريم وهو يقول﴿ :ﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ﴾ [النمل ،]82 :فوقوع القول ين ّبه بوضوح إىل ّ
أن احلياة
الدنيا تكون قد انتهت وحق عىل الناس القول ،بل وقع القول ،وبدأت أحداث اليوم

اآلخر ،وخرجت الدابة لتك ّلم أولئك الكافرين ،فكأن اهلل -تبارك وتعاىل -يقول
هلم :لقد أرسلت لكم رسيل ،برش مثلكم ،بألسنتكم ،يكلمونكم ،وخياطبونكم

بام تعرفون وال تنكرون ،وبام تعقلون ،فلم تقبلوهم ومل تنتفعوا بام جاؤوكم به،

وكنتم مثل الدواب﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ﴾ [األنفال﴿ ،]23-22 :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [الفرقان ،]44 :فهبطتم يف حياتكم الدنيا إىل مستوى األنعام ،وإىل

مستوى الدواب ،وذلك زيادة يف النكاية هبم وتبكيتهم ودفعهم إىل الندم واحلرسة.

(((

((( ومن الكتب املنترشة واملتداولة يف أيامنا هذه يف املوضوع «إحتاف اجلامعة فيام كان ويكون بني يدي الساعة»
ملؤلفه الشيخ :محود التوجيري ،يرمحنا اهلل وإياه ،وهناك «اإلذاعة يف أرشاط الساعة»« ،واملالحم والفتن»
البن كثري« ،والفتن واملالحم» ألحد ُكتّاب الشيعة يف القرن السادس اهلجري ،و«اإلشاعة ألرشاط
الساعة» ،وغريها من الكتب.
((( أذكر أنّنا كنّا يف مدينة الرياض قبل ما يقرب من ثالثني عام ًا ،فجاء أحد طلبة العلم إىل الشيخ عبد العزيز
ابن باز  ،وكان القادم مضطرب ًا خائف ًا جدّ ًا ،وقال للشيخ« :يا شيخّ ،
وإنا
إن الدابة قد خرجتّ ،
شوهدت هذا الصباح عىل الصفا يف مكةّ ،
وإن نصفها آدمي ونصفها اآلخر يف شكل حيوان ،وإنّك ال بدّ أن
ّ
حتذر الناس من هذا األمر» ،فام كان من الشيخ إال أن رفع اهلاتف عىل أحد كبار املسؤولني خيربه باألمر=،
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ّ
إن هذه األمور جيب الوقوف هبا عند آيات القرآن الكريم ،ال نجاوزها بأي حال
من األحوالّ ،
وإل فستضطرب الرؤية ،وختتل العقيدة ،وحتتار العقول ،وتتفكك األ ّمة،

وتتجارى هبا األهواء .وال أظنّها يف أيامها هذه يف حاجة إىل مزيد من ذلك ،فلدهيا من

األزمات ما يكفيها ،ليتمنوا ﴿ﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣﰤ﴾ [األنعام،]27 :
خيرج هلم دابة من األرض تك ّلمهم وتدفعهم إىل النَّدم عىل أهنم مل يؤمنوا بآيات اهلل ،وكثري
مما ُس ّمي بـاألرشاط يقع يف هذا اإلطار .فطلوع الشمس من مغرهبا معناه ّ
أن املجموعة
والسنن والنُّظم التي تسري عليها كلها قد انتهت أعامرها وبلغت أجلها ،وصارت
الشمس ّية ُّ

يف طريقها إىل جمموعة األحداث التي ستحدث يف ذلك اليوم ﴿ﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ

ﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉ﴾ [التكوير ،]14-1 :فالشمس سائرة يف طريقها إىل التكوير ،واجلبال ُس ّيت،

والعشار ُع ّطلت ،والوحوش ُحرشت ،والبحار ُس ّجرت ،والنفوس ُز ّوجت ،والسامء
انفطرت ،والكواكب انتثرت ،والبحار ُف ِج ّرت ،ثم تبدأ أحداث احلرش واحلساب ،ثم
اجلزاء ،فهذه األمور عبارة عن أحداث ستقع يف اليوم اآلخر ،يوم انتهاء هذه احلياة
الدنيا وتوقفها .لكن الذين شغلوا األ ّمة بأحاديث الفتن ،وأرشاط الساعة ،وقبلوا فيها

وصححوه ،كانوا يستغلون -يف غالب األحيان -أحواالً
املوضوع والضعيف واملعلول
َّ

والضنك واملحن واحلروب والفتن متر األ ّمة هبا ،فيتعاملون عليها ،وحياولون
من الضيق ّ

إعطاء تفسريات لتلك األحداث ،ال تعالج أمراض األ ّمة ،وال تشكّل فيها دافع ّية نحو
التغ ُّلب عىل حالتها ،بل تزيد من يأسها وقعودها واستسالمها وإهيامها ّ
بأن كل ما
حيدث إنّام هو قدر مقدور ال را ّد له وال دافع ،فرسول اهلل  قد تن ّبأ به ،وقد أخرب

= ويطلب منه أن ُيكلف رشطة مكة بالتحقق ومعرفة صحة ما روى هذا الرجل .وقد بقيت األوساط
القريبة من الشيخ واملحيطة به تتابع األمور ،وتنتظر من خرب الدا ّبة َم ْن يأتيها باخلرب اليقني ،ومل جتد الرشطة
أي أثر هلذا الذي ذكر ،ال يف مكة وال يف غريها .وال أدري إذا كان قدماء املرصيني كان لدهيم
وال غريها ّ
تصور لدا ّبة نصفها آدمي ونصفها دابة ليتحقق املصطلح ،فصنعوا أبا اهلول ليكون جتسيد ًا لذلك التصور.
ّ
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عنه ،وما دام األمر كذلك فعليها أن تستسلم لكل حدث ،وختضع لكل ج ّبار ،وتنتظر
ما يأيت بعد ذلك بدالً من أن تقوم بواجبها يف اإلصالح والتغيري ،واألمر باملعروف.
وإذا كانت هناك بعض أحاديث صحيحة ،تناولت أمور ًا مثل الفتن واهل َ ْرج

واحلروب ،ومعاداة األمم األخرى ،واجتامعها ضدّ هذه األ ّمة ،فإنّام هي حتذير من
السقوط يف أحوال تؤدي إىل ذلك يف غالبها ،فحني ّ
حيذر اهلل -تعاىل -يف القرآن من
أن تسلك هذه األ ّمة سلوك بعض من سبقها ،فتتخىل عن محل الكتاب مح ً
ال إنسان ّي ًا،

والعناية به ،وتتساهل يف وحدهتا ،وهتمل دعوة الناس إىل رصاط اهلل ،وتضعف
قبضتها عن التمسك بكتاب اهللّ ،
وتفرقها ،وتشتّت
فإن ذلك سوف يؤدي إىل ضعفها ُّ

ٌ
مسوق
صح من هذه األحاديث،
شملها ،وتكالب األمم ضدّ ها ،وما إىل ذلك ،فام َّ
ُ
لتحذير األ ّمة من أمور ّ
القرآن منها ،وهنى عن السقوط فيها ،أو التساهل يف
حذ َر
إبرازها والتهاون يف مقاومتها ،كي ال تؤول أحواهلا إىل الوهن الذي ّ
حذر القرآن منه،
ُ
ّ
رسول اهلل  منه كذلك.
وحذر

وأ ّما تلك األحاديث الواردة يف التجديدّ ،
وأن هذه األ ّمة لن ختلو من املصلحني

السوي املستقيم ،فذلك لدفع اليأس عن قلوب املؤمنني،
والدعاة إىل اهلل ،وإىل سبيله
ّ
وإعطائهم اآلمال التي ُت َق ِّوي الدافع ّية لدهيم لإلصالح والتجديد واجلدّ واالجتهاد
واجلهاد يف سبيل اهلل ،فهي أ ّمة أراد بنوها ومؤسسها رسول اهلل  أن جيعلها قادرة عىل
أن تنهض برسعة إذا ما كبت ،وأن تُفيق إذا ما غفلت ،وأن ُتَدّ د نشاطها إذا ما فرتت،

وأن تكون قادرة عىل احليلولة دون ظهور الظلم فيها أو االنحراف ،فال يليق هبا أن
تقعد عن مها ّمها تلك ،وهي األ ّمة التي أراد اهلل هلا أن تكون وسط ًا شاهدة عىل الناس.

ّ
واملنشطات للدافع ّية ،لكن من املؤسف
وبذلك يكون دور تلك األحاديث دور املن ّبهات
حتولت -عىل أيدي أولئك الغافلني -إىل أمراض فتّاكة يف عقل األ ّمة وجسدها،
ّأنا ّ

تُقعدها عن النهوض ،وترصفها عن مقاومة األمراض ،وتدفعها إىل االستسالم ألسوء
ألنا أمور
األمور ،وهذه األمور ال بدّ من إخضاعها للقرآن املجيد أوالً وثاني ًا وثالث ًا؛ ّ

تتعلق بالعقيدة وبالرؤية الكل ّية ،فال تؤخذ إال من يقين ّيات القرآن وقطع ّيات آياته
وسوره ،وإال ّ
فإن معتقدات األ ّمة ورؤيتها سوف ُيصي ُبها الدمار واخلراب والعياذ باهلل.
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واهلل -تبارك وتعاىل -حني قال﴿ :ﰀﰁﰂﰃ﴾ [حممد ]18 :ن ّبه إىل ّ
أن أهم
أرشاطها مبعث خاتم النب ّيني ،فهو إيذان بقرب وقوعها ،وقرب انتهاء هذه احلياة
الدنيا ،إذ ال نبي بعده ،وال كتاب ينزل بعد القرآن حتى قيام الساعة .ومن العجب ّ
أن
بعض
املسلمني -تأ ُّثر ًا بأهل الكتاب -أشاعوا أخبار ًا واهية ال تصح ،منها ما ر ّددها ٌ
من ّ
أن هناك حديث ًا يقول« :ال تؤ ّلفان»؛ أي :لن تبلغو سنة ألفني ،وال ندري إذا كانت
سنة ألفني من اهلجرة -عل ًام ّ
بأن التاريخ اهلجري مل يظهر إال يف عهد سيدنا عمر -أم
يف التاريخ امليالدي ،وال ُيعقل أن ن َ
ب به ،و ُيقال لنا« :ال تؤ ّلفان» ،وها نحن قد
ُخا َط َ
جاوزنا األلفني من ميالد الس ّيد املسيح .فال بدّ من وضع هذه األخبار حتت هيمنة
القرآن ،والتصديق عليها بآياته ،أو التو ّقف عن تداوهلا بتلك الطريقة البلهاء ،وكأنّنا
أ ّمة ال كتاب هلا وال هداية.
لقد زعم َم ْن زعم -بناء عىل دعوى جورج بوش -أن الس ّيد املسيح ال بدّ أن
غرته إرسائيل ،ودفعته
يكون قادم ًا ما بني سنة سبع وتسع بعد األلفني؛ ولذلك ّ

لتفكيك العراق واحتالله سنة 2003م؛ لتهيئة األجواء لنزول الس ّيد املسيح ،وما
زالت إرسائيل متكر مكرها عىل بعض املغ ّفلني يف أمريكا وأوروبا با ّدعاء ّ
أن هدم

األقىص وبناء اهليكل ال بدّ أن ُي َم ّهد له الطريقّ ،
وأن هذا إنّام هو من التحضريات التي
ال بدّ منها لنزول السيد املسيح وعودته ،وإال فإنّه لن ينزل ،وها ُهم يقومون بعمل ّيات
ألنم ح ّيدوا أولئك الذين بأيدهيم القوة
إجرام ّية عىل مرأى من العامل كله ومسمع؛ ّ

ولدهيم القدرة عىل منعهم من القيام بذلك بتلك الطريقة ،فأضحى كل ما تفعله
إرسائيل من قتل الفلسطيني وترشيدهم ،رضوري ًا ملجيء السيد املسيح ونزوله.

واهلل تعاىل يعلن ّ
جل شأنه -خرسان الذين ّكذبوا بلقائه ،وأضاعوا أعامرهم كلها
يف غمرات التكذيب ،حتى إذا جاءهتم الساعة بغتة -دون انتظار منهم أو تو ُّقع -قالوا:
﴿ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ [األنعام.]31 :

ويلتفت السياق إىل رسول اهلل  الذي كان حيزنه جدّ ًا غفل ُة هؤالء وإعراضهم؛
ليقول اهلل ّ
جل شأنه﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
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ﯞﯟﯠﯡ﴾ [األنعام ،]33 :مما يؤكد َّأنم ال يستطيعون أن يقاوموا قناعتهم

الداخل َّية ويقينهم بصدق رسول اهلل  يف كل ما جاء به ،لكنّهم جيحدون -أي
ينكرون -بألسنتهم ،وتأبى قلوهبم .واجلحود :نفي اللسان ملا يستيقنه القلب ،قال تعاىل:

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ﴾ [النمل،]14 :
ّ
جل شأنه -لرسولهويبي اهلل
وقال سبحانه﴿ :ﰉﰊﰋ﴾ [األعرافّ ،]51 :

الكريم  ّ
الرسل قد ك ُّذبوا أيض ًا ،فواجهوا التكذيب بالصرب حتى
أن إخوانه من ُّ
أتاهم نرصنا اآليت ال حمالة ،ولكن يف مواقيت حدّ دناها نحن بحكمتنا .ولقد جاءك من
نبأ املرسلني ما يؤكد لك بأنّك لست بدع ًا منهمّ ،
وأن ما أصابك قد أصاب َم ْن سبقك،
ّ
كب عليك
وأن عليك بالصرب والصالة ،حتى يأيت نرصنا يف موعده ووقته .لكن إن ُ

إعراضهم ،ووجدت لو استجبت لطلباهتم ،وقمت بإتياهنم بآيات حس َّية كاآليات
احلس َّية التي آتيناها موسى وعيسى ،فإن استطعت أن تبتغي نفق ًا يف األرض ،فتغوص يف
أعامقها ،أو ُس َّل ًام يف السامء لتأتيهم بآية ،فافعل ،وما أنت بفاعل إال بإذين ،ولن تستطيع أن
تأيت بآية كام أويت األولون إال بإذين ،وقد آتيناك اآلية الوحيدة الكربى ،وهي اآلية األهم
النبيي واملرسلني بشكل مبارش ،وهي
واألنسب للرسالة اخلامتة التي ُأرسل هبا خاتم
ّ
اآلية التي انفردت هبا ،وهي التي تتحدَّ ى هبا ،أال وهي «القرآن املجيد»﴿ :ﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾ [احلجر ،]87 :فهذه آيتك الدائمة العامل ّية ،وأ ّما اآليات
احلس ّية فهي آيات آتيناها بحكمتنا ملن سبقوك ،فاعلم أنّنا لو شئنا محل قومك عىل
اهلدى وإكراههم عليه جلمعناهم عىل ذلك ،فال تكون ّن من اجلاهلني.

يصوره هلؤالء
ثم يعرض لنا القرآن الكريم مشهد ًا آخر من مشاهد يوم القيامةّ ،
اجلاحدين ،ويضعهم فيه لعلهم يتد ّبرون ،ليذكر احلرش وليذكر موقفهم حني ال
جيدون ما يقولون بني يدي اهلل إال أن يكذبوا ،مع قسم باهلل كذبوا فيه﴿ :ﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢ﴾ [األنعام ،]24-23 :ويبدأ بيان بعض أصناف هؤالء الذين ال خيتلفون
عن األصناف األخرى إال بيشء من الرياء والنفاق وااللتواء ،جيعلهم ُيشعرونك
-وقد ُيشعرون اآلخرينَّ -أنم يستمعون إليك ،جيدون فيام يستمعون ما يعنيهم
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برسالتك وبالكتاب الذي أنزل عليك ،فيقول تعاىل﴿ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

فيبي أهنم بنهيهم اآلخرين عن
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ﴾ [األنعامّ ،]25 :
االستامع إليك ،ومنعهم من النيل منك ،بناء عىل عصب َّية قبل َّية ومح َّية جاهل َّية ،وبنأهيم
بأنفسهم عنك وعن القرآن الكريم فإهنم هيلكون أنفسهم دون أن يشعروا.

ويستمر السياق ُيق ّلب هؤالء ،وينتقل هبم من مشهد من مشاهد القيامة إىل
آخر ،ومن الدعوة إىل النظر إىل حتذير من مصري يسء ،حتى هناية اآلية ( ،)37حني
يقرتحون عىل رسول اهلل  ّ
أن ُينزل عليهم آية كام ُأنزل عىل اآلخرين من قبله،
وبخاصة موسى وعيسى﴿ ،ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﴾
[األنعام ]37-36 :فنرى ّ
أن اآليات كلها -من السابعة إىل السابعة والثالثني -تدور حول
القرآن الكريم مصدر اهلداية ،جتادل عنه ،وترد ُش َبه املرشكني املثارة عليه ،وتن ّبه إىل

البرشية من الظلامت إىل النور.
صدقه وعظمته وقدراته املتنوعة عىل إخراج
ّ

النَّجم الثالث :يف بيان جانب من جوانب اخللق الداعية للتفكُّر

﴿ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ [األنعام.]47-38 :
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ّ
جل شأنه -يف اآلية ( )38جانب ًا من جوانب اخللق يف هذا الكون الفسيح،يبني اهلل

الذي ال ينفرد هؤالء بالعيش فيه ،يذكّرهم بالعامل الذي غفل عنه هؤالء ،ومل يتد ّبروا ما
فيه ،بل انشغلوا يف ظلامهتم وكربيائهم ،ونسوا األمم األخرى التي خلقها اهلل ّ
جل وعال.
حني ُيدرك هؤالء ّ
أن الدواب ك ّلها والطيور مجيعها أمم أمثال البرش؛ ولكن حكمته

بمهمة االستخالف
سبحانه -قد اختارتكم من بني هذه األمم كلها لعبادته ،وللقيامّ

ّ
وكرمكم من أجلها﴿ :ﮏﮐ
يف خلقه،
وسخر لكم كل ما خلق لتقوموا هبذه املهمةّ ،
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

وصوركم فأحسن صوركم ،ذلك ك ّله
ﮟﮠ﴾ [اإلرساء .]70 :وأحسن خلقكم،
ّ
لتمكينكم من هذه املهمة التي قبلتموها باختياركم ،وعاهدتم اهلل عليها برضاكم ،ثم ها

تتمردون عليها ،وتنزلون إىل مستوى ما ّ
سخرنا لكم من خملوقات ،بل أقل ﴿ :ﮢﮣ
أنتم ّ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙﯚ﴾ [األنفال ]23-22 :لقد منحناكم قوى وعي ،وقدرات ،وطاقات

ففرطتم هبا وعطلتموها ،ومل
لتستفيدوا هبا وتستعملوها يف أداء مهمتكم تلكّ ،
تستفيدوا بيشء منها﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

إن تكذيبكم بآياتنا جيعلكم َّ
ﭱﭲ﴾ [األعرافّ .]179 :
ّ
املسخر،
أقل شأن ًا من اخللق
من مجيع أممهم؛ من طري ودواب ووحوش ،ويوم حترشون مع هذه األمم ك ّلها

فسيكونون أحسن حاالً منكم؛ ألنّنا مل نؤهتم ما آتيناكم من قوى الوعي ،ومل نعاهدهم
عىل ما عاهدناكم عليه؛ ولذلك فإنّنا سنقول هلم :كونوا تراب ًا ،فال يدخلون جنّة وال

نار ًا ،أ ّما أنتم ّ
فإن مصريكم إىل النار؛ ألنّكم نسيتم اهلل ،ونقضتم عهودكم معه ،وختليتم
عن مهمتكم االستخالفية التي ك ُّرمتم هبا ،فأنساكم اهلل أنفسكم بام نسيتم يوم احلساب.

ّ
تنج من مظامل املفسدين يف األرض.
إن هذه األمم -من الطري واحليوان -مل ُ
أرضوا
فاملفسدون يف األرض مل يقترصوا يف أرضارهم عىل اإلرضار بالبرش أمثاهلم ،بل ّ
كذلك باحليوان والطري والنبات والبيئة ك ّلها ،وهذه األمم -التي أصابتها أرضار املفسدين
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يف األرض -سوف تشهد ضدّ هم يف موقف احلرش ،كام تشهد عليهم جوارحهم:

﴿ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﴾

[يس]65 :

﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄﰅﰆ ﰇ ﭑﭒﭓﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀﮁﮂﮃ﴾ [فصلت .]23-19 :فسيأيت يوم تنطق فيه بالشهادة عليكم،
حيث ال يؤذن لكم (أهيا الكافرون) بالنطق.

ثم يلتف إليهم بسؤال َق َّل إال ُيصادف إنسان ًا ،يف موقف جيعله جيأر باستغاثته

وجلوئه إىل اهلل وحده ،وذلك حني يرى عذاب اهلل أو الساعة ،فيقول تعاىل﴿ :ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ﴾ [األنعامّ ،]40 :
فإن

عذاب الدنيا مهام اشتدّ فإنّه دون عذاب الساعة ،فحني يأيت العذاب ،وجتد فطرتكم
فرصة للتعبري عن نفسها بعيد ًا عن ضغوطكم وانحرافاتكم؛ ّ
ألن هول املفاجأة لن
يسمح لكم باستدعاء عبادتكم الرشك ّية ،ورشكائكم وضاللكم ،وإنّكم حينها

ستتوجهون باستغاثتكم إىل اهلل وحده ،وتلك هي الفطرة ،فتذكّروا حني تستغيثون
ربكم يف القيامة وقد ّ
ضل عنكم ما كنتم تزعمون .فهل تتوقعون أن ُيغيثكم وقد
استكربتم عن طاعته يف الدنيا ،ومل تستجيبوا لرسله ،ومل تُلبوا نداءهِ ،
فل َم ال تستجيبون
ّ
له اليوم ليستجيب لكم غد ًا؟! إنّكم يف الدنيا ،حني ّ
خيل بني فطرتكم ومواجهة املواقف
الصعبة ،فإنا تتجه إىل االستغاثة باهللِ ،
فل َم ال تنسجمون مع فطرتكم ،وتؤمنون
ّ
وتتمردون عىل شياطينكم وأعدائكم بدالً من متردكم عىل إهلكم احلق؟!.
بربكم،
ّ
ّ
إن سنن اهلل ماضية يف األفراد واألمم واجلامعات كام ن ّبهنا تعاىل يف قرآنه ،فيذكّر
بأمم كثرية جاءهتم رسلهم بالب ّينات ،وبدأت السنن اإلهل ّية جتري عليهم ،وحني ّ
كذبوا

و«الضاء» .و«البأساء» :كل ما
رسلهم -كام فعل قومك معك -أخذناهم بـ«البأساء»
َّ َّ

والرض واملكروه،
ُيصيب اإلنسان يف غري نفسه ،كاملرض؛ وتعني كذلك الشدّ ة والقوة
ّ
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وهي يف النكاية أكثر (((.أما «الرض» :فهو سوء احلال؛ إ ّما يف نفسه لِق ّلة العلم والفضل
والع ّفة؛ وإ ّما يف بدنه لعدم جارحة ونقص؛ وإ ّما يف حالة ظاهرة من ق ّلة مال وجاه؛
ولذلك كان دعاء أيوب ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ﴾ [األنبياء﴿ ]83 :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ﴾ [األنبياء ،]84 :فهو ِ
(((
حمتمل لثالثتها.
َّرضع» ،أي التَّذلل واخلشوع ،اللذين من شأهنام أن
وكالمها ُربطا بتشكيل دوافع «الت ٌّ
يدفعا هؤالء القساة يف قلوهبم ،غالظ األكباد ،إىل التوبة واإلنابة إىل رهبم ،والرجوع
وجتمد قوى وعيهم ،حالت دون ذلك.
إليه ،لكن قسوة قلوهبم ،وغلظة أكبادهم،
ُّ
«الترضع» و«الرضاعة» :الضعف ّ
والذ ِّل ،قال تعاىل﴿ :ﮒﮓ﴾ [األنعام،]63 :
ّ
(((
﴿ﯦﯧﯨ﴾ [األنعام.]42 :
ثم تبدأ عمليات استدراج هلؤالء املعاندين﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ [األعراف ،]183 -182 :فتُفتَّح عليهم األبواب يف سعة
الرزق وصحة األجسام وكثرة األهل والولد ،لتبدأ قوى وعيهم تتحرك يف اجتاه مغاير
مفارق ،فيتومهون ّأنم كانوا عىل صواب يف كفرهم ،فرتبط قوى وعيهم -املريضة
الكليلة -بني تكذيبهم رسلهم وكفرهم ورشكهم والوفرة يف أرزاقهم﴿ :ﭨ
ﭩﭪﭫﭬ﴾ [الواقعة﴿ ]82 :ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾﯿﰀ﴾ [يونس .]24 :آنذاك ،يأخذهم اهلل أخذ عزيز مقتدر ،كام يقول
اهلل تعاىل﴿ :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
متحسون عىل ما
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌ﴾ [األنعام]44 :؛ أي :يائسون من النجاة،
ّ
َّفرطوا يف جنب اهلل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ﴾ [األنعام.]45 :

األصفهاين يف املفردات هو :احلزن املعرتض من شدّ ة
يعرفه
و«اإلبالس» كام ّ
ّ
ّ
وجل﴿ :ﯝﯞ
عز
البأسُ ،يقال« :أبلس» ،ومنه اشتق «إبليس» فيام قيل ،قال ّ
ﯟﯠﯡﯢ﴾ [الروم ،]12 :وقال تعاىل﴿ :ﰇﰈﰉﰊﰋﰌ﴾
((( املناوي ،زين الدين حممد عبد الرؤوف (تويف1031 :ﻫ) .التعاريف .حتقيق :حممد رضوان الداية ،بريوت
ودمشق :دار الفكر املعارص ودار الفكر ،ط1410 ،1ﻫ ،ص.111
((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.503
((( املرجع السابق ،ص.506
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[األنعام ،]44 :وقال تعاىل﴿ :ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ﴾ [الروم.]49 :
والدَّ ابر :هو اآلخر ،واملراد :أهلكوا -مجيع ًا -عن آخرهم .وذكر احلمد -هنا-
«و ْ
ني» لبيان ّ
أن إهالك هذا النوع من البرش فيه إنقاذ لألرض و َم ْن
الَ ْمدُ َِّ
ل َر ِّب ا ْل َعا َلِ َ
َ
عليها من العابثني واملفسدين ،فاحلمد هلل قاصم اجل َّبارين ،ومنقذ املستضعفني ،وقاطع
دابر املفسدين سبحانه .لقد ُأمر نوح أن حيمد اهلل ْ
أن ن َّجاه و َم ْن معه يف الفلك من القوم
الظاملني ،وأهلك بال ُّ
طوفان اآلخرين﴿ :ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
(((

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈﰉﰊﰋ ﰌ ﰍﰎﰏ ﰐ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾ [املؤمنون﴿ ،]31-27 :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥ﴾ [فاطر﴿ ،]35 -34 :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾ [الزمر ،]74 :فاحلمد يصدر عن املؤمنني
شكر ًا هلل عىل تدمري املفسدين يف األرض والظاملني والطغاة واجل ّبارين ،ونرص
املستضعفني ولو بعد حني.

ّ
إن اإلنسان -إذا أخذ اهلل تعاىل منه قوى وعيهُ -يصبح يف وضع ناقص البرش َّية
ِ
خوهلا اهلل -تعاىل -له ،ويف الوقت نفسه ال يمكن
بمقدار ما فقد من ن َع ٍم وحواس ّ
أن ُيلحق نفسه بـ«احليوان األ ْعجم»؛ ّ
ألن احليوان ُأ ِعدَّ ليكون حيوان ًا ابتدا ًء ،وليس
اإلنسان كذلك ،فالتساؤل الذي أورده اهلل تعاىل يف قوله﴿ :ﭵﭶﭷﭸﭹ
ٌ
تساؤل يف منتهى القوة،
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ [األنعام ]47 :هو
أي
فكأنّه يقول :أخربوين إن حدث لكم ذلك؟ وهو أمر يمكن أن حيدث لكم يف ّ
وقت؛ ّ
خولكم هذه النِّعم هو نفسه الذي تكفرون به ،وترفضون اإليامن
فإن الذي ّ
به ،وكذلك أخربوين لو أتاكم عذاب اهلل بغتة بدون مقدمات أو إنذاراتّ ،
فإن بأسنا
وعذابنا يمكن أن يأيت بيات ًا أو هنار ًا﴿ :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌ

((( املرجع السابق ،ص.143
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ﮍﮎ ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﴾ [األعراف ]7-4 :وقد يأيت
عذابنا جهار ًا هنار ًا ظاهر ًا ،يشهد املفسدون املقدِّ مات ك ّلها ،فال يتوبون وال يتذكرون
حتى يصبحوا يف قلب العذاب ووسط دوامته﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾ [األنعام ]158 :كام حدث لفرعون وقومه،
وقوم نوح وغريهم ،فعذابنا خاضع ملقاديرنا ال ألمانيهم ورغباهتم.
الرسل
أيا الظاملون املفسدون يف األرض -تطالبون بام ليس يف مقدور ُّإنّكم ّ
فمرة تطالبوهنم بتعجيل العذاب
أن يفعلوه ،وليس من مهامهتم أن يستجيبوا لكم فيه؛ َّ
احلس َّية بحسب
ومرة تطالبوهنم بأن يأتوكم باخلوارق واملعجزات ِّ
الذي أنذروكم بهَّ ،
شهواتكم ورغباتكم.

الرسل ،وتوجيههم يف منهج التعامل مع أقوامهم
النَّجم الرابع :يف بيان ماهية ُّ
﴿ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪ﴾ [األنعام.]58-48 :
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ّ
مهمهتم وحدودها ووسائلها،
الرسل هم رسل اهلل وأنبياؤه ،فاهلل هو َمن حيدِّ د ّ
إن ُّ

مهمهتم منحرصة يف «الدعوة مصحوبة بالتبشري واإلنذار» .ويف قدرة
وقد جعل اهلل ّ

ينزل عليهم آيات تظل أعناق أممهم هلا خاضعة﴿ :ﭟﭠﭡ
اهلل املطلقة -لو شاء -أن ّ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [الشعراء ]4 :لك ّن يف ذلك نوع ًا من اإلكراه

هلم .وقد سبقت كلم ُة اهلل أن يأمتن اإلنسان عىل «حر ّية االختيار» .وللمحافظة عىل

حرية اإلنسان فقد قرص مهام املرسلني عىل دعوة الناس مع اإلنذار والتبشري .فال
ينبغي ألحد من بني البرش أن يتوقع من اهلل ّ
بالرسل وما
-جل شأنه -أن يفرض اإليامن ُّ

ينزله عليهم؛ ألنّه﴿ :ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ

ﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ﴾ [البقرة﴿ ]256 :ﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾

[الكهف]29 :

﴿ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾ [األنعام.]49 - 48 :

الرسل وكيف مجع اهلل -سبحانه -هلم بني الوحي
وليبي ويؤكّد -تعاىل -عىل ماهية ُّ
ّ

والبرش ّية يأمر رسو َله  أن يؤكد عىل قومه برش َّيته ،ويؤكد عىل قدراته املحدودة ،وعىل

ّ
ّ
جل شأنه -ال ُي َغ ِّي من ذلك شيئ ًا﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣأن محله لرسالة اهلل
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝﯞ﴾ [األنعام ]50 :قل :ال أقول لكم عندي خزائن اهلل ،فلن تسألوين شيئ ًا
إال ُأعطيتم ،وال أعلم الغيب ،وال أقول لكم ّ
إن الرسالة قد نقلتني من عامل البرش إىل

عامل املالئكة ،ذلك كله مل حيدث ،فأنا لست إال برش ًا رسوالً ،أتبع ما ُيوحى إ ّيل من ريب،

فأبرص وأسمع وأعقل ،أ ّما أنتم فتستمرون يف العمى والظلامت والضالل البعيد ،مع
علمكم ّ
بأن األعمى ال يستوي مع البصري ،لكنّكم ال تتفكرون لتدركوا أنّكم يف موقع
رب.
األعمى وأنا يف موقع البصري بام أوحي إ َّيل من ّ

ثم يأمر اهلل -تعاىل -رسوله ّأل يض ّيع وقت ًا مع أولئك ال ُعمي الذين ال يتفكرون،

وأن ينذر هبذا القرآن الذين فتح اهلل قلوهبم وعقوهلم إىل ما فيه من بصائر ،فآمنوا
ّ
بأن هناك بعث ًا ونشور ًا وحرش ًا بني يدي اهلل؛ ولذلك اختذوه -سبحانه -ول ّي ًا وشفيع ًا؛
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هؤالء -هبذه االستعدادت لدهيم -سريتقون إىل مستوى التقوى ،فال تظنن ّ
أن
اإلنذار قارص عىل أولئك املرشكني الضالني؛ ألنّك﴿ :ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅ ﴾ [فاطر ،]18 :وهنا
تتجاوز املقارنات ثنائ ّية األعمى والبصري إىل جمموعة كبرية من الثنائيات املتقابلة﴿ :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﴾ [فاطر ،]24-19 :فال تبتئس ،واعلم أنّك:
﴿ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﴾ [يس،]11 :
ّ
إن اهلل -سبحانه -يأمر نب ّيه أن ينذرهم بالفرار إىل اهلل تعاىل﴿ :ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊﰋﰌ﴾ [الذاريات.]50 :

ثم ين َّبه إىل انقسام اإلنذار إىل أقسام :فهناك إنذار للكفار واملرشكني ،وهؤالء ّ
قل
أن ينتفعوا بذلك؛ لعدم وجود االستعداد لالنتفاع بذاك اإلنذار لدهيم ،وهناك إنذار
ليستمروا ،فال يفرتون وال يغفلون وال يلبسون إيامهنم
وتبشري ألولئك الذين يتّقون
ّ
يغرهنم باهلل الغرور.
تغرهنم احلياة الدنيا ،وال َّ
بظلم ،وال َّ

ثم حيذر اهلل نبيه  من أن يطرد أحد ًا من أولئك الذين يدعون رهبم بالغداة
َّ
جل شأنه -أنّه لو طردهم فسيسلك يف عدادوالعيش يريدون وجهه ،وينذره
ّ
الظاملني ،و ُيبني له ّ
أن املستكربين من زعامء القبائل ،الذين ينظرون نظرة استخفاف إىل
أولئك الفقراء الذين يدعون رهبم بالغداة والعيش يريدون وجهه ويريدون رضاه ،فقد
جعل اهلل -تبارك وتعاىل -بعضهم لبعض فتنة وموضع اختبار ،فكان يفرتض بذلك
الغني أن يشكر اهلل وحيمده وهو يشاهد نعم اهلل عليه التي َح َر َم من مثلها كثريين.
ألنم يقولون﴿ :ﭖﭗ
إهنا فتنة واختبار كثري ًا ما يسقط فيه أولئك املستكربونّ ،
ﭘﭙﭚﭛﭜ﴾ [األنعام ]53 :فكربياؤهم وغطرستهم جتعلهم يفكرون ّ
أن هلم حق
االعرتاض عىل اهلل  وهو أعلم بالشاكرين.

اج ْه َت ُه
ويف سورة هود ،يقول نوح  لقومه ،وقد واجه مثل املوقف الذي َو َ
يا رسول اهلل حممد﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
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ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾

[هود:

 ،]27فر ّد نوح  عليهم﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ [هود ،]30-28 :وهكذا ترى التشابه بني أولئك الك ّفار

واجلبارين واملستكربين يف كل زمان ،وطرائق تفكريهم وخصاهلم مع أنبيائهم.

ثم تأيت آية ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭫ ﭬ ﭪ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﴾

[األنعام]54 :

ّ
جل شأنه -لرسوله الكريمّ :إن هؤالء هم
ليقول

بشوا ،وأن ُيقال هلم" :سالم عليكم" ،أ ّما أولئك الكفار
املؤمنون املستحقون أن ُي َّ
لعل اإلنذار يلفت أنظارهم أو يؤ ّثر يف قلوهبم القاس ّيةّ ،
فينبغي أن ُين َْذرواّ ،
وإل فإن
أجل اهلل ماض فيهم ال حمالة.

َب" الذي يوحي باإللزام حتفيز كبري
ويف ذكر التوبة يف هذا السياق ،وذكر لفظ " َكت َ

فوجه اهلل تعاىل
ألولئك املؤمنني الذين جاؤوا الرسول  خمبتني هلل ،غري مرشكني بهّ ،

أنظار نب ّيه إىل تذكريهم بالتوبة بعد إلقاء السالم عليهم ،وتبشريهم بقبوهلا قبل أن يأتوها،

بش اهلل هؤالء يف هذه اآلية ويف آيات عدة بالقبول ،كام يف سورة النساء﴿ :ﭺ
فلقد ّ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﴾

لـمن كان له قلب يعي.
[النساء ،]18 -17 :ويف ذلك من املنن والرمحة الكثري َ

تبي ّ
أن
واآلية﴿ :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ﴾ [األنعامّ ]55 :

هذا القرآن املجيد مل يكتف ببيان منهج املؤمنني الصادقني ومناهج املسلمني ،بل ّبي
وأوضح سبيل املجرمني كذلك ،وبذلك هدى اهلل اإلنسان النجدين؛ ليختار ،ولئال
الرسل.
يكون للناس عىل اهلل حجة بعد ُّ
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﴿ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﴾ [األنعام]58-56 :

تأيت هذه اآليات كتوجيهات من اهلل -تبارك وتعاىل -لنب ّيه الكريم يف كيف ّية التعامل
مع الشبهات التي يوردها الكفار واملنافقون؛ حيث يدعوه -تعاىل -إىل بيان اخلطوط
ويبي
العريضة التي يعمل الرسول من خالهلا ،والتي حتكمها إرادة اهلل تعاىلّ ،
الصالحيات التي أعطاها لنب ّيه الكريم بنا ًء عىل برشيته وعبادته هلل تعاىل واصطفاء اهلل
يبي هلم ّ
أن اهلل قد هناه وهنى الناس كا ّفة أن يعبدوا
تعاىل له يف آن ،فيدعوه أوالً إىل أن ّ
تلك األصنام التي يدعوهنا آهلة وأرباب ًا من دون اهللّ ،
وأل يتّبع أهواء هؤالء املرشكني
ومتنّياهتم ورغباهتم القائمة عىل الباطل والفسادّ ،
وأن ما يدعونه إليه هو الضالل بعينه
الذي خيرج َ -م ْن يطيعهم فيه -من دائرة اهلدى إىل دائرة الضالل ،ويف سورة الفرقان:
﴿ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ﴾ [الفرقان ]19 -18 :األمر الذي يؤكّد عىل إيامن
النبي بربه الكريم وأنّه هو نفسه أول املؤمنني.

ويدعوه ثاني ًا إىل ْ
وحمجة بيضاء ،فقد ّبي
أن يعلن أنّه موقن بأنّه عىل ب ّينة من ربه
ّ
له اهلل -تبارك وتعاىل -احلق من الباطل يف هذا القرآن ،وتكذيب الكافرين له ال جيعله
يغي موقفه وينرصف إىل الضالل الذي يدعونه إليه بعد إذ هداه اهلل؛ إذ الب ّينة معه
ّ
 واحلجة قائمة تقطع عليهم العذر ،فقد جاءهتم الب ّينة برسالته ليتلو عليهم هذا
القرآن ،فيقول هلم بكل قوة وبكل يقني :إنّني أنا صاحب الب ّينة ال أنتم ،واهلل أعطاين
املطهرة التي ُيكتب القرآن هبا وحتفظ آيات اهلل فيها ،إنّه كتاب
تلك الب ّينة والصحف ّ
املطهرون.
يمسه إال ّ
مرقوم ،وكتاب مكنون ،ال ّ
يبي هلم حمدود ّية الصالحيات التي أعطاها اهلل تعاىل له،
ويدعوه تعاىل ثالث ًا إىل أن ّ
ّ
وأن استعجاهلم له بالعذاب ال معنى له؛ ألن األمر بيد اهلل وحده ليس بيده هو﴿:ﯛ
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ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ﴾ [األنعام ]58 :فأنتم تستعجلونني
ّ
جلبالعذاب الذي أنذرتكم به ،ولو كانت لكم قلوب تعقلون هبا الستعجلتم اهلل
الرمحة ،ومع ذلك فإنزال العذاب أو اإلنعام بالرمحة كل ذلك حمصور يف حكم
شأنهَّ -
اهلل ّ
احلق وهيدي إليه ،ويأمرنا به ،وهو خري الفاصلني حني
يقص ّ
جل شأنه ،فهو الذي ّ
يفصل بيني وبينكم ،ولو ّ
أن عندي ما تستعجلون به ،وقد بلغتم يف إيذائي وإيذاء
املؤمنني ما بلغتم ل ُقيض األمر بيني وبينكم ،ولن أكون ظالـ ًام لكم لو حدث ذلك،
ألنّكم َم ْن بدأتم واستدعيتم ذلك كله ،واهلل -تبارك وتعاىل -أعلم بالظاملني.

النَّجم اخلامس :يف تفرده تعاىل ِ
بالعلم والقدرة املطلقتني األزل ّيتني
ّ

﴿ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍ ﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [األنعام.]67-59 :

ّ
جل شأنه -يف هذه اآلية عىل تربئة نب ّيه  مرة أخرى مما يتومهونُيؤكّد اهلل
أنَّه جزء من مسؤول َّياته ،وهو قدرته عىل إنزال العذاب هبم؛ ذلك ّ
ألن الذي يقدر
عىل هذا األمر هو اهلل -تعاىل -وحده الذي عنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو،
فهو هنا جيادهلم يف جوانب األلوه َّية والربوب َّية التي ال يملك إنسان أن يتجاهلها،
فينتقل السياق هبم من التهديد إىل الوعيد إىل بيان القدرة إلثبات وحدانيته تبارك
أمر يشاهدون آثاره فال يستفيدون هبا ،وال ختبت هلا قلوهبم ،فخزائن
وتعاىل .وهو ٌ
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جل شأنه -ال يعلمها إال هو ،وهو ّّ
جل شأنه َم ْن يعلم ما يف
الغيب ومفاحتها عنده
ٌ
ٌ
حميط بالغيب والشهادة﴿ :ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
شامل
الرب والبحر ،فعلمه

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ﴾ [األنعام ]59 :بل وال﴿ :ﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ﴾
[سبأ ،]3 :هذا الكتاب هو اللوح املحفوظ كام يف سورة الربوج ،حمفوظ من كل

يمس قدسيته ،وقد أشري إليه يف آيات أخر ،منها قوله تعاىل﴿ :ﯕﯖﯗﯘ
ما ّ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [الرعد ،]39 :واآليات﴿ :ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [عبس،]19-14 :
ويف سورة يس قال﴿ :ﯪﯫﯬﯭ﴾ [يس ،]12 :واملراد به «اللوح املحفوظ»؛ ألنّه

بالروح من أمره؛ أي :بالوحي ،كام يف اآلية﴿ :ﮓ
األصل املحفوظ ،ومنه ّ
ينزل اهلل املالئكة ّ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ﴾ [النحل.]2 :

تفرد هبا ،وهي أمر متكرر نامرسه كل
يبي تعاىل آية أخرى من آيات قدرته التي ّ
ثم ّ

فيبي لنا حقيقته الغائبة عنّا ،فهذا النوم الذي ننامه نعمة كربى
يوم ،إال وهو حالة النومّ ،
من اهلل تبارك وتعاىل ،ه ّيأ اهلل لنا سائر أسبابه ،فيتو ّفانا بالليل ،وتلك حقيقة النوم ،وقد
ٍ
معاص بالنهار ال يرضاها ّ
جل شأنه ،بل تُغضبه ،ومع ذلك فال يتوفانا
نكون سقطنا يف

بالليل -الوفاة األخرية -مع علمه بام اقرتفنا بالنهار ،بل يبعثنا يف اليوم التايل ل ُيقىض أجل
مسمى هو الذي حدّ ده ّ
جل شأنه -لنا ،ثم إليه مرجعنا بعد ذلك ،ثم ينبئنا يوم القيامةبام كنّا نعمل يف هذه احلياة الدنيا ،وهو القاهر فوق عباده؛ أي :الغالب املتحكم يف اخللق

السورة الكريمة﴿ :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
كله ،كام ورد يف هذه ُّ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ [األنعام ،]61 :وهم الكرام الكاتبون

كام يف سورة االنفطار﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾

[االنفطار ،]12-10 :وهم -يف الوقت نفسه -الذين يراقبونكم فيه ،ويسجلون عليكم كل

ما تعملون يف صحائف أعاملكم ،وكذلك هم َمن حيفظونكم من أمر اهلل ﴿ﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ [الرعد ،]11 :فاملالئكة مجاعة يعقب
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السوء وحيفظونه من احلوادث إال ما
بعضهم بعض ًا حلراسة اإلنسان من اهلل ،فيجنبونه ّ

قدّ ر اهلل أن يصيبه ،وهم يف الوقت نفسه ُيصون أعامله ،واقرأ قوله -تعاىل -يف سورة
ق﴿ :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ﴾ [ق ،]18 :ثم يقول ّ
جل شأنه﴿ :ﭩﭪﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﴾
[األنعام ،]61 :أي يف واجباهتم ،وذلك متهيد ًا للعرض عىل اهلل تعاىل يوم احلرش ،وهو
يوم ر ّد الناس إىل اهلل موالهم احلق ،أال له احلكم يف شأن كل إنسان﴿ :ﭼﭽﭾﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ﴾ [األنعام.]62 :

ّ
ّ
جل شأنه -عىل عباده أنه بعد ما ذكر هلم ما ذكر من اآلياتوتتجل رمحة اهلل

واحلساب واحلرش واملالئكة احلفظة ،ويوم يقول اإلنسان﴿ :ﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ﴾ [الكهف ،]49 :فإنّه يذكرهم ٍ
بآية أخرى من آياته لعلها

تثري يف أنفسهم -إذا مل يقض الصدأ عليها -السؤال التايل :هل لنا من نجاة؟ فيذكرهم
بام يعايشونه يف عامل احلياة﴿ :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [األنعام ]63 :من أهوال
وشدائد﴿ :ﮑﮒ﴾ [األنعام ]63 :تذ ّل ً
ال بالقول ،فيكون جهر ًا يف الغالب وخفية يف

القليل النادر ،وتؤكدون عىل أنّه لو أنجاكم من هذه لتكونن من الشاكرين ،فيخربهم
ّ
 بأمره
جل شأنه -قائالً﴿ :ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ﴾[األنعام]64 :

ثم يأيت قوله تعاىل﴿ :ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [األنعام]67-65 :

رب والبحر؛ ّ
ألن
لتبني أن الكروب والشدائد غري قارصة عىل ما قد حيدث يف ظلامت ال ّ
هناك أنواع ًا أخرى من الشدائد يف قدرته سبحانه أن يبعثها عليكم أو ُيسلمكم إليها،

وهو -سبحانه -وحده القادر عىل أن ينجيكم منها ،وهذه األخطار أشد وأقسى؛ فام
دمتم حتيون عىل األرض ّ
فإن األخطار حمدقة بكم ،فال تظنوا أن نجاتكم من كرب ما
رب أو البحر تعني نجاة مطلقة ال يعقبها خطر .فهناك أخطار ومصائب
يف ظلامت ال ّ

وكروب قد تأيت من فوقكم ،أو من حتت أرجلكم ،فتنفجر الرباكني والزالزل ،وما
إليها ،أو تأيت األخطار من برش مثلكم خيتلفون معكم ،فتلبسون شيع ًا ،ويذيق بعضهم
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بأس بعض!! ففي خزائنه -التي ال يملك مفاحتها غريه سبحانه -الكثري الكثري ،وهو
يرصف اآليات ويعرضها عىل عقولكم وقلوبكم لع ّلكم تفقهوهنا،
سبحانه -الذي ّوتفهموهنا ،وتستوعبون دروسها!!.

إن قومك من القرش ِّيني وأهل مكة قد ّ
ّ
كذبوا باحلق الذي أنزلنا عليك ،وتكذيبهم
نرصف هلم اآليات
ال ّ
يغي من هذا احلق شيئ ًا ،وال يؤ ّثر تكذيبهم يف كونه ح ّق ًا ،ونحن ِّ

متنوعة ،أ ّما أنت فعليك البالغ ،ولست عليهم
ونقدمها هلم حجج ًا ناصعة بطرق ّ
بوكيل حيمل عنهم ما ال يريدون محله ،وعليك بالصربّ ،
فإن لكل خرب زمان ًا أو مكان ًا

يقع فيه عندما يأيت موعد تأويله ووقوعه ،وآنذاك سيكون صدقه معلوم ًا هلم ولغريهم.

النَّجم السادس :يف بيان أحوال املستهزئني

﴿ﯷﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅ ﰆ

ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿﰀﰁ﴾ [األنعام.]73-68 :

هناك صنف من أولئك الذين ّ
يكذبونك ،عابثون هازلون هازئون .حيسبون ّأنم
ُخلقوا عبث ًا ،ووجدوا يف هذه احلياة الدنيا سدً ى ،فاختذوا َّ
كل يشء هلو ًا ولعب ًا ،فدنياهم

فإنم يقرتبون منه
لعب وهلو ،ودينهم لعب وهلو كذلك .إذا اقرتبوا من القرآن املجيد ّ
اقرتاب اخلائفني .الذين جيعلون اآلخرين يظنون ّأنم سيدخلون املاء أو سيامرسون

سورة األنعام 369
السباحة ،وهم ال يريدون إال أن خيوضوا يف الشاطئ ليلهوا ويلعبوا ويعبثوا ابتغاء

وأكثر استعامالت القرآن هلذه املادة اللغو ّية فيام يذم الرشوع فيه ،كاآلية التي
التسلية.
ُ

معنا ،وقوله تعاىل﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ﴾ [التوبة،]65 :

وقوله﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳ﴾ [التوبة ،]69 :وقوله﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾ [األنعام،]91 :
وقوله﴿ :ﰦﰧﰨﰩﰪ﴾ [املدثر ،]45 :فهم ُيسارعون يف ّ
كل باطل أو

ُزور ليخوضوا فيه لعلهم يرصفون الناس عن هذا القرآن ويصدّ وهنم عنه ،هؤالء ال

يستحقون منك إال اإلعراض عنهم وإمهاهلم ،وعدم جمالستهم ،ولو حدث وأنساك

الشيطان وجلست إىل بعضهم فعليك أن ترتك ذلك املجلس فور تذكّرك ،فهم
ِ
شكهم ،وظاملون بسلوكهم ،ال يليق بمؤمن وال مؤمنة جمالستهم ،أو تكثري
ظاملون بِ ْ

سوادهم ،وهؤالء حساهبم عند اهلل عسري ،وهو حساب ال يتجاوزهم إىل املتقني الذين

قد ُينسيهم الشيطان فيجالسوهنم ،فإذا تذكّروا انرصفوا عنهم ،ولكن هذا اإلمهال
هلم واإلعراض عنهم تذكري هلم ولسواهم بام هم عليه ،إن مل ينتفعوا به ّ
فإن فيه إقامة
للحجة عليهم ،وفيه كذلك ذكرى للمؤمنني أنفسهم بام جيب عليهم جتاه القرآن

املجيد ،فالتقوى تتحقق بتعظيم القرآن واإليامن ،واالعتصام به واتباعه وعدم هجره.
ويملوا ،إذ ّ
كام َّ
إن أوقاتك وأوقات املؤمنني
أن هناك أقوام ًا آخرين ينبغي أن ُيرتكوا ُ

ّ
أجل من أن تُض َّيع مع هؤالء الضائعني املض َّيعني ،وهم الذين اختذوا دينهم لعب ًا وهلو ًا.

و«اللعب» :فعل صاخب ،ال يقصد صاحبه من ورائه حتقيق أي مقصد صحيح ،سواء

حتصيل نفع أو دفع رضر ،كأفعال األطفال ،لك َّن أفعال األطفال بريئة ،وهذه يغلب
السء .وأ َّما «اللهو» :فهو ما يشغل اإلنسان عن املهم من شأنه ،ظنَّ ًا
أن يشوهبا القصد ّ
ّ
وتوهه َّأنا باقية جيعله مهيئ ًا إلضاعة
منه أنَّه جيد يف ذلك تسلي ًة ،واغرتاره باحلياة الدنيا

األوقات؛ فذكِّرهم يا رسول اهلل بالقرآن برسعة زوال هذه احلياة وانقضائها قبل أن
هيلكوا ،وتبسل أنفسهم ،وحتبس يف جهنم بام كسبت .وذكِّرهم بأنّه ال و ّيل هلم من دون

فإنا إن
اهلل وال شفيع ،وليس لدى أي نفس ما تُفتدى به إال ما تدعوهم إليه اآلنّ ،
ٍ
تعدل َّ
عدل -لو كان ذلك ممكن ًا -ال يؤخذ منها لو ُفرض ّ
أن لدهيا ما ُيفتدى به،
كل
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فال فداء يف ذلك اليوم ،أولئك الذين ُأبسلوا بام كسبوا؛ أي :أهلكهم اهلل بسبب عملهم
رشاب من محيم ُيصهر به ما يف بطوهنم
السء ،الذي يؤدي إىل حبسهم يف جهنم ،هلم
ٌ
ّ
واجللود ،وعذاب أليم بسبب كفرهم ،وإعراضهم عن اهلدى بام جاءهم.

وقل هلم عىل سبيل املوعظة واحلوار﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ﴾
رض ًا،
[األنعام ]71 :من أصنام وأوثان وأرباب متفرقني ،ال يملكون ألنفسهم نفع ًا وال ّ
فض ً
ال عن أن يملكوا ذلك لسواهم ،وآنذاك سيكون َم َثلنا َم َثل من استهوته الشياطني
يف األرض ،فحملته عىل اتّباع هواه والسري عىل غري هدى ،وله أصحاب مهتدون
يدعونه إىل اهلدى« :ائتنا» ،فال يستمع إليهم بعد أن استهوته الشياطني ،ومثل هذا
ما كان يمكن أن ينقذه إال هدى اهلل؛ ّ
ألن هدى اهلل هو اهلدى احلقيقي الذي ال ُيقاوم
مكائدَ الشيطان سواه﴿ :ﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [األنعام]71 :؛ أي« :أن
نُسلم» ،فالالم بمعنى «أن» ،وما بعدها يف قوة املصدر﴿ ،ﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ [األنعام ،]72 :وهو -وحدهٌ -
أهل لعبادتكم وتقواكم؛
ألنّه إضافة لذلك كله﴿ :ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀﰁ﴾ [األنعام.]73 :

واحلجة التي آتاها اهلل تعاىل
النَّجم السابع :يف قصة سيدنا إبراهيم 
ّ
له عىل قومه إلثبات وجوده ووحدانيته  ،واملزج بني
أدلة اخللق واإلبداع ،وطروء النقص عىل سائر اخللق إلثبات
التوحيد بكل مستوياته
﴿ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
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ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [األنعام.]90-74 :

حلجة التي آتاها إبراهيم عىل قومه ،ورفعه هبا درجات﴿ :ﭝﭞ
بداية عرض ا ُ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ﴾ [األنعام ،]83 :وقد
عطف عىل اآلية ( ،)66وهي قوله تعاىل﴿ :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯ﴾ [األنعام ،]66 :ويف ذلك ربط بديع بني سيدنا إبراهيم  وسيدنا حممد
 وبني قوم إبراهيم  ورشكهم وضالهلم ،وقوم حممد  وما هم عليه.

واألولون ينتسب إبراهيم إليهم ،وهؤالء -قوم سيدنا حممد  -ينسبون
ّ
أنفسهم إىل إبراهيم ،وما فعله قوم إبراهيم  معه ،فعل العرب مثله مع رسول
اهلل ؛ ولذلك ّ
حلجج التي احتج هبا النَّب َّيان العظيامن ،والرسوالن اجلليالن،
فإن ا ُ
عزز كل منهام حجج اآلخر لدحض شبهات املتقدمني من املرشكني
متضافرة متساندةُ ،ي ِّ
واملتأخرين منهم.
ّ
السورة سياق احتجاج -جاءت بعد حماوالت هداية وإقناع كثرية-
وألن سياق ُّ
اتّسم احلجاج بنوع من القوة التي مل تُعهد فيام مىض ،ففي املايض جاء قوله تعاىل يف
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حوار إبراهيم﴿ :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕ ﯖﯗﯘﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ﴾ [مريم ،]47-42 :ومع ّ
أن ما أوردته سورة األنبياء
من ِحجاج اتَّسم بيشء من ِّ
الشدَّ ة ،لكنّه مل يكن هبذه الصورة ،واتل تلك اآليات:

﴿ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬ ﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡ﴾ [األنبياء ،]73-51 :وكذلك آيات سورة الشعراء﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻﯼﯽ
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ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ﴾ [الشعراء ،]83-69 :ويف

سورة الصافات﴿ :ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ
ﰓﰔﰕﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾
[الصافات.]113-83 :

أ ّما هنا يف سورة األنعامّ ،
إبراهيم ملكوت
فإن اهلل -تبارك وتعاىلُ -يري بنفسه
َ

حل ّجة القاطعة ،والدليل الساطع القائم عىل االستدالل
الساموات واألرض ،ليصوغ له ا ُ
باملوجودات ،تلك التي اختذت آهلة ضالالً وانحراف ًا عن وجود اإلله احلق الذي خلق

الساموات واألرض باحلق ،لتصبح تلك املوجودات َّ
حجة مزدوجة ،تدل عىل
املؤلة ّ

بطالن تأليهها من ناحية ،واالستدالل بنقصها وأفوهلا عىل وجود من جعلها آفلة،
رب سواه هلا ولغريها.
وهو اإلله احلق الذي ال إله غريه ،وال ّ

يصح
وإراءة اهلل -تعاىل -إبراهيم «ملكوت الساموات واألرض» ،أي :كل ما
ّ
أن يندرج حتت «ملك»؛ ّ
ألن «ملكوت» و«جربوت» وأمثاهلام صيغ مبالغة ،وهذه
ّ
تتجل بالعموم والشمول ،وجعلت إبراهيم نفسه أول املستفيدين من هذا؛
املبالغة

ليكون هبذه اإلرادة اإلهل ّية له من «أهل اليقني» التام ،ويطمئن قلبه بحجته وسالمتها،
فيقدّ مها لقومه وهو عامل هبا عل ًام يقين ّي ًا ال ختالطه شائبة من شك.
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وإذ بلغ إبراهيم ذلك تقدّ م إىل قومه -الذين يعبدون النجوم والكواكب،
ويصورون هلا أصنام ًا ،وتلك ديانة الصابئة والكلدان ِّيني من قوم إبراهيم ،وهي ديانة
ّ
كانت منترشة آنذاك يف جنوب العراق ،حيث مدينة «أور» مسقط رأس إبراهيم-
فاختار أشد الكواكب إضاءة وملعان ًا يف ليلة من الليايل ،ويبدو أنَّه من الكواكب التي
وتوسطه كبد السامء
كانوا يع ِّظموهنا؛ فقال﴿ :ﭴﭵﭶ﴾ [األنعام ،]76 :فلمعانه وبريقه
ّ
جيعله األكثر ح ّظ ًا يف منحه صفة الربوب َّية واخللق والتدبري ،وانتظر ،وأمل قومه أن تنتهي
فلم َأ َفل وغاب،
أزمتهم معه،
فكأنم جتاوبوا ونظروا معه إىل النجوم والكواكبّ ،
ّ

قال ﴿ :ﭺﭻﭼﭽ﴾ [األنعام ،]76 :إذ َم ْن الذي يتوىل شؤون الربوب َّية
ٍ
األفول ُ
َ
والتدبري إذا غاب؟ كام َّ
فم ْن الذي رصفه
دليل
أن
نقص ،وما دام قد أفل وانرصف َ

وجعله يأفل؟ أليس ذلك أوىل بالربوب َّية منه؟! فقوله  من شأنه أن ُيثري كل تلك
األسئلة يف أذهاهنم ،شاؤوا أم أبوا!! وكأنّه  وقد استدرج أذهاهنم إىل التساؤل

والتفكري ،تركهم يف حريهتم وتساؤالهتم الكثرية﴿ :ﭾﭿﮀﮁ﴾

[األنعام]77 :

وابتدأ رشوقه سارع إىل القول﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑ﴾ [األنعام ]77 :هنا يبدو  كمن حيدّ ث نفسه ،ثم ُيبدي نوع ًا من
ِّ
رب الطبيعة واإلنسان ،ليم َّن عليه باهلداية؛
الرب
واالتاه نحو
القلق
احلقيقيّ ،
ّ
ِّ
إن جهوده وبحثه بنفسه ال يبدو أنا سوف ت ِ
إذ َّ
ُوصله إىل اإلله احلق؛ ويف ذلك
ّ
تعريض بقومه ،وبيان َّأنم ضا ّلون يف عبادة هذه الكواكب اآلفلة الناقصة ،والتي
ٌ
املسي هلا يف بزوغها وأفوهلا.
احلقيقي اخلالق
الرب
رب ال شك أنّه هو
ّ
تعتمد عىل ّ
ّ
ّ
احلس ّية انتظر بزوغ الكوكب األكرب،
ولـم انقادوا وراءه إىل تلك املشاهدات واألدلة ِّ
ّ
«الشمس»﴿ :ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤ﴾ [األنعام﴿ ]78 :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

تدرج  معهم وقادهم عرب
ﮮﮯﮰﮱﯓ﴾ [األنعام .]79 :لقد ّ
املنهجي»؛ لريفع عن قلوهبم وعقوهلم ُح ُجب األفكار املسبقة
مسرية مليئة بـ«الشك
ّ
واملسلامت اخلاطئة التي ال دليل عليها ،ويستبدهلا بمس ّلامت سليمة :فالرب ال يمكن
أن يأفل أو يغيب ،وما ينبغي له ذلك.
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وقد حاول  وهو يسري بأناة ،ويقود قومه بتؤدة نحو ختليصهم من

وثن «ضغوط املجتمع» ،وهو وثن يصنعه املجتمع عىل هواه ،وقد يستفيد من تارخيه

وتراثه وثقافته وأ َّية عنارص أخرى ،ليحول بني األفراد وجتاوز ذلك الوثن أو اخلروج

املجتمعي اخلوف من املجتمع ،وموقفه يف حالة
عليه .ومن مظاهر حتكّم ذلك الوثن
ّ

املخالفة .فحاول إبراهيم  العمل عىل تشغيل قوى وعيهم ،وجالء فطرهم،
ودفعهم إىل استعامل عقوهلم.

ّ
ومهمة
إبراهيم عىل قومه -كثرية
حلجة -التي آتاها اهللُ
َّ
َ
إن الدروس التي تقدِّ مها هذه ا ُ

ويمهدوا هلم السبيل
جدّ ًا ،وهي التي ينبغي أن يعتمدها دعاة التوحيد ليصلوا بالناس إليهِّ ،

ليبلغوا مستوى ومرتبة﴿ :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ﴾
للشك وأهله ،مائ ً
ال عن سائر األديان إال
[األنعام ،]79 :مبتعد ًا عن الباطل ،جمافي ًا ِّ
واملوحد
دين احلق الذي اختاره اهلل لعباده ،وأرست دعائمه أ ّمة األنبياء الواحدة.
ّ

يتجه إىل اهلل  بمحض اختياره وإرادته فيتجىل معنى﴿ :ﮥﮦﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ﴾ [األنعام.]79 :

حياجون إبراهيم وجيادلونه ،فيقول هلم
فبعد تلك احلُجة البالغة مازال القوم ّ

-مستغرب ًا -ذلك اللجج يف اجلدل﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾ [األنعام،]80 :

الصمء البكامء العاطلة،
فيلجؤون إىل سالح العاجزين هو الرتهيب من آهلتهم
ّ
والتخويف هبا ،فيعلن إبراهيم يف مواجهة ذلك النوع من اإلرهاب﴿ :ﯞﯟ

أي يشء فال تتومهوا أنّه قد حدث بفعل
ﯠﯡﯢ﴾ [األنعام ،]80 :ولو حدث يل ّ

أصنامكم وآهلتكم املصطنعة ،بل يكون ذلك بمشيئة ريب وإهلي ،الذي يعلم ما

يصلح يل وما ال يصلح؛ ألنّه ذو علم شامل حميط ،فإذا علم أنّني بحاجة إىل بالء

أو ابتالء فهو العليم اخلبري الذي يعلم َم ْن خلق﴿ :ﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

وييب ّ
جل شأنه -عىل ذلك التساؤل﴿ :ﭑﭒﰈﰉﰊ﴾ [األنعامُ ،]81 :

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾ [األنعام ،]82 :فالذين آمنوا إيامن ًا
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خالص ًا -مل ت َُش ْبه شائبة رشك -أولئك هلم األمن يف الدنيا واآلخرة؛ َأم ٌن من القلق
واالضطراب واالنحراف عن الرصاط يف الدنيا ،و َأم ٌن من عذاب اهلل وحسابه يف
الدار اآلخرة.
قوله تعاىل﴿ :ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ﴾

[األنعام]81 :

«األَ ْمن»

قرآين من أهم وأخطر املفاهيم التي تشتدُّ حاجة أ ّمتنا إىل الوعي هبا وفهمها،
مفهوم
ّ
وإدراك طبيعتها ،وكيف َّية حتقيقها يف حياة األُ ّمة ،وقد ورد يف القرآن املجيد بصيغ عديدة،

اشتق منه اسم «األمانة» و«اإليامن» .و«األَ ْمن» طمأنينة النفس ،وانعدام
منها املصدر ،كام ّ
بعض كلمة «التوحيد»؛ ّ
ألن
الشعور باخلوف والقلق .وألمه ّية مفهوم «األَ ْمن» عدّ ه ٌ
ألنا الركن الذي ال تتحقق
األَ ْمن مل يكن يتحقق إال هبا .وقال بعضهم :إنّه «العدالة»؛ ّ

الطمأنينة إال به ،وقد امتن اهلل -تعاىل -عىل البرش ّية «باحلرم اآلمن»﴿ :ﭼﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ﴾
[العنكبوت ،]67 :وقال ّ
جل شأنه﴿ :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ﴾ [البقرة ،]125 :وقد
امت ّن اهلل عىل قريش بأنّه﴿ :ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ﴾ [قريش .]4 :و«املأمن»

بالسكن والطمأنينة ،و ُيزال به اخلوف لوجود
املنزل الذي يطمئن اإلنسان فيه ،ويشعر َّ
مهها أن تكون
ما يؤ ّدي به إىل الشعور بحالة «األَ ْمن» .ووسائل حتقيق األَ ْمن كثرية ،أ ّ
هناك منظومة أخالق ّية يلتزم هبا أبناء املجتمع ،فيطمئن اإلنسان يف إطار هذه املنظومة

أي أحد أن يتجاوز عليه ،أو يتعدى عليه ،أو يصادر
األخالق ّية؛ ألنّه ال يتوقع من ّ
حقوقه .وكذلك نظام العدل جيعل اإلنسان آمنّ ًا مطمئن ًا للعيش يف ظالله ،ال خيشى أن

«السلم» أمن ًا ،وال جيد
يض َّيع له حق ،أو يفرض عليه يشء بظلم .وقد جيد اإلنسان يف ِّ
ذلك يف حالة «احلرب» .و«استجارة غري املسلم» باملسلمني ليسمع كالم اهلل -تعاىل-
توجب عليهم إجارته حتى يسمع كالم اهلل ،ثم عليهم أن يقوموا بحاميته إىل أن يصل

إىل مأمنه؛ أي :إىل املكان الذي يأمن فيه عىل نفسه ودياره وديار ذويه .وقد جعل اهلل
املحرم آمن ًا ،بحيث يشعر داخله بـ«األمن والطمأنينة» يف قلبه ونفسه
-تعاىل -بيته ّ

ووجدانه؛ ولذلك فقد هنى اهلل ّ
جل شأنه -أن ين ّفر صيد احلرم ،أو يقطع شجره ،أويعرض َ
اللئذ به للخوف؛ ليكون نموذج ًا لألرض ك ّلها التي استُخلف آدم وبنوه فيها
ّ
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ليقوموا بعمراهنا باألَ ْمن واحلق والعدل﴿ :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾ [هود،]61 :

وال يمكن حتقيق مقاصد الشارع احلكيم يف «التوحيد والتزكية والعمران» من دون
«السالم واألَ ْمن» ،وتغمرها «الطمأنينة».
حياة آمنة مستقرة ،يسودها ّ

السبل ابتغاء الوصول
إنساين
و«األَ ْمن» مطلب
عاملي ،سلك البرش خمتلف ُّ
ّ
ّ
توسلوا هبا لتحقيق هذه الغاية يف بلوغ «حالة
السبل والوسائل التي َّ
إليه ،لك ّن تلك ُّ
األَ ْمن» كانت ج ّلها -إن مل تكن ك ّلها -مناهج إنسان ّية وطرق ًا برش ّية نسب ّية .لقد ظ ّن
بعض ّ
أن «األَ ْمن» يتحقق بالليربال ّية ،وقد حتقق الليربال ّية شيئ ًا منه؛ ولكنّها ال حتقق
ٌ
اإلنساين للذات
األَ ْمن ك ّله .وهؤالء -بعد أن ركّزوا عىل تعليق قضايا اخلالص
ّ
اإلنسان ّية حول نفسها -سارعوا بتبنّي الليربال ّية  Libéralismeإطار ًا إلطالق حيوان ّية

وتأصلت بـالفرد ّية
اإلنسان وإشباع رغباته كلها دون قيود ،فاستظهرت الليربال ّية
َّ

وأصلت
سوغت «الفرد ّية» بالنفع َّية ،Utilitarianism
ّ
 ،Individualismeثم ّ

«النفع ّية» بالنزعة «األدائ ّية» و«األدات ّية» أو «العمل ّية» ،واختذت هذه النزعة «اآلل ّية» أو
«األدات ّية»  Instrumentalismeهنج ًا لتحقيقها .وأمام مضاعفات «إطالق الفرد َّية»،

وما أدت إليه من اغرتاب وتفكيك ورصاعات ،برزت «الديمقراط َّية» Democracy

بوصفها ّ
حل موهوم ًا أو مفرتض ًا يف جمال «تقنني الرصاع» واستيعاب القوى اجلديدة،
التي يفرزها املجتمع .فلم تكن «الديمقراط ّية» -وليس من طبيعتها أن تكونّ -
حل ً

لألزمات اإلنسان َّية ،أو وسيلة للقضاء عىل الرصاعات ،وتوجيه البرش ّية للدخول يف
السلم كا ّفة يف سائر جوانب نظمها السياس ّية واالجتامع ّية واالقتصاد ّية واألخالق ّية؛
ّ

إذ ّ
إن مهمتها فقط احليلولة دون تفجر العالقات بني أبناء املجتمع الواحد ،واحتواء

التناقضات بني فئاته وعنارصه من خالل تقنني الرصاع ،واستيعاب القوى اجلديدة يف
ومهي!! حيث ُي َّيل لإلنسان -يف اإلطار
املجتمع ،وهذا االستيعاب كثري ًا ما يتم بشكل
ّ

عب عن نفسه.
الديمقراطي -أنّه شارك يف صنع القرار
بمجرد أن أدىل بصوته ،أو َّ
َّ
ّ

والتعبري عن النفس يشء ،واملشاركة يف صنع القرار يشء آخر ،واملعطيات التي تؤثر يف
صنع القرار كثرية متعدّ دة؛ ولذلك ّ
فإن كثري ًا من الرؤساء جيدون أنفسهم -شاؤوا أم

أبوا -عاجزين عن االلتزام بام أعلنوه يف براجمهم املعروضة عىل الناخبني ،وال يملكون
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حتول اإلنسان -من خالل «الديمقراط َّية» -إىل أداة
وال يملك منتخبوهم شيئ ًا .لقد ّ
إنتاج واستهالكُ ،يدار -ديمقراط ّي ًا وبرضاه التام -بوساطة طبقة مهيمنة متعالية تتبادل

هذه اإلدارة بشكل يلفت النظر ،وبوصفها أحزاب ًا سياس ّية أوجدهتا الشعوب للتعبري

حتول
عن إرادهتا ،وإن كانت قد انبثقت يف بادئ األمر عن الرشكات الكربى ،وبذلك ّ
جمرد شكل أو شعار زاد
«املذهب
اإلنساين» -الذي أقيم عىل «مركز ّية اإلنسان» -إىل ّ
ّ
يف مآيس اإلنسان ومعاناته واغرتابه ،وجعله يدور حول ذاته ،منقطع ًا عن ر َّبه ،وعن

حميطه وجذوره ،فاقد ًا لكل ما كان يربطه بكينونته اإلنسان َّية أو عالقاته العائل َّية أو
تارخيه أو جذوره احلضار َّية.

وبذلك وجد اإلنسان نفسه يتخبط يف «عبث َّية وجود َّية» تلقي به إىل جماهل «الفراغ
العدمي» ،وا َّل ِذي جعله ال يبايل بيشء وال هيمه أن يدرك شيئ ًا ،فهو ال يدري أكثر من أنّه
ّ

توفر له الطعام واجلنس .ودراسة أحوال الشعوب -التي يسودها هذا النظام -كفيلة
تبجح قادهتا بخالف ذلكّ .
إن شخص ّية مثل هذه -إن كانت
املرة ،وإن ّ
بإبراز هذه احلقيقة ّ
قد بقي هلا من مكونات الشخص ّية أو الكينونة اإلنسان ّية يشء -مستلبة الوجود متام ًا.

مقومات
تفرغه من ّ
لقد جعلت األنظمة املختلفة من اإلنسان «حيوان ًا إعالم ّي ًا»ّ ،
ّ
لتشخص له كل يشء -إعالم ّي ًا -بكل ما لدهيا من وسائل
كينونته ،وعنارص شخص َّيته؛

وأجهزة إعالم َّية ،فهو ال ُيشحن أو تبنى شخص َّيته تربو ّي ًا وال حضار ّي ًا ،وال دين ّي ًا ،بل
إعالم ّي ًا؛ ألنّه -باإلعالمَّ -
يسخر خلدمة النظام واأليدي الظاهرة واخلف ّية فيه التي يدار

اإلنسان هبا ،فهو إنسان يدور بني ساقيتي اإلنتاج واالستهالك وقيادة اإلعالم ،أينام
توجهه -خارج ذلك -ال ِ
الثالثي املذكور ،ومع ذلك ُي َّيل
يأت بخريّ ،إل ما يفرضه
ّ
ُّ
السيايس من خالل ذلك الصوت
حقيقي يف القرار
إليه أنَّه رشيك فِ ْع ٌّيل أو مساهم
ٌّ
ّ
الذي ُيديل به يف مواسم االنتخابات ،وحني جتد الطبقة املتحكمة رضورة لتجاوزه
واألمريكي
فام أكثر الطرق التي تستطيع أن تسلكها لتحقيق ذلك!! والوضع العاملي
ُّ
الراهن نموذج لذلك ،حيث جرى مترير الكثري من اإلجراءات والقوانني املناقضة

للديمقراط َّية -بكل معانيها القديمة واحلديثة -حتت ضغط املاكينة اإلعالم َّية بعد
يمر لوال ذلك.
أحداث احلادي عرش من سبتمرب ،وما كان ليشء منها أن ّ
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اإلنساين سبي ً
ال آخر ،حيث
هناك الفريق الثاين الذي اختار أتباعه للخالص
ّ

ّ
توهوا وجود اخلالص يف دائرة «احلتم ّيات التارخي ّية» و«املاد َّية اجلدل ّية» ،التي زعموا
الطبقي» ،وهؤالء مل يكونوا أقل استالب ًا
َّأنم اكتشفوها ،والتي متر من أقنية «الرصاع
ّ

جردوا اإلنسان -كذلك -من كينونته،
لإلنسان من ال َّليرباليني والرأسامل ّيني؛ فقد ّ
ووضعوه يف إطار نمط َّية أحاد َّية مبوتقة ،ال تتصل بتاريخ اإلنسان وال بواقعه وال

املعب عن مصالح الشعوب ،ويف إطار الطبقة واحلزب
مستقبله إال من خالل احلزب ّ
وحدمها ،وقد قطعت عالقة إنساهنا بالتاريخ ك ّله وباحلضارات اإلنسان َّية كا َّفة،

وجعلتها عالقة رفض ولعن وحتقري هلا ،فك ّلها حضارات طبق َّية مل تأخذ «الشغ ّيلة»
فيها نصيب ًا .وكل تلك احلضارات صنعها ّ
اجللدون وأعداء الشعوب ،واإلقطاع ُّيون،

و َم ْن إليهم من الربجواز َّيني ،وكل دين ُه َو أفيون معيق لتحرير الشعوب ،فتجب
ٍ
ماله ومراقص ،ومتاحف إن
حمارصة األديان والقضاء عليها ،وحتويل معابدها إىل

أمكن .ويمكن للفنون -من رقص وغناء ونحت ورسم وغريها -أن تلبي احلاجات
النفس ّية والروح ّية ملن جيد يف نفسه حاجة لذلك ،وبال مواربة .وبعد مخسة وسبعني عام ًا

أعلن أصحاب هذه األطروحة موهتا وفشلها ،وارتدّ ت تلك «احلتم ّيات التارخي ّية»
َّ
وتفكك احلزب واإلمرباطور َّية
و«املاد َّية اجلدل ّية» عىل أصحاهبا باخلرسان واخلذالن،

التي أقاموها ،قبل أن يبني احلزب جنَّته األرض َّية ليعيش فيها جمتمع الرفاه َّية الذي

وعد الناس به .وحني هتاوت تلك األطروحة رسعان ما عادت إىل الظهور داخل

االحتاد السوفيتي املقبور بالعصب َّيات القوم َّية ،واألصول العرق ّية والطائف ّية والدين ّية؛
لتعلن ّ
أن النظر ّيات التي قامت عىل «املاد َّية اجلدل ّية» و«احلتم ّيات التارخي ّية» مل تستطع

استئصاهلا أو تغيريها ،لكنَّها كمنت حتت سيف القهر ،وحني وجدت فرصة للظهور

املجدّ د مل ترتدد يف اغتنامها؛ لتعلن ّأنا كانت أقوى من تلك النظر َّيات التي زعموا
ّأنا نظر ّيات خالص.

واآلية الكريمة ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ﴾ [األنعام ]82 :قد ب ّينت بجالء ووضوح قاعدة األَ ْمن ومنطلقاته ،وما ال

وكأنا قد قدمت لنا قاعدتني أو دعامتني؛ األوىل هي
يمكن أن يتحقق األَ ْمن إال به،
ّ
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اإليامن ،والثانية نبذ الظلم وعدم اخللط بني اإليامن والظلم بكل مستوياته وأنواعه،
ظلم اإلنسان لربه بأن ُيرشك به غريه ،وظلم اإلنسان لنفسه بتجاهل نشأهتا وصريورهتا

ومصريها ،واالنغامس فيام نذر الشيطان نفسه الستدارج ابن آدم إليه وإىل االنغامس
فيه من املعايص والشهوات ،وظلم اإلنسان ألُ ّمته بتجاهله لواجباته نحوها ،وظلم

االنسان لألرض بعدم إحيائها .وإذا كان رسول اهلل  قد ن ّبه يف بعض ما ُروي عنه
أن اإليامن بضع وسبعون شعبةّ ،
إىل ّ
عب كثرية كذلك ،وال ُبدَّ من جتنّبها
فإن الظلم ُش ٌ
لتحقيق األَ ْمن النفيس واألَ ْمن والسلم االجتامعيني ،واألَ ْمن والسلم العاملي ،واآلية
الكريمة ترسم للبرش ّية ُسبل الوصول إىل األَ ْمن والسالم وحتقيقهام بناء عىل هاتني

الدعامتني :حتقيق اإليامن اخلالص ،ونبذ الظلم بكل أنواعه ،فذلك سبيله ،ولقد امتن
اهلل -تبارك وتعاىل -عىل قريش بأمرين :أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .فلو ّ
أن
األُ ّمة أدركت واجباهتا وقامت بدورها ،واتصفت بام ندهبا اهلل لالتصاف به من وسط ّية

وخري ّية وشهادة عىل الناس لتغريت أحواهلا وأحوال العامل كله من حوهلا ،لكن خت ّلفها

وتراجعها وجتاهلها لدورها وتوقفها عن محل رسالتها إىل العامل كله أ ّدى إىل خسارة

ُعوضها إال باالتفاق عىل اهلدى واحلق
العامل والبرش ّية خسائر فادحة ال يمكن هلا أن ت ّ
السلم كافة ،وتتخلص من
والسالم وتدخل يف ِّ
واإليامن ونبذ الظلم؛ ليتحقق هلا األَ ْمن َّ

جيره من ويالت.
القلق واالغرتاب والعدوان وما ّ

﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

حل ّجة البالغة التي آتاها اهلل إبراهيم لينرصه عىل قومه،
ﭬﭭ﴾ [األنعام .]83 :تلك هي ا ُ
الرسل كافة﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ويرفع هبا درجته بني ُّ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ﴾ [البقرة.]253 :

َّ
إن نرص اهلل -تعاىل -إبراهيم  قد ّ
جتل يف جوانب ثالثة .اجلانب األول
هو «احلُ ّجة» التي آتاه اهلل إ ّياها ليدحض هبا ِشكهم وباطلهم ،بحيث تنقطع عمل ّيات
شغبهم الذي يزعمون أنّه حجج حيتجون هبا عىل باطلهم .واجلانب الثاين هو «رفع
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ّ
جل شأنه -ونرصه وتكريمه له،درجاته وترقيته» لكي يدرك الناس تقدير مواله
كام يمنح امللك القائد املنترص أوسمة وأنواط ًا لتكريس االعرتاف بانتصاره يف معركة
فاصلة ،وإشاعة ذلك ،إضافة إىل املعاين األخرى التي حيملها التكريم اإلهلي .أ ّما اجلانب
الثالث فهو «وهب له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» واألنبياء من ذرارهيم.

النبي
ولن نُعنى برتمجة أحد منهم بأكثر من ترمجة القرآن التي مل تتجاوز ذكر اسم ِّ
الصحف ،ثم أهم صفحات
واسم قومه ،وأحيان ًا اسم الكتاب الذي ُأنزل عليه أو ُّ
جهاده قو َمه ليؤمنوا ،وعناوين املوضوعات األساس ّية التي جاءهم هبا ،وذلك ألنَّه
ليس بني أيدينا من املصادر التي يمكن االستفادة هبا للرتمجة هلم -بام يزيد عىل ما يف
القرآن املجيد -سوى التوراة وما ُبني عليها ،واستند إليها من املراجع ،وليس من
منهجنا الرجوع إليها؛ ألنّنا معن ّيون بـ«تفسري القرآن بالقرآن» فقط ،وليس تفسريه
مطلق ًا أو بقصص بني إرسائيل .وقد ذكر اهلل -تعاىل -هؤالء املحسنني الصاحلني
فضلهم اهلل عىل العاملني وهداهم واجتباهم ،وأسامء كثريون منهم معروفة
الذين ّ
متداولة يف جزيرة العرب بتأثري «الثقافة الشفو ّية» املتدوالة -آنذاك -وغريها ،وكأنّه
موحدون ال يتق ّبلون من رشككم
يقول للعرب :كل أولئك الذين تعرفون بعضهم ّ
شيئ ًاَ ،ف ِل َم ال يسعكم ما وسع هؤالء ..فتؤمنوا؟! لك ّن بعض ما ُيمنّا -هنا -هو ّ
أن اهلل
نبوة بعضهم ،وذكر هؤالء األنبياء ،وعلينا أن نؤمن هبم كام ُذكروا يف
تعاىل -أثبت ّالنبي اخلاتم ﷺ فواجب عىل كل مسلم ومسلمة
القرآن املجيد دون زيادة أو نقص .أ ّما ّ
اإليامن به تعيين ًا ومعرفته تفصيالً ،ومن لطف اهلل ّ
عرفنا تفصي ً
ال
أن القرآن املجيد قد َّ

به وبقريته التي أخرجته -أم القرى -وبقومه ومهجره وأهل بيته وأصحابه وصفاته
وأخالقه (((.والذي نؤمن به وندين به ّ
معي ممن س ّمهم القرآن املجيد
نبوة ّ
أن َم ْن ُينكر ّ
ناظم نقل أبياته إبراهيم البيجوري يف رشحه عىل جوهرة التوحيد ،وهي قوله:
((( وقد بالغ ٌ
حتْم ع ََل ك ُّل ِذي ال ّتك ِ
ْليف َم ْع ِر َفـة
َ ٌ
ِ
ِ
ِف رد تلك حجتـنا منْهم َث َمـانـ َيـة
إِ ْدريسُ ،هودُ ،ش َع ْيبَ ،صالِحَ ،وك ََذا

بِ َأنبـي ٍ
ـاء ع ََل الت ِ
ِ
ّفص ِ
ـمـوا
َ
يل َقدْ عُل ُ
ِ
هـو
م ْن َب ْعد ع َْش َو َيب َقى َسـبعة َو ُ ُ
ُذو الكفل ،آدمْ ،
باملختَار َقد ُختِ ُموا

ّ
فإن قصد الناظم بـ«حتم» هو فرض أو واجب ،فهذا ما ال نقبله ومل يوافقه عليه أحد .أ ّما إن أرادوا

«االهتامم» الذي ال يليق إمهاله ،فمقبول ،وإن مل تساعد عبارته عليه.
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أنبياء يف سور «النساء وهود واألنعام واألنبياء ومريم» وغريها ،مع حت ّقق علمه بذلك،
وتعمده اإلنكار بعد املراجعة والتوضيحّ ،
فإن ذلك اإلنكار يكون كفر ًا .وقد اختلف
ّ
ِ
نبي ،وذهب آخرون
أهل العلم يف عدّ «ذي الكفل» بني النب ّيني ،فذهب ٌ
بعض إىل أنَّه ٌّ
ِ
بنبي؛ ّ
ينص
ألن اسمه ُذكر يف سورة األنبياء يف عدَ اد الصاحلني فقط ،ومل ّ
إىل أنَّه ليس ّ
نبوته ،أ ّما آدم فقد اتفقوا عىل كونه نب ّي ًا.
القرآن املجيد عىل ّ
ّ
جل شأنه -علينا مب ّين ًا ّأن هذا النوع من اهلدى هو هدى اهلل ،ال
وقد امت ّن
هدى اآلباء والسادة والكُرباء الذين يض ّلون و ُيض ّلون َم ْن يتّبعهم ،إنَّه هبدى اهلل
الذرية واألزواج واآلباء واألبناء واإلخوان ،أ ّما ما جيب علينا اإليامن
الذي يشمل ّ
به فهو ّ
أن اهلل -تعاىل -أرسل ُرس ً
مبشين ومنذرين ،ون ّبأ أنبياء كثريين نؤمن هبم
ال ّ
قصه اهلل علينا يف كتابه
كام ذكروا يف كتاب اهلل ،ال نزيد عىل ذلك ،وال نُضيف إىل ما ّ
للسقوط يف اإلرسائل ّيات وما فيها من أساطري أذهبت الكثري
الكريم؛ لئال نُستدرج ُّ
النبوة ،وقوله تعاىل﴿ :ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾
من هباء ّ
[األنعام ،]89 :ففيها نوع من التخفيف عن النفس الطاهرة نفس رسول اهلل ﷺ،
ّ
يرض هبا ،فقد ُأسند اإليامن هبا وتأييدها وتبنّيها والدفاع
فإن كفرهم بالرسالة مل ّ

عنها إىل قوم ليسوا هبا بكافرين ،وهم خري من هؤالء﴿ :ﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﯲﯳ﴾ [األنعام ،]90 :أولئك األنبياء املرسلون الذين آتيناهم الكتاب
والنبوة هم الذين هدى اهلل ،فبهداهم اقتده ،فأنت خاتم النب ّيني ،ومتلقي
واحلكم
ّ
فلست بِدَ ع ًا من
الكتاب املصدّ ق ملا أنزل عليهم ،واملهيمن عىل ما ُأوحي إليهم،
َ
الرسل ،بل مجعت لك هدى األولني وجتارب السابقني ،وأكملت لك الفضائل؛
ُّ
(((
ليجتمع اهلدى فيك ،فهداك خالصة هداهم ،وكتابك مجاع ما ُأوحي إليهم.
((( استدل القائلون َّ
بأن رشع َم ْن َقب َلنا رشع لنا ما مل يرد ناسخ هبذه اآلية عىل ما ذهبوا إليه .وعزّ زوا
استدالهلم هذا بقوله تعاىل﴿ :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [النحل ،]123 :وقوله﴿ :ﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [الشورى ،]13 :وهي مسألة
طويلة الذيل ،أكثر األصول ُّيون األخذ والرد فيهاِ .
فراج ْعها مبسوط ًة:
 الرازي ،املحصول يف أصول الفقه ،مرجع سابق ،ج ،3ص.275-36 -ابن عاشور ،تفسري التّحرير والتّنوير ،مرجع سابق ،ج ،3ص= 359-358
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النَّجم الثامن :يف بيان أن الوحي حق

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
= وخالصة املسألة ّ
أن الرشائع السابقة هلا ثالثة أحوال :فهناك رشائع مل نعلمها إال من كتبهم ،ورواة
أخبارهم وال خالف بني علامء األ ّمة املسلمة أنّنا غري مكلفني هبا لعدم صحة النقل والشك فيه .وقسم
أمجعت األ ّمة عىل أنّنا وهم مكلفون به مثل« :التوحيد والعدل واألمانة والتزكية والعبادة» وما إىل ذلك
من أصول سلوك ّية وأخالق ّية وعباد ّية.
وقسم نقل رشعُنا عنهم أهنم تعاملوا به وكان جاري ًا العمل به لدهيم ،وهذا -وحده -موضع اختالف
علامئنا ،وقد اشرتطوا العتباره رشع ًا لنا أو كوننا مك ّلفني به ثبوته يف رشعنا عىل سبيل اإلخبار ،مع عدم
واحلق
املوجه إليهم؟
ورود ما يقتيض تكليفنا به ،وشمولنا بذلك التكليف ،فنكون مشمولني باخلطاب
ّ
ّ
ّ
أن قوله تعاىل ﴿ :ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ﴾ [املائدة ]48 :كافية لغلق باب اجلدل يف هذه املسألة ،إضافة

الختالف خصائص الرشائع ،ورضورة مالحظة «اخلصوص ّية والعامل ّية» يف هذا املجال!! وقد أحسن إمام
احلرمني حني قال يف الربهان ،الفقرات (ّ :)423-417
"إن هذه املسألة ال يظهر هلا ثمرة يف األصول وال
يف الفروع ،بل هي مما جيري جمرى التواريخ" ،انظر:
 األصبهاين ،اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن حممود (تويف688 :ﻫ) .الكاشف عن املحصول يف علم األصول،حتقيق :عيل معوض وعادل عبد املوجود ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1998 ،1م ،ج ،3ص.184
 القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس (تويف684 :ﻫ) .نفائس األصول يف رشح املحصول ،حتقيق:عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض ،مكة املكرمة :مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط1995 ،1م،
ج ،6ص.2371
 الرازي ،املحصول يف أصول الفقه ،مرجع سابق ،ج ،3هامش ص.265أن االمام الرازي قد قال ما لفظهّ :
ومما يلتفت النظر إليه ّ
الرجم يف
النبي) بوجود َّ
"إن من أخربه (أيّ :
ليقر عليهم ّ
التوراة مل يكن ممن يقع العلم بخربه ،فثبت ّ
الرجم)
أن ذلك احلكم (أي َّ
أن رجوعه إليها كان ّ
ثابت يف رشعهم ،وأهنم أنكروه كذب ًا وعناد ًا ،"...أ ّما ثبوته يف رشعنا فلم يثبت بالقرآن ،وال بسنن تصلح
النص نسخ واإلمام الشافعي ال يرى نسخ
ألنا ليست يف قوة ثبوته ،والزيادة عىل ّ
أن تزيد عىل القرآن؛ ّ
ثم فإنّه -وفق ًا لقواعده -ال يقول بجواز إضافة «الرجم» إىل احلد ،ألنّه زيادة عىل
القرآن بالسنّة ،ومن َّ
النص القرآين عىل اجللد يف اآلية الثانية من سورة النور.
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ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ﴾ [األنعام.]94 - 91 :

السورة األساس ،أال وهو تقديم الوحي الذي
هذا النَّجم متَّصل بعمود هذه ُّ
أنزله اهلل عىل عبده ورسوله -حممد  -للبرش َّية كا َّفة ليخرجها من الظلامت إىل
النور ،وجمادلة املرشكني عنه وإفحامهم ،كام جادل اهلل أهل الكتاب عنه وأفحمهم يف
سور سابقة .ويأيت ِذكر الكتاب املنزل عىل خاتم النب ِّيني  بعد ذكر عدد كبري من
والنبوة ،فإن يكفر هبا مرشكو مكَّة ومن حوهلم
حلكم
َّ
النب ِّيني الذين آتاهم اهلل الكتاب وا ُ
فقد وكَّل اهلل هبا قوم ًا ليسوا هبا بكافرين ،فإذا كفر أهل مكَّة بام أنزلنا فهم اخلارسون.

ويبي السياق َّ
أن مجيع األنبياء الثامنية عرش الذين ُذكروا يف اآليات السابقة ممن
ِّ
ٍ
اجتباهم اهلل وهداهم إىل رصاط مستقيمَّ ،
وأن ما جاؤوا به أقوامهم هدى اهلل هيدي
أي منهم أو دعوته رشك،
موحدون مل يشب إيامن ٍّ
به من يشاء من عبادهَّ ،أنم مجيع ًا ّ
َّ
يعرض صاحبه -إذا مل يتب -إىل اخللود يف النَّار،
ظلم عظيم
وأن ِّ
ٌ
وذنب خطري ِّ
الشك ٌ
َّ
جل شأنه -لرسوله " :أولئك األنبياء املذكورون يف اآليات السابقةفيقول اهلل
ِ
ورس عىل طريقتهم ،فأنت واحد منهم،
الذين هدى اهلل "فبهداهم اقتده" فاقتد هبمْ ،
بأي
الرسل ،وكان املفروض بأولئك الذين يزعمون أهنم مؤمنون ٍّ
ما كنت بِدَ ع ًا من ُّ
من أولئك أن يسارعوا إىل اإليامن بك ،وإدراك أنَّك خاتَم النب ِّيني وحامل الرسالة
حق
حق قدره ،ومل يعرفوه َّ
اخلامتة إىل الناس كا َّفة" لك َّن هؤالء املرشكني مل يقدُ روا اهلل َّ
معرفته ،فلم يدركوا عظمته ،ومل يعرفوا صفاته وأسامءه ،ومل يستطيعوا أن حييطوا عل ًام
بتامم قدرته ،وبكونه عىل كل ٍ
شئ قدير؛ ولذلك مل يدركوا َّ
أن اهلل -تبارك وتعاىل -ال
َّ
جل شأنه -ورزقهميمكن أن يرتك عباده سدى؛ ألنَّه مل خيلقهم عبث ًا ،بل َخ َلقهم
ليستخلفهم ويعطيهم فرصة الوفاء بام عاهدوا اهلل عليه وفرصة أداء األمانة ،فلم يكن
من املمكن أن يرتكهم لعداوة الشيطان يصدّ هم عن السبيل ،ويبعدهم عن احلق،
َّ
ويقعدن هلم رصاط اهلل املستقيم ،ويضلهم ويمنِّيهم و َي ِعدهم وما
ويسيهم كام يشاء،
َّ
َي ِعدهم الشيطان إال غرور ًا.
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الرسل واألنبياء وإنزال الكتاب واحلكمة
ومن هنا فقد كان الوحي
َّ
والنبوة وإرسال ُّ
عليهم ،كان ذلك كله ِحلكم بالغة ،ولتمكني هذا اإلنسان من التغ ُّلب عىل الشيطان وعىل

والنبوة رضور َّيان ال يمكن لإلنسان أن يواجه مشارع
مشاريعه يف اإلضالل ،فالوحي
َّ

الرسل والنب ِّيني ،وإنزال
الشيطان ،ويتغلب عىل عداواته لوال لطف اهلل به ،وإرسال ُّ

الكتب عليهم والوحي إليهم .فهذا أمر ال يمكن لعاقل أن يستغربه أو يرفض اإليامن
به أو التصديق به .وهذا ك ُّله إلظهار ضالل املرشكني وانحرافاهتم وسفه آرائهم .ومن
هنا يظهر اهلل لرسوله مدى ضالل هؤالء املرشكني وفساد آرائهم ،وانحراف تفكريهم،

برش مثلهم ،وأن يصطفيك عليهم وأنت واحدٌ
حني استبعدوا أن يوحي اهلل إليك وأنت ٌ

منهم ،فهم عاجزون عن أن يقدروا اهلل حق قدره ،ويعرفوا مدى قدرته ،ليعلموا أنَّك
َّ
جلرسوله وصف ُّيه وخليله ،والكتاب املبارك املنزل عىل قلبك كلامته ووحيه ،وأنَّه

شأنه -له احلكمة البالغة فيصطفي من املالئكة رس ً
ال ومن الناس﴿ :ﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [احلج ،]75 :ومن ﴿ﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊ ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ
ﰓﰔﰕﰖﰗﰘ﴾ [اجلن ،]28 - 27 :وهذا العذر الذي يتع َّلل به أولئك ال َب َطلة

من مرشكي مكَّة هو ذات العذر الذي تع َّلل به املرشكون والكافرون من قبل فامتنعوا
بالرسل ،وذكر اهلل حاهلم بقوله َّ
جل شأنه ﴿ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
عن اإليامن ُّ

وكأنم يزعمون اإلشارة إىل
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾ [اإلرساء،]94 :
َّ
أنَّه لو بعث غري البرش كاملالئكة لقبلوا دعوهتم واستجابوا هلا كام قالوا قولتهم التي ذكرها

السورة﴿ :ﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
اهلل يف بداية ُّ

ﯺﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﴾ [األنعام،]9-8 :
وقال َّ
جل شأنه ﴿ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾ﴾ [اإلرساء﴿ ،]95 :ﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ويبي ذلك جهلهم ونفي احلكمة التي
ﰇﰈﰉﰊﰋ﴾ [اإلرساء،]96 :
ِّ
يدعوهنا عنهم فهم مل يصابوا باجلهل برهبم  وعجزهم عن تقديره

حق قدره ومعرفة صفاته -تبارك وتعاىل -فقط ،بل هم جاهلون بمعنى الرسالة
َّ
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بأنم يعلمون ويفهمون
والرسول واملالئكة والنب ِّيني وهم يومهون أنفسهم َّ
حق املعرفة ،وأدركوا معنى
وجيادلون بالباطل ليدحضوا به احلق ،ولو عرفوا اهلل ّ

ربوب َّيته هلم وعبود َّيتهم له ،ملا سقطوا يف تلك الضالالتَّ .إنم عىل صلة بالكتاب ِّيني
وقد سمعوا منهم وعرفوا َّ
أن اهلل  قد أنزل الكتاب عىل موسى بقطع

النظر عام أحدثه بنو إرسائيل من عدم االهتداء بالكتاب ومحله بطريقة احلمري،
ولكن ذلك شائع ومعروف لدهيم وكثري ًا ما كان املرشكون يلجأون إىل أولئك
ٍ
كتاب سابقَ ،ف ِل َم يستبعدون
ألنم أهل
الكتاب ِّيني يستشريوهنم يف بعض األمورَّ ،
(((

أن ينزل اهلل عليك كتاب ًا مبارك ًا مصدق ًا الذي بني يديه ،وهم الذين كانوا يزعمون
أنَّه لو أنزل عليهم الكتاب لكانوا أهدى من الذين سبقوهم من اليهود والنصارى،

السورة ،قال تعاىل﴿:ﮎﮏﮐ
كام جاء يف اآليات ( )158 - 154من هذه ُّ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ﴾

[األنعام﴿ ]154 :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [األنعام،]155 :

﴿ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾ [األنعام،]156 :
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻﯼﯽﯾﯿ﴾ [األنعام﴿ ،]157 :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾ [األنعام ،]158 :فها هي أمنيتهم قد حت ّققت ،وأنزلنا
عليك هذا الكتاب املبارك الذي جعلناه مصدِّ ق ًا للذي بني يديه ،ومهيمن ًا عليه،
﴿ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍ

ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [املائدة.]48 :

((( إشارة إىل قوله تعاىل﴿ :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [اجلمعة.]5 :

سورة األنعام 387
ولقد صدّ ق القرآن ملا بني يديه من الكتب .وقد كان التصديق بإعادة تلك الكتب
وما ورد فيها إىل حالة الصدق التي نزلت هبا ،ثم اهليمنة عليها حلفظها يف املستقبل من
ٌ
مبارك جاء بالرسالة العامة الشاملة اخلامتة التي تنطلق من ُأم
أي حتريف .فهو كتاب
ال ُقرى حيث احلرم ،وتتجه إىل ما حوهلا لتستقطب الشعوب األمية الغافلة التي مل يأهتا
من قبلك من نذير ،ثم بعد ذلك تنطلق إىل العامل كله لتصحيح الدين ،وإزالة ما علق
به نتيجة ترصفات البرش وحتريفاهتم وانحراف تأويالهتم وتفسرياهتم ،فيؤمن به مجيع
أولئك الذين يؤمنون باآلخرة ،وحيافظون عىل صلواهتم وخشوعهم وإخبات قلوهبم،
هؤالء هم الذين سيهتدون بأنوار هذا الكتاب.
وتبني اآلية التالية مدى ظلم وانحراف من يفرتون عىل اهلل الكذب ،فيزعمون
يوح إليهم يشء ،أو أولئك الذين يتجاوز كربهم وغرورهم
أنَّه أوحى إليهم ،ومل َ
كل احلدود ،ليقول بعضهم :سأنزل مثل ما أنزل اهلل ،هؤالء إذا ما جاءهم املوت
السخرية منهم تبسط املالئكة أيدهيا لتس ّلم
خترج نفوسهم كارهة جزعة ،وزيادة يف ُّ

تلك النفوس األ ّمارة اخلبيثة ،ويقال هلم﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ﴾ [األنعام ]93 :زياد ًة يف
جزوا عذاب اهلون واهلوان الشديد ُّ
والذل الذي ما بعده
حرساهتم وسخري ًة هبم؛ ل ُي َ
ذل ،بام كانوا يقولون عىل اهلل من أباطيل وينسبون إليه من افرتاءاهتم وأكاذيبهم ما
اليسء إال بأهله.
اليسء ،وال حييق املكر
شاؤوا؛ استكبار ًا وغرور ًا وإحلاد ًا ومكر
ِّ
ِّ
س َيقدم هؤالء املفرتون عىل اهلل فرادى كام خلقهم أول مرة ،تاركني وراء ظهورهم
خوهلم اهلل من نِ َعم مل يعرفوا قدرها ،ومل يقوموا بواجب شكرها ،ومل يكن معهم
كل ما ّ
أولئك الذين كانوا يزعمون َّأنم سيكونون شفعاءهم يوم القيامة ،فكانوا يع ّظموهنم
وليقربوهم
ويذبحون بأسامئهم الذبائح ويقدِّ مون هلم النذور ليشفعوا هلم عند اهلل
ِّ
َّ
جل شأنه -فيهم﴿ :ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧإليه .هم أولئك الذين قال اهلل
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ﴾ [يونس ،]18 :إهنم أولئك
الرشكاء املزعومون ،الذين قال اهلل فيهم﴿ :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
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ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﴾
[األنعام ،]136 :وقال﴿ :ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩ﴾ [الزمر ،]3 :فهؤالء الذين زعمتم َّأنم رشكاؤكم ورشكاؤنا فيكم ويف
خلقكم ورزقكم ،لقد تقطع كل ما كان بينكم وبينهم من تلك الروابط املزعومة
الكاذبة ،يقول َّ
جل شأنه﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞ﴾ [البقرة﴿ ،]165 :ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫ﴾ [البقرة﴿ ،]166 :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ﴾ [البقرة ،]167 :فكل تلك
الروابط واألسباب املزعومة سوف تتقطع وآن ذاك لن تنفعهم احلرسات ولن تغنى
عنهم الرباءات وإنكار بعضهم بعض ًا ،أو إرجاع بعضهم لبعض القول ،ولن ختفف من
أي منهم شيئ ًاَّ .
إن الوحي قد ع َّلمكم الكثري ممَّا جتهلون ،وممَّا مل تكونوا تعلمون
عذاب ٍّ
أنتم وال آباؤكم؛ لك َّن اإليامن بالوحي يش ٌء عظيم ال يستطيعه إال الذين سبقت هلم من
اهلل احلسنى ،وهدوا إىل اإليامن باآلخرة وهم عىل صالهتم حيافظون.

ثم ب َّينت اآليات أصناف ًا من أولئك الذين بلغوا يف الظلم غايته يف مواقفهم من
الوحي :فمنهم من يفرتون عىل اهلل الكذب ،فقد يدَّ عي بعضهم أنَّه أوحي إليه ومل
ٍ
ِ
يوح اهلل -تعاىل -إليه شيئ ًا .ومنهم من يقول
بطيش وغرور﴿ :ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾
[األنعام ."]93 :ومنهم من يستكربون عن آيات اهلل بغري احلق ،يقول َّ
جل شأنه﴿ :ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ﴾ [األعراف.]146 :

َّ
يبي للناس
الرسل ،ور ّد سائر شبهات اجلاحدين ِّ
إن بيان حقيقة الوحي وصدق ُّ
صدق مصدر الرسالة وحج َّيتها وصحة نسبتها إليه سبحانه ،فتزيل َّ
كل ريب يتوجه
إىل مصدرها ،ويقطع دابر كل شبهة بحيث ال حيتاج الوحي -بعد ذلك -إىل االنشغال
وحجيته.
بالدفاع عن كل أمر جاء به وبيان صدقه
َّ
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النَّجم التاسع :يف تفصيل معاين األلوه ّية والربوب ّية واالستدالل عليها بدليل
اخللق ودليل العناية

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﴾
[األنعام.]105-95 :

تبدأ هذه اآليات الكريمة بعرض قض ّية «األلوه ّية والربوب ّية» ،وتعريف البرش
ّ
جل شأنه -بتقرير طريقة أخرى من الطرق التي يعرض القرآنبإهلهم ورهبم
اإلنساين ك ّلها
بأنا تستقطب قوى الوعي
املجيد هبا دلييل اخللق والعناية ،وهي تتّسم ّ
ّ
َّ
املسخر ،والثاين:
وتشدّ ها للرت ّدد الدائم بني حمورين :األول :حمور الطبيعة والكون
حمور اإلنسان نفسه .ويضع القرآن قوى الوعي هذه يف حركة دائبة بني املحورين؛
ّ
املخي-
املسخر واإلنسان
املخي بتلك احلركات الدائمة -بني الكون
ليوصل اإلنسان
ّ
ّ
ّ
خمي ،فاهلل -تبارك وتعاىل -خلق املوت
مسي وملا هو ّ
إىل معرفة اهلل املد ّبر ملا هو ّ
واحلياة ،وقدّ م ذكر املوت عىل ذكر احلياة؛ ألنّه األصل للحياة ،واملنطلق الذي تنطلق
منه احلياة ،وكالمها -املوت واحلياة -يتداوالن اإلنسان والطبيعة ،وبداية وهناية كل
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منهام مما يشهده اإلنسان ويالمسه ،فال جمال إلنكاره أو جتاهله .فاحلب من ِ
احلنطة
َ ُّ
والشعري ُّ
والذرة وسواها تبدأ حياهتا بـ«فلق احلبة» وفتحها؛ لتتحول إىل نبتة قد تُنبت
سبع سنابل ،وقد يكون يف كل سنبلة مائة حبةِ ،م ْثل تلك احلبة األصل ،التي كانت

ونمها لتصبح سبعة سنابل حتمل سبعامئة ح ّبة .كل منها يمكن
ح ّبة واحدة ،ففلقها اهلل ّ
أن تدخل دورة حيات ّية ،لتقدّ م لكم نوع ًا واحد ًا من أنواع الطعام الذي تقوم حياتكم

عليهّ .
إن الذي فلق هذه احل ّبة هو اهلل ربكم وإهلكم وخالقكم وبارئ نسمكم؛ ويف

األيامن ُيقسم احلالفون بقوهلم" :ال والذي فلق احل ّبة وبرأ النسمة" .والنَّوى مثل «نواة
التمر» ،فهذه النخلة الباسقة أصلها نواة فلقها اهلل لتصبح بعد حني نخلة ،حتمل عدد ًا

كبري ًا من ح ّبات التمر الذي تأكلونه مستمتعني بحالوته وما فيه من غذاء لكم .وحني
احلي من امل ّيت ،وخيرج
تالحظون دورات املوت واحلياة تشاهدون كيف خيرج اهلل ّ

امل ّيت من احلي ،وكيف جيري تداول املوت واحلياة!

وفيام تكون قوى الوعي مشدودة ك ّلها إىل تلك العمل ّيات اهلائلة يف دورات املوت

احلي بتلك
احلي من امل ّيت وامل ّيت من ّ
واحلياة ،حيث ينفلق احلب والنَّوى ،وخيرج ّ

احلركات الدائبة التي ال تتوقف ،يصبح عدم اكتشاف اإلنسان «آيات اهلل» يف ذلك كله
-عندما ينظر يف صنع اهلل الذي أتقن كل يشء فال يرى يد اهلل فيه -أمر ًا يف غاية الغرابة،

ويبدو ٍّ
لكل ذلك املوقف الغريب من أهل الرشك والكفر ،موقف االنرصاف عن اهلل

إىل املجهول ،إىل غياهب اجلهل والرشك وظلامت اإلنكار .وقبل أن يسرتد اإلنسان
أنفاسه الالهثة يلفت القرآن املجيد نظره بشدّ ة نحو الكون الفسيح والظواهر الطبيع ّية
وسنن الكون ،وكأنّه يقول له بغلظة تالئم املوقف" :أمل تعرف ربك بعد؟!" ،دعك من

اليومي الذي تتوقف حياتك عليه ،أنت حتيا حياتك وتعيش
احلب والنّوى ،وغذائك
ّ

اإلصباح ظال َم الليل الدامس؟ وهل راقبت
ليلك وهنارك ،هل الحظت كيف يفلق
ُ
كيف خترج من سبات الليل إىل معاش النهار؟ وهل رأيت الشمس والقمر ،وكيف

ملستقر هلا؟ وكيف قدّ ر القمر منازل ،وأنت تتابع حركة كل منهام لتعلم
جتري الشمس
ٍّ

عدد السنني واحلساب؟ هل ساءلت نفسكَ :م ْن الذي خلقهام؟ و َم ْن الذي قدّ ر لكل
منهام مسرية ودورة؟ لتدرك َّ
ورب آبائك األو ّلني هو من خلق ك ً
ال منهام،
أن اهلل ر ّبك ّ
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وهو الذي جعل الشمس نور ًا والقمر ضيا ًء ،وجعل الليل والنهار خلفة ،وجعل يف
السامء بروج ًا ،وجعل فيها رساج ًا وقمر ًا منري ًا ...هل وصلت إليه؟ وهل عرفته؟.
ويواصل القرآن املجيد تفصيل اآليات ،فيشدّ قوى وعي اإلنسان إىل نجوم مع ّينة

يعرفها العرب القاطنون يف املدن والقرى واألرياف والبوادي ،فام من إنسان يسافر
إىل أ ّية وجهة أو ا ّجتاه إال وتشتد حاجته إىل معرفة تلك النجوم ليهتدي هبا يف ظلامت
رب والبحرّ ،
وإل فسيهلك بالتيه والضياع ،هذه النجومَ ،م ْن خلقها؟ ومن جعلها
ال ّ

رب
مصابيح للسامء ورجوم ًا للشياطني؟ و َم ْن أهلمكم رضورة االهتداء يف ظلامت ال ّ
والبحر هبا؟ إنّه اهلل خالق ّ
كل يشء .وبعد تفصيل كل ما يتع ّلق بالكون نبدأ بتفصيل ما
يتع ّلق هبذا اإلنسان اجلامد املتص ّلب ،املع ّطل لقوى وعيه :هل لك ّأيا اإلنسان املغرور

أن تتفكر يف نفسك أنت؟ فأنت مل تكن شيئ ًا مذكور ًا قبل سنوات ،وها قد رصت شيئ ًا
وعدونا
عدوك
مذكور ًا جتادل فينا أنبياءنا ورسلنا،
ّ
وتتمرد عىل أوامرنا ،وتطيع فينا ّ
ّ
جدت و َم ْن الذي أوجدك؟ ،وتفكّرت قلي ً
ال يف
الشيطان! لو تساءلت نفسك :كيف ُو
َ
ذلك ،لوجدت ّ
رب لك غريه ،وال إله
أن الذي أنشأك من عَدَ م هو اهلل ر ّبك وإهلك ،ال َّ

لك سواه ،خلقك من نفس واحدة ،و َم َّن عليك باألرض ،وجعلها مهاد ًا لك وجعل
املسمى ،فهي مستقر لكم ومستودع
مستقر ًا ومستودع ًا إىل األجل
فيها ُسبالً ،وجعلها
ّ
ّ
لكل ما حتتاجونه؛ إذ ﴿ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﴾ [طه،]55 :

رت ّأيا اإلنسان الغافل املغرور
وقدّ رنا فيها أقواهتا لتتمكنوا من احلياة فوقها ،ولو تد ّب َ

دورة حياتك عليها الستطعت معرفتنا واالهتداء إلينا.

ننزله عليكم من
ثم انظر أهيا اإلنسان املغرور يف ظاهرة أخرى .هذا املاء الذي ّ

حي ،ونخرج لكم من مستودع األرض به
أعىل ،من السامء ،وجعلنا منه كل يشء ّ
نبات كل يشء ،نخرج منه نبات ًا أخرض ،نخرج منه َح ّب ًا مرتاكب ًا بعضه فوق بعض .وقد
فصلنا لكم كيف نفلق احلب والنَّوى ،لنخرج منه النخيل «ذات األكامم» ،وما ُترج
ّ

من َث َمرات من قران أكاممها ،هذه النواة التي فلقناها وحفظنا لكم ثامرها بـ«األكامم»
منضد ًا بعناية عىل تلك الشامريخ
صنعناها ألداء هذا الغرض ،وجعلنا «ال َّطلع النضيد» ّ
التي حتمله ،واعتنينا لكم بذلك الطلع من البداية لتستمعوا به بعد ذلك رطب ًا جني ًا،
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حمملة بثامر سهلة التناول ،وجعلنا لكم
وجعلنا من ذلك ال َّطلع قنوان ًا داني ًة ،أعواد ًا ّ
والرمان متشاهب ًا ،يشبه بعضه بعض ًا ،وغري متشابه ،انظروا
جنّات من أعناب والزيتون ُّ
إىل ثمره إذا أثمر يف بداياتهِ ،
وينعه إذا أينع ونضج ،لتستمتعوا به فاكهة ومنظر ًا ،يف

حدائق ذات هبجة ،تدخل إىل نفوسكم الرسور ،وتشعركم باالكتفاء واالطمئنان إىل
املستقبل بعد احلارض .يف ذلكم الذي ذكرنا ك ّله آيات لقوم يؤمنون باهلل واليوم اآلخر،

تزيدهم هدى ،ويقين ًا ،وطمأنينة باإليامن.

فكيف واجه هؤالء املرشكون تلك األدلة ك ّلها؟ فبدالً من أن يسارعوا إىل
اإليامن ،ويبادروا إىل اليقني ،إذا هبم جيعلون هلل رشكاء «اجلن» ،واجل ّن يطلق عىل
كل ما استرت عن العيون ،فيشمل اجلن واملالئكة والشياطني؛ ولذلك قال ّ
جل شأنه:
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ﴾ [سبأ﴿ ]41 -40 :ﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [الصافات﴿ ]158 :ﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ﴾ [الصافات ]153-151 :متجاهلني
ان ُ ْم َأ ْر َبا ًبا
ار ُه ْم َو ُر ْه َب َ
كوهنم بعض من خلق اهلل ،واختلقوا له بنني كاملسيحَّ ﴿ :ات َُذوا َأ ْح َب َ
ون اللَِّ وا َْل ِسيح ابن مريم وما ُأ ِمروا إِ َّل لِيعبدُ وا إِ ًَٰلا و ِ
ِّمن ُد ِ
احدً ا ۖ َّل إِ َٰل َه إِ َّل ُه َو ۚ ُس ْب َحا َن ُه َع َّم
َ
َ ُْ
َ ْ َ ََْ َ َ
َ
ُ
ُي ْ ِ
شكُونَﯖ﴾ [التوبة ]31 :وبنات كاملالئكة﴿ :ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ [النحل﴿ ،]59-57 :ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﴾ [اإلرساء﴿ ]40 :ﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ﴾ [الزخرف.]20-16 :

كأنم بذلك
السورة فقد جعلوا هلل رشكاء من اجلن وخرقوا له بنني وبناتّ ،
أ ّما يف هذه ُّ
ِ
والش َك باهلل﴿ :ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
رفض التوحيد ِّ
يسوغوا ألنفسهم َ
حياولون أن ّ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ﴾ [األنعام.]100 :
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قوله تعاىل﴿ :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ

ﰊﰋﰌﰍ﴾ [األنعام ،]101 :قوله﴿ :ﯸﯹﯺﯻ﴾ [األنعام ،]101 :أي الذي
خلقهام وكل ما فيهام عىل غري مثال سابق .فـ«اإلبداع» :لغة ،عبارة عن عدم النظري ،ويف
أعم
االصطالح :هو إخراج ما يف اإلمكان والعدم إىل الوجوب والوجود ،قيل :هو ّ
من اخللق ،بدليل﴿ :ﯸﯹﯺﯻ﴾ [األنعام﴿ ]101 :ﭓﭔﭕ﴾
[البقرة ،]164 :ومل يقل« :بديع اإلنسان» .وقيل« :اإلبداع» :إجياد األيس عن الليس
والوجود عن كتم العدم واإلجياد .واالخرتاع :إفاضة الصور عىل املواد القابلة ،ومنه
جعل املوجود الذهني خارج ًا .وقال بعضهم« :اإلبداع» :إجياد يشء غري مسبوق بامدة
وال زمان؛ كالعقول ،ف ُيقابل التكوين لكونه مسبوق ًا باملادة ،واإلحداث لكونه مسبوق ًا
بالزمان .و«اإلبداع» ُيناسب احلكمة ،و«االخرتاع» ُيناسب القدرة ،و«اإلنشاء»:
إخراج ما يف اليشء بالقوة إىل الفعل ،وأكثر ما ُيقال ذلك يف احليوان ،قال اهلل تعاىل:
﴿ﮇﮈﮉ﴾ [األنعام﴿ ،]98 :ﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ [املؤمنون.]14 :

وقوله﴿ :ﯼﯽﯾﯿ﴾ [األنعام ]101 :أي كيف يكون له ولد ،ولو كنتم عىل يشء
من منطق أو عقل ألثبتم له -أوالً -وجود الصاحبة التي حتمل بالولد وتضعه؛ أ ّما
القفز إىل نسبة الولد دون أن تك ّلفوا أنفسكم إثبات وجود الصاحبة ففيه جتاهل تام
الغني ،خلق َّ
كل يشء ،لو كانت به حاجة
ملنطقكم املفلوج وأوهامكم .إنّه -سبحانه-
ّ
منزه عن ذلك سبحانه .لقد بلغ غباء هؤالء
إىل ولد الصطفى مما خيلق ما يشاء ،ولكنّه ّ
التفرد باأللوه ّية
وجهلهم وضالهلم آخر َمداه حني قلبوا األمور ،فبدالً من أن جيعلوا ّ
ّ
والربوب ّية دلي ً
ألن «الوحدان ّية» ُتتّم عدم وجودال عىل عدم وجود الولد والرشيك
يشء من ذلك -جعلوا من الوحدان ّية دلي ً
عم يصفون.
ال عىل ِّ
الشك ،فتعاىل اهلل ّ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

هذا اخللق -كل ما ذكر وما مل يذكر -هو خلق ربكم

ﭣﭤ﴾
املستحق لعبادتكم وتعظيمكم ،فهو اللطيف بكم ومربيكم ،وهو َمن أحاطتكم
ألنا مل ُت َعدّ لذلك يف هذه احلياة الدنيا،
نعمه ظاهرة وباطنة ،أبصاركم ال تدركه؛ َّ
ّ
جل شأنه -فإنّه ُيدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري ،الذي يعاملكم بالرفقأ ّما هو
[األنعام]102 :
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والرمحة ويتلطف بكم؛ ولذلك فإنَّه -من متام رفقه بكم ورمحته -أنزل عىل رسوله
كتابه ليكون بصائر لقلوبكم ،كام كان اخللق الذي ذكرناه لكم موضع مشاهدتكم
واستمتاع أبصاركم به؛ من فلق احلبة والنّوى ،إىل فلق اإلصباح ،إىل إخراج
األحياء من األموات ،إىل خلق الشمس والقمر والنجوم ،إىل خلقكم أنتم من
نفس واحدة ،إىل إنزال املاء من السامء إلحياء األرايض املوات ،وإخراج نبات كل
يشء من مستودع األرض...إلخ من نعمه التي ال آخر هلا ،وال طاقة بكم لعدّ ها أو
إحصائها ،فللبصائر القلب ّية جوالهتا يف فِقه وتفسري املبرصات التي تشاهدها أبصاركم

وتدركها أعينكم﴿ ،ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂ﴾ [األنعام]104 :؛ أي :لست املسؤول عن منعكم -إكراه ًا -عن الوقوع فيام
أنتم فيه من ضاللْ ،
عيل إال البالغ) ،ولن أستطيع أن أبعد وساوس الشيطان
(إن ّ

عنكم بالقوة ،بل ذلك ما ينبغي أن تقوموا به بأنفسكم ،ولو آمنتم واتّصفتم بالتقوى
وحتصنتم هبا ألبرصتم ﴿ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾ [األعراف.]202 -201 :
قوله تعاىل﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ﴾
ُرصف» .أي أن يأيت لنا
[األنعام ،]105 :يقول الشيخ
ّ
الشعراوي يف معنى« :كذلك ن ِّ
باحلال بعد احلال ويكرر ويعيد ،وتأيت احلادثة من احلوادث وينزل فيها ترشيع ،ويرقق
الرسل ،ومواقف أممهم منهم حتى نصادف يف كل حال قلب ًا
قلوهبم ،ويأيت بنامذج من ُّ
مستقبالً؛ ألنه إن قال مرة واحدة وسكت ،وكان هناك أناس قلوهبم منرصفة ،فعندما
يكرر األحداث وينزل فيها الترشيع واملواعظ فقد ترق قلوهبم لإليامن وتستوعب
القلوب اهلداية.
ومعنى﴿ :ﮆﮇ﴾ [األنعام ]105 :إننا نعلم أن السامء تتدخل حني يطم

الفساد ،لكن إن ُوجد يف الذات اإلنسانية نفس ّلوامة فهي َمنَاعة للنفس ووقاية هلا.
اللوامة وصارت النفس
فإن فعل اإلنسان ذنب ًا تلومه نفسه فريجع ،وإن اختفت النفس ّ
أ ّمارة بالسوء ،امتنع يف املجتمع األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فمعنى ذلك أن
طم .وهنا تتدخل السامء ،وتأيت ببيان جديد ومعجزة جديدة .إن الفساد
الفساد قد ّ
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ال يتأبى إال من وجود طبقات تطحن يف طبقات ،والذين ُيطحنون بالفساد هم من
يستقبلون املنهج بشوق ،لكن الطاحن املستفيد من الفساد هو الذي يعارض املنهج؛
الرسل هم من الطاحنني للناس ،لك َّن املطحونني إنام
ولذلك فإن كل مجاعة حاربت ُّ
يريدون من ينقذهم.

إذ ًا ُّ
فكل صاحب دعوة ساموية جعل اهلل له عدو ًا من املجرمني؛ ألن السامء مل
تتدخل إال حني صار اإلجرام ال مقاوم له .وهكذا جيعل اهلل لكل نبي ورسول عدو ًا
من املجرمني ،وهذا العدو يفتن به الناس ،ويميل له ضعاف العقائد .واحلق يرصف
اآليات حاالً بعد حال حتى ال يثبت مع الداعي احلق إال املؤمنون الصادقون؛ ولذلك
جتد أن اإلسالم قد جاء وغربل األمور؛ فمث ً
مهتز ًا
ال تأيت حادثة اإلرساء فمن كان إيامنه ّ
الزبد ويبقى من حيمل الدعوة بمنهج احلق.
ينكر اإلرساء ،وذلك من أجل أن يذهب َّ
أما من كان إيامنه ضعيف ًا أو كان يعبد اهلل عىل َح ْرف فاإلسالم ال يرغبه ﴿ﯚﯛﯜ
رصف اآليات لينرص
ﯝﯞﯟﯠ﴾ [التوبة .]47 :إذ ًا فاحلق  قد ّ
درست ،وا ّدعوا أنه كان قاعد ًا
املطحونني ،وحينام قال الرسول ﷺ ذلك .قالوا:
َ
يف اجلبل ،وتع ّلم من أعجمي .ولذلك نجد احلق يقول﴿ :ﭑﭒﭓﭔ
(((
ﭕﭖﭗﭘ﴾ [النحل.]103 :

النَّجم العارش :يف بيان كذب دعاوى املرشكني ،وتوجيه التعامل معهم

﴿ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﰌ ﰍ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
((( الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،مرجع سابق ،ج ،13ص ،8224تفسري اآلية  103من سورة النحل.
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ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ﴾ [األنعام.]117-106 :

رصف اهلل اآليات ،فافرتق
هنا يصدر األمر العلوي للنبي الكريم  وقد ّ
الناس يف مواجهتها فريقني :أن يتبع ما أوحي إليه ،وأن ُيعرض عن املرشكني ،فال
حيفل هبم وال حيفل بام يقولون من قول متهافت ،وال يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم
وجلاجهم .فإنام سبيله أن يتبع ما أوحي إليه من ربه؛ فيصوغ حياته كلها عىل أساسه؛

ويصوغ نفوس أتباعه كذلك .وال عليه من املرشكني؛ فإنام هو يتّبع وحي اهلل،

الذي ال إله إال هو ،فامذا عليه من العبيد؟! ﴿ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙﮚﮛ﴾ [األنعام.]106 :

ثم يقوله -جل شأنه﴿ :-ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ [األنعام.]108 :
ب :هو َّ
الشتم ،وذكر اإلنسان بام ُيسيئه ،وقد هنى القرآن -يف هذه اآلية الكريمة-
الس ُّ
َّ

املؤمنني عن اهلبوط عن املستوى األخالقي العايل -الذي وضعهم فيه -واحرتام اآلخر
بسب املرشكني والذين يدعون من دون اهللّ ،
سب اهلل
فإن ذلك سوف يدفعهم إىل ّ
ِّ

ورسوله واملؤمنني ،وليسوا سواءّ ،
فإن ذلك سوف يؤدي إىل سباب غري متكافئ؛ فأين

اهلل -تبارك وتعاىل -من آهلتم التي يزعمون ،ومن أصنام وأوثان وأموات وما إىل ذلك.

ويعلمنا اهلل -تبارك وتعاىل -أدب ًا عالي ًا يف هذه اآلية الكريمة يصلح أن يكون
الشك الذي
أساس ًا للتسامح وقبول اآلخر وحسن التعامل معه ،بل واحرتامه .فهذا ِّ

نستنكره ونرفضه بكل أشكاله ،ونسأل اهلل أن ُيرينا منه ،تضعه اآلية حتت إطار

التزيني ﴿ :ﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [األنعام ،]108 :فكأن اآلية الكريمة -وهي تعمل
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عىل تطهري اإلنسان املسلم وتزكيته ومنعه من السقوط يف مهاوي السباب -تقول له
-ليخفف من غلوائه يف رفض الذين يدعون من دون اهللّ -إنم ُأومهوا من الشيطان

ّ
وألن اهلل -تبارك وتعاىل -مل
وأنم عىل صواب ،فالشيطان ز ّين هلم؛
بأنم عىل حق ّ
ّ
حيفظهم ،ومل حيل بني الشياطني وبني التزيني هلم ،فإنّه ّ
-جل شأنه -نسب ذلك التزيني

لنفسه ليقدّ م مزيد ًا من اإلشارات إىل املؤمنني بأن يبتعدوا عن س ّبهم ،أو يعتربوهم قد
ّ
جلوقعوا يف الكفر عن تصميم وقصد واختيار جمرد من عند أنفسهم ،وإذا كان

شأنه -قد نسب التزيني للشيطان يف آيات أخرى فتلك هي احلقيقة ﴿ :ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [النمل ]24 :ولكنّه يف هذه اآلية

السباب وحتويل أمر الدعوة إىل
الكريمة ،وهو يف معرض محل املسلمني عىل جتنب ّ
خصومة شخص ّية مبارشة ،نسب التزيني إليه ّ
جل شأنه ،عىل ذلك املعنى الذي نبهنا

إليه ،فكأنّه يريد أنّه إذا كان اهلل قد هداكم لإليامن فأصبحتم بنعمته مؤمنني مسلمني،
ّ
ّ
وسب
وألن س ّبهم
فإن اخلذالن قد أصاب آخرين ،فال ينبغي أن تس ّبوهم عىل ذلك.
ّ

سب اهلل ّ
جل شأنه،
رشكائهم وأصنامهم سوف يثري محيتهم ،وحيملهم الشيطان عىل ّ

الشك والضالل ،فعليكم إال تُعينوا
وذلك سيزيد يف ضالهلم وانحرافهم وإمعاهنم يف ِّ
الشيطان عليهم ،وتدفعوهم إىل ذلك .واآلية تقدّ م لنا درس ًا بليغ ًا يف التعامل مع

اآلخر ،ويف العدل معه يف القول والعمل ،وأن نبتعد عن اهلبوط إىل مستوى اخلصومة
اإلنسان ّية املبارشة ،فاختالفنا معهم اختالف يف دين ومعتقد ،فإذا بغضنا شيئ ًا فإنّام

نبغض أعامهلم ورشكهم ،وال نقبل شيئ ًا من ذلك ،أ ّما هم ،وبوصفهم برش ًاّ ،
فإن
كفرهم وإرشاكهم ال جيعلنا نستبيح حتقريهم أو استعالءنا عليهم ومقتنا هلم بصفتهم
البرشية ،أو اإلنسان ّية املجردة ،ف ُب ْغض عمل اإلنسان يشء و ُب ْغض ذاته يشء آخر ،وال

بدّ من التفريق بني االثنني ،فأنت تدعوه للهداية وتدعو له هبا ألنّك حتبه ،وتريد اخلري
له ،وتريد أن خترجه من الظلامت إىل النور.

ال واحد ًا؛ ّ
والسباب ال يأخذ شك ً
فإن خطباء بعض املساجد الذين يضمنون
ّ
أدعيتهم نحو «أحصهم عدد ًا وأهلكهم بدد ًا واجعلهم وأمواهلم ونساءهم غنيمة

للمسلمني» يقومون بعملية سباب يف إطار دعاء يف غري وقته ويف غري مناسبته ،فإذا دعا
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ّ
جل شأنه -بمثل ذلك وهم خيوضون املعركة ،أو يتهيأونرسول اهلل وأصحابه اهللَ

هلا ،فذلك أمر مفهوم ،أ ّما أن يدعو خطيب بمثل هذه األدعية ،ويف هذه األوقات،

فإنّه يدفعهم إىل كراهية املسلمني واستباحة دمائهم وأعراضهم ،وإذا احتج عليهم أي
حمتج فيقولونّ :
"إن هؤالء لو متكّنوا منا فذلك ما سيفعلونه فينا ،اسمعوا إىل خطبائهم

يف اجلمعة ماذا يقولون ،وانظروا ماذا يكتبونّ ،إنم يقولون كذا وكذا "...من هذا

السباب .واملسلمون اليوم -وقد بلغوا لألسف الشديد هذه املرحلة من مراحل
ّ
الضعف -يف حاجة إىل أن ُيعيدوا النظر يف كثري من هذه األمورّ ،
وأل يكونوا كمثل

الذي قال« :أشبعتهم شت ًام ،وراحوا باإلبل»! إذ ما الذي أفاد هذا األمحق صاحب

والسباب الذي قاله ملن استاقوا إبله واغتصبوا أمواله؟!.
اإلبل من الشتم ّ

قال ّ
جل شأنه﴿ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﴾ [النمل،]4 :
فالتزيني من الشيطان ال من اهلل تعاىل؛ ّ
ألن اهلل  ال يأمر بالفحشاء وال يز ّينها

ألحد ،لكنّه بعد أن علم منهم اختيار سبيل الشيطان َّ
خل بينهام ،وأسقط عنهم
محايته هلم من الشياطني وحفظه هلم من وساوسها ،وذلك ما يسوغ نسبة التزيني له

تتغي يف ضالل من يتعرض للضالل وخيتاره
سبحانه ،فلله -تعاىل -سنن ثابتة ال ّ
سبي ً
يتشوف إىل اهلداية ويطلبها ويتط ّلع إليها﴿ :ﮌﮍﮎﮏ
ال له ،وهداية من ّ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [األنعام ،]39 :و﴿ :ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ﴾ [اإلرساء ،]65-61 :و﴿ :ﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [مريم ]83-81 :و﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﴾ [احلج،]53 :

واآلية﴿ :ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
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ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﴾

[فصلت:
ّ

 ،]25واآلية﴿ :ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ

ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [الصف.]5 :

﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ

ﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ﴾ [األنعام ]109 :وهؤالء يعمون عندما ُيرجون ،وال يبقى بني
أيدهيم سبيل للشغب لطلب آيات ومعجزات جديدة ،ويقسمون األيامن عىل َّأنم
ويبي
سوف يؤمنون إذا جاءهتم آية جديدة كام طلبوا ،ويكشف اهلل -تعاىل -نواياهمّ ،
مفص ً
ال عىل أهوائهم ،وتتّسع لكل
وأنم يريدون إيامن ًا وإسالم ًا ودين ًا ّ
عدم جدِّ يتهمّ ،
تغتوا ّأيا املؤمنون بمزاعم هؤالء ،وال تسألوا رسولكم كام
رغباهتم وشهواهتم ،فال ّ
أنم صادقون بوعدهم باإليامن لو جاءهتم آية﴿ :ﮧ
ُسئل موسى من قبل تومه ًا منكم ّ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾

[احلجر:

﴿ ،]15-11ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨ﴾ [األنعام.]111-109 :

﴿ﭩﭪﭫﭬ﴾ [األنعامّ ]١١٢ :
إن نزعة معاداة األنبياء التي يشرتكون فيها
هم وشياطني اجلن هي التي حتملهم عىل تلك املقرتحات والطلبات التي ليس بينها وبني
الصدق ِ
واجلدّ نسب ،بل هي مزخرفات كالم ّية يتبادل شياطني اإلنس واجلن اإلحياء إىل
بعضهم بعض ًا هبا ،غرور ًا منهم واستهزا ًء بالنب ِّيني ،ولو شاء اهلل منع هؤالء األعداء من
فعل ذلك كره ًا ملنعهم اهلل ،فال يقف يشء يف وجه قدرة اهلل -تعاىل -فذرهم وما يفرتون،
وذرهم يف طغياهنم يعمهون ويرت ّددون يف عذابات الضالل واحلرية يف احلياة الدنيا وعذاب
النار يف اآلخرةَّ .
إن تلك العداوة واإلحياء بزخرف القول غرور ًا متيل إليه أفئدة الذين ال
يؤمنون باآلخرة ويرضونه ،فلريتكبوا من اإلثم ويقرتفوا من اجلرائم ما هم مقرتفون.
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يذهب شياطني اجلن إىل أوليائهم من شياطني اإلنس ليجادلوا يف ذلك وليقولوا:
إنَّه ال فرق بني ما ُذكر اسم اهلل عليه وما مل يذكر اسم اهلل عليه يف حقيقة الذبح واللحم؛

ليصدوا أولياءهم ،وك ُّلهم متمردون أرشار ،سوا ٌء أكانوا من اإلنس أو اجلن ،يوحون يف
خفاء ،ويوسوس بعضهم لبعض من زخارف األقوال ما جيادلونكم فيه ،وإن أطعتموهم

يف ما يدعونكم إليه وجيادلوكم فيه إنّكم ملرشكون.

ّ
ولعل هذا فيه الوعيد للشعوب املسلمة التي تعتمد عىل االسترياد من غري
تفرق بني ما ُذكر اسم اهلل عليه ،وما مل يذكر اسم اهلل
املسلمني يف طعامها ورشاهبا ،وال ّ

عليه ،وجتادل عن ذلكَّ ،
فإن اآلية الكريمة جتعل األكل مما مل يذكر اسم اهلل عليه دائر ًا

والشك ،وما الذي جيعل البلدان املسلمة -عرب ّية أو غري عرب ّية -تعتمد اليوم
بني الفسق ِّ
يف أكلها -ك ً
حرم
ال أو بعض ًا -عىل ما يستورد من غريهم؟! ويتناسون ويتجاهلون ما ّ

اهلل ّ
فصل لنا ما ُح ِّرم ،ومنه ما مل يذكر اسم اهلل عليهّ .
إن
-جل شأنه -يف هذا املجال ،وقد ّ

حقيقي عىل
ديني ،وخطر
ّ
عدم حترز املسلمني وتقصريهم يف حتقيق األمن الغذائي فسق ّ

البلد والتدين أو الدين واأل َّمة ،إضافة إىل الصحة وحتقيق األمن الغذائي واالعتامد عىل

النفس يف أمر ال يمكن االعتامد فيه عىل الغري ،فغري املسلمني لو أرادوا الضغظ عىل أي
بلد مسلم وفرض رشوطهم عليه َّ
ميس متام ًا لعدم توافر األمن الغذائي يف أي
فإن ذلك ّ ٌ

بلد مسلم ،فإنّا هلل وإنّا إليه راجعون.

ثم ينادي رسول اهلل فيهم :أفغري اهلل أبتغي وأطلب َح َك ًام حيكم بيني وبينكم ّأيا

مفص ً
ال
املدعوون إىل اإليامن به من مرشكني
وكتابيي ،وهو الذي أنزل إليكم الكتاب َّ
ّ
ّ

ليكون له احلكم﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ﴾ [آل عمران .]23 :وأهل الكتاب يعرفون رسول اهلل ﷺ
كام يعرفون أبناءهم ،ويعلمون َّ
منزل من ربك باحلق ،فال تكو َن ّن من
أن هذا الكتاب ّ
بأنم ال يعلمون ،أو ّأنم قد جيهلون ذلك ،فتجهد نفسك يف تعليمهم ودعوهتم.
الشاكني ّ

ومتت كلمة ربك يف هذا القرآن صدق ًا وعدالً ،ال مبدّ ل لكلامته ،وال ناسخ وال
مغي؛ ال عىل مستوى األلفاظ؛ ّ
ألن اهلل سميع ويسمع كل ما حياولون إحداثه ،وحيول
ِّ
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بينهم وبني التمكّن منه ،وال عىل مستوى املعاين؛ ألنّه سبحانه عليم ،ولن يمنح هؤالء
القدرة عىل حتقيق ذلك ،فاستمسك بالذي أوحي إليك من كتاب ربك صدق ًا ك ّله وعدالً
ك ّله ،وال تبديل لكلامته .وال تغرنّك كثرة أهل الباطل والدّ عاة إىل الزيعّ ،
فإن أكثر أهل

ألنم يتّبعون الظنون ،ال الصدق والعدل الذين جئتهم به﴿ :ﯙﯚ
األرض عىل ضالل؛ ّ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾
خيمنون ختمين ًا ال يستند إىل دليل ،ويفتقر إىل ما يسنده.
[األنعامّ ،]116 :
يقول جماهد يف معنى الظن :كل «ظن» يف القرآن فهو يقني ،وهذا يشكل بكثري

من اآليات .وقال الزركيش :للفرق بينهام ضابطان يف القرآن؛ أحدمها :أنّه حيث
ُوجد «الظ ّن» حممود ًا ُمثاب ًا عليه فهو اليقني ،وحيث ُوجد مذموم ًا متو ّعد ًا عليه

أن ّ
بالعذاب فهو الشك ،والثاينّ :
كل ظ ّن يتصل به «أن» املخ ّففة فهو شك ،نحو:
﴿ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ [الفتح ،]12 :وكل «ظ ّن» يتصل به ّ
«أن» املشدّ دة فهو يقني،

كقوله تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ﴾ [احلاقة ،]20 :واملعنى يف ذلك أن املشدّ دة

للتأكيد ،فدخلت يف اليقني ،واملخففة بخالفها فدخلت يف الشك (((.والقرآن املجيد قد

أغنانا عن هذا اخللط ،فألفاظ القرآن مفاهيم كربى ،فلليقني ألفاظه ومفهومه ،وللظ ّن
ألفاظه ومفاهيمه ،فال داعي يدعو إلجياد هذا التداخل الذي ذكره والتعميم الذي حاولوه.

ونحن مأمورون بتدبر القرآن والنظر يف سياقاته ،وستغنينا عن االحتياج هلذا التداخل
مفرق ًا بينهام﴿ :ﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣ﴾
الذي ذكروه .وقد قال -جل شأنهّ -

اإلهلي
ثم فالسياق هو الذي حيدد املراد من األلفاظ ،وين ّبه إىل القصد
ّ
[اجلاثية ،]32 :ومن َّ
من وراء ذلك ﴿ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ﴾ [األنعام،]117 :
ويكفيك أنّه يشهد لك بأنّك عىل احلق املبنيّ ،
وأن ما ُأنزل إليك من ربك هو احلق،
بمن ّ
ضل
وأنّك عىل هدى وعىل رصاط مستقيم .فيؤكّد تعاىل بعد كل ما ذكر أنّه أعلم َ
بمن اهتدى بآياته وصدّ ق به.
عن سبيله ،واتبع هواه ،وهو كذلك أعلم َ

((( الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني القريمي (تويف1094 :ﻫ) ،الكليات؛ معجم يف املصطلحات
والفروق اللغوية ،حتقيق :عدنان درويش وحممد املرصي ،بريوت :مؤسسة الرسالة1419( ،ﻫ1998/م)،
ج ،1ص ،928فصل الظاء ،مادة (الظلامت).
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النَّجم احلادي عرش :يف بيان أحكام األطعمة والذبائح

﴿ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾ [األنعام.]121-118 :

هذه اآليات من سورة األنعام واآليات التي ستليها حتى اآلية رقم)151( :

تقريب ًا ،يربز فيها أسلوب القرآن الكريم يف عرض األمور الرشع ّية أو الفقه ّية ،وهو
موضوعي كالذي نجده يف كتب الفقه ،من
أسلوب يتّسم بام ييل :أوالً ليس فيه ترابط
ّ
تقسيمه إىل كتاب طهارة ،وصالة ،وزكاة ...إلخ ،لك ّن فيه عرض ًا لقض ّية احلالل واحلرام

مرتبطة بأمور ،وهي :العقيدة والرؤية الكل ّية ،وعالقتها وانعكاساهتا عىل تفاصيل

احلياة؛ وإبراز اآلثار املرتبة عىل ذلك الترشيع يف احلياة الدنيا وقض ّية اجلزاء يف اآلخرة؛
و«احلاكم ّية اإلهل ّية» املتجل ّية يف «حاكم ّية القرآن املجيد» وانحصار سلطة الترشيع فيه.

وجيري القرآن أحيان ًا نوع ًا من املقارنة بني ترشيعاته والترشيعات التي خيتلقها
ليتبي القارئ عظمة الترشيعات
ويبي ضآلتها وضحالتها ،وكثري ًا من ثغورها؛ ّ
العبادّ ،

القرآن ّية الكون ّية ودقتها ،ومت ّيزها وتفوقها عىل ما عداها ،ثم جيمع بني عدّ ة أمور قد ال

تتضح الروابط بينها بشكل مبارش ،فقد ال تتضح فيها وحدة املوضوع ،لكن يتضح
هبا ذلك االرتباط الوثيق بني الرشيعة والعقيدة واحلياة الط ّيبة يف الدنيا واجلزاء احلسن
يف اآلخرة.

بعد هذه اجلولة الطويلة يف دالئل الربوب َّية واأللوه ّية مع دالئل اخللق واإلبداع

والتسخري ،وبيان حقيقة العبود ّية والنِّعم التي أنعم اهلل عىل عباده هبا وأتاحها هلم ،ال
توجد نتيجة أنسب من أن يدعو اخللق إىل األكل مما ُذكر اسم اهلل عليه ،فذكر اسم اهلل

عليه عند الذبح هو املفتاح الذي يفتح مغاليق الرزق املستودع ،و ُيعطيكم إذن اخلالق
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ّ
املحرم عليكم من
جل شأنه-فصل اخلالق
الرازق املالك بتناوله هنيئ ًا مريئ ًا .لقد ّ
ّ
فصلها اهلل يف سورة املائدة
فم ْن جتنَّب تلك
املحرمات -التي ّ
ّ
األطعمة والذبائحَ ،
حرمَّ .
إن ذكر اهلل
وغريها -وذكر اسم اهلل عىل ما َذبح ،فقد ُأبيح له أن يأكل منها إال ما ّ
الرب وعبود ّية العبد ،ليس ذلك
تعاىل -بالبسملة والتكبري عند الذبح إعالن لربوب ّية ّوللجزار ولآلكل ّ
بأن األطعمة جيب أن تكون
فحسب ،بل إنّه تذكري ملالك األنعام
ّ
طيبة حس ّي ًا ومعنو ّي ًا؛ إذ ّ
إن اسم اهلل عظيم ويستدعي مبدأ «النعمة والشكر واحلمد»
واخلالق الذي ذ َّلل هذه األنعام ورزقها اإلنسان ،ويصبح األكل آنذاك عبادة وسبي ً
ال
«و َل ْس َت بِنَافِ ٍق
إليها ،ولعل سيدنا رسول اهلل  كان ين ّبه إىل هذه املعاين وهو يقولَ :
ِ
آج َر َك اهللُ ِ َبا َحتَّى ال ُّل ْق َم َة َ ْت َع ُل َها ِف ِف ا ْم َر َأتِ َك» (((،فمشاعر
َن َف َق ًة َت ْبتَغي ِ َبا َو ْج َه اهلل إال َ
الربوب ّية والعبود ّية هي التي هتيمن عىل ّ
أدق ما يف احلياة من ُن ُظم ،ومنها نظام األطعمة،
ّ
جلويكبونه
ويسمون باسمه،
سائر ذوي العالقة اهللَ يف هذا املوقع،
ّ
ّ
وحينام يذكر ُ
شأنه -فذلك يساعدهم عىل استحضار مفهوم التقوى ،ومع استحضار مفهوم التقوى
ينتفي الغش واجلشع والرغبة يف الكسب ،ولو عىل حساب صحة اإلنسان وحياته،
فتختفي الظواهر السلب ّية التي -بعد أن طال علينا األمد وقست منا القلوب -برزت،
بل هيمنت عىل حياتنا مجيع ًا ،وأ ّدت إىل ظهور سائر ما نعاين من مشكالت يف نظام
احلياة ،واإلرضار بصحة اإلنسان.
وحينام يبدأ اآلكل تناول طعامه بالبسملة فذلك توكيد أنّه يأكل من طعام صنعه

وأعدّ ه ورزقه إ ّياه رب العاملني ،اخلالق املالك ،فهو -وحده -ر ّبه وإهله وخالقه ورازقه،
وما دام قد ُذكر اسم اهلل عليه ،ومل يكن ممّا ُأدرج فيام ُف ّصل حتريمه ،فكلوا منه ،بل هناك

حض منه ّ
جل شأنه -عىل األكل منه:ّ

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [األنعام ،]119 :ال يشء
حرم عليكم يف سورة املائدة{ :ﭑ ﭒ ﭓ
يمنعكم من ذلك ،ويف تفصيل ما ّ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب مناقب األنصار ،باب قول النبي ﷺ :اللهم امض
ألصحايب هجرهتم ،حديث رقم ) (3936ص748.
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ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ} [املائدة ]3 :جرى استثناء ما
اض ُطررتم إليه أيض ًا.

{ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ} [األنعام،]119 :
كثري من الناس يضلون و ُيض ُّلون التباعهم أهواءهم بغري علم ،فيضلون بغري
هناك ٌ
علم و ُيض ّلون غريهم وفق ًا لتلك األهواء ،ويف ذلك يعتدون عىل أنفسهم وعىل غريهم
ّ
جل شأنه -ويعلن -سبحانه -انحصار عملية التحليل والتحريموعىل سلطان اهلل
جل شأنه ،ثم يقول ّ
به ّ
جل شأنه{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ } [األنعام]120 :؛ أي:
وسب
اتركوه ودعوه ،وظاهر اإلثم هي املنكرات التي تفعلها اجلوارح؛ ِم ْن :رضب
ّ
ورسقة وزنا وما إليها .أ ّما باطن اإلثم فهو الذنوب التي تقع يف القلب؛ كاحلسد
املحرمات ُق ّسمت الفواحش إىل ما ظهر منها
والنوايا الس ّيئة .ويف اآلية التالية يف ذكر
ّ
وما بطن ،واملراد هذا املعنى ..واهلل أعلم .فالذين يكسبون اإلثم الظاهر أو الباطن
َس ُي ْجزون بام كانوا يفرتون ويرتكبون من تلك اجلرائم ،ثم ينهى ّ
جل شأنه -عن أكلما مل ُيذكر اسم اهلل عليه ،و َي ُعدّ ه فسق ًا ،والفسق :هو اخلروج عن إطار الرشع ،والفسق
يقع بالقليل من الذنوب والكثري ،وتُطلق عىل املؤمن إذا ّ
أخل بااللتزام بأحكام
الرشع كلها أو ببعضها ،وإذا أطلقت عىل الكافر فإنّام تُطلق عليه ألنّه خرج عن
العقل واألحكام التي ُيلزم العقل هبا ،وتقتضيها الفطرة .وقد كثر ورود هذا املفهوم
يف القرآن املجيد{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ} [الكهف{ ،]50 :ﯶ ﯷ} [اإلرساء،]16 :
{ﮝ ﮞ ﮟﮠ} [النور{ ،]4 :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [السجدة،]18 :
{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ}[النور{ ،]55 :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ}
[املائدة{،]108 :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ}[التوبة{ ،]67 :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
أعم من الكافر ،يشمله ويشمل سواه ،وتسمية
ﰊ ﰋ ﰌ} [يونس ،]33 :فالفاسق ّ
خروج عن االلتزام بطاعة
القرآن األكل مما مل ُيذكر اسم اهلل عليه بأنّه فسق يعني أنّه
ٌ
اهلل تبارك وتعاىل ،وهذا النوع من الفسق كثري ًا ما يقع بإحياء الشياطني إىل أوليائهم.
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النَّجم الثاين عرش :عو ٌد إىل بيان قدرة اهلل املطلقة الداعية للتفكّر وإخالص
الوجه له

{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [األنعام.]135 -122 :

السورة األساس ،ليقارن بتساؤل{ :ﮗ
السياق مرة أخرى إىل عمود ُّ
ويعود ّ

ﮘ ﮙ ﮚ} [األنعام ]122 :أي :كان ميت ًا يف حالة الكفر ،فالكافر الذي ال إيامن

ميت يف احلقيقة؛ ألنَّه قد مات عهده مع اهلل ،وخرج من دائرة االستخالف،
له ٌ
وفرط باألمانة اإلهل ّية ،وفشل يف اختبار االبتالء ،فكأنَّه مل ُيلق ومل يوجد ،وال يزال
ّ
يف غيابات العدم ميت ًا من األموات ،فأحييناه باإليامن وجعلنا القرآن نور ًا له يعيش
يف ضوء هدايته ،ويسري بأنواره يف الناس .هل يمكن أن يكون كمن مثله يف ظلامت
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والشك ليس بخارج منها {ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ} [األنعام:
اجلهل ِّ

]122

فزين هلم شياطينهم وأولياؤهم أعامهلم{ ،ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ} [األنعام ]123 :ففي كل مدينة عظيمة وقرية كبرية يغلب أن يكون األكابر
السنن االجتامع ّية ّ
أن «التـرف» قرين
واملتحكمون
واملتأمرون فيها هم املرتفون .ومن ُّ
ّ
الفسق ،فحني يتـرف اإلنسان ويسبح بالنِّعم ،وليس له من إيامنه وتقواه ما حيول بينه
وبني ذلك ،فإنَّه ينرصف نحو الفسقّ ،
وإن ذلك جيعله ممّن حيق عليه القول والوعيد
الذي هدّ ده اهلل به ،وهؤالء الذين فسقوا وأترفوا ،وصاروا أكابر املجرمني ،ال يتوقع
منهم توبة وال استقامة{ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ}
[يونس{ ،]33 :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ}

[اإلرساء ،]17 :وهؤالء الفسقة إذا جاءهتم آية من آيات اهلل قالوا :لن نؤمن حتى نؤتى
مثل ما أويت رسل اهلل استكبار ًا منهم وغرور ًا{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ} [الفرقان ،]21 :استكربوا
يف أنفسهم واغرتوا وأض ّلهم املأل ،فتجاوزوا احلد يف الظلم والطغيان ،وطلبوا أن
يؤتوا مثل ما أويت رسل اهلل ،ويقول ّ
جل شأنه{ :ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ} [املدثر ،]52 :منشورة غري مطوية وغري مغلقة ،كي يقرأها متى ما يشاء هذا
ّ
جل شأنه -عليهم ّالرسل رسله ،وهو َم ْن خيتارهم
الطغيان والغرور هلم ،يرد
بأن ُّ

ويصطفيهم ،وهو أعلم أين جيعل رسالتهّ ،
وأن هذا االستكبار -الذي يامرسونه يف
هذه احلياة -يتحول إىل َص َغار ّ
وذل وهوان يف اآلخرة وعذاب شديد.

ثم ُيبني ّ
جل شأنهّ -أن َم ْن أراد اهلل له اهلداية يرشح صدره لإلسالم ،و َم ْن يرد
الرجس.
أن ُيض ّله جيعل صدره ضيق ًا حرج ًا كأنّام ّ
يصعد يف السامء ،كذلك جيعل اهلل ّ
وتقدّ م يف سورة البقرة ( )59رجز ًا ،وكذلك يف سورة األعراف اآلية ( ،)134لكنّه
بالسني «رجس» ،وكالمها
يف هذه اآلية ويف اآلية ( )90من سورة املائدة جاءت ِّ
حس ًا ،كامليتة واخلمر ،أو معنى مثل الكفر والنفاق
ُيستعمالن يف القرآن باملستقذر ّ
ووسوسة الشيطان والعذاب املرتتب عىل الكفر واملعايص ،فكل ذلك ُيطلق عليه
والرجز قد ُيطلق عىل ما ينفر الطبع منه أو العقل أو الرشع .فهو
ٌ
رجس أو رجزِّ .
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حس ًا أو رشع ًا أو عقالً ،ويكون حس ّي ًا ومعنوي ًا .وقد
دائر بني ذلك املستقذر طبع ًا أو ّ
ٌ
نجس ،كام يف قوله{ :ﭢ ﭣ ﭤ} [التوبة{ ،]28 :ﯙ
يأيت بدالً من كليهام ٌ
ٍ
بصفة عامة،
ﯚﯛ} [املدثر]5 :؛ أي :كل ما يندرج حتت رجز أو رجس جيب هجره
وهذا الرجز يصيب الذين ال يؤمنون.

ثم يقول ّ
جل شأنه{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ}

[األنعام]126 :؛ أي :نوعنا يف آيات القرآن لينتفع الناس يف مستوياهتم كلها بحسب

استعداداهتم إذا كان لدهيم استعداد ليتذكروا وليتدبروا ،وهؤالء املؤمنون هلم دار
السالم عنده ،وهو وليهم بام كانوا يعملون.

قوله تعاىل{ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [األنعام ،]128 :لقد أعلمنا
القرآن املجيد ّ
سمها اجلن ،وخلق خلق ًا
بأن اهلل -تبارك وتعاىل -قد خلق خلق ًا وأمم ًا ّ
سمه املالئكة ،وخلق الدواب واألنعام والشجر وما إليه ،وما من دابة يف األرض وال
ّ
خلق ُ
مثل اإلنسان
طائر يطري بجناحيه إال أمم أمثالنا ،واجلن -كام جاء يف كتاب اهللٌ -
من حيث وجود قوى وعي لديه؛ من سمع وبرص وقوة عاقلة وما إىل ذلك؛ ولذلك
خوطبوا بالقرآن املجيد ،ونودوا التّباع النبي الكريم  ،فكان منهم من استجابوا
مترد وكفر ومل يقبل اخلطاب{ :ﯤ ﯥ
هلل وللرسول وقبلوا اخلطاب ،ومنهم من ّ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ} [اجلن ]11 :وقال املؤمنون منهم الذين استجابوا
هلل وللرسول{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ} [األحقاف ،]31 :وقالوا{ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ} [اجلن ]٢-١ :فادعاء َم ْن ا ّدعى ّأنم مكروبات أو بكترييا يصادم ما جاء

عنهم يف كتاب اهلل ،و َم ْن ذهب إىل ذلك الرأي ،ال بدَّ له من توبة ورجوع إىل ما جاء
القرآن به دون زيادة أو نقص ،وما أضافه الرواة واملفرسون والقصاصون والو ّعاظ
يف تراثنا من حكايات عن اجلن ،وزواج اإلنس باجلن ،وإمكانيات ذلك ،زائد عىل ما
يف القرآن الكريم ،وما ارتبط به ،وما جاء تأوي ً
ال له من سنّة نبو ّية ،كله تز ّيد ال ينبغي
للمؤمن أن ينظر فيه إال وعينه عىل القرآن املجيد .فام كان يف القرآن داللة عليه فإنّه
يقبل ،وما مل يكن فال بدَّ من احلذر الشديد منه .ولقد كان للثقافة الشفو ّية السائدة يف
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أثر
جزيرة العرب ،واملتأثرة بمرويات أهل الكتاب وما أشاعوه يف احلجاز وغريهاٌ ،
كبري يف تساهل الناس يف رواية القصص عن اجلن وعالقتهم باإلنس وتداوهلا إىل
ٌ
أيامنا هذه .ولو ّ
أن الناس التزموا بام ورد يف كتاب اهلل -تبارك وتعاىل -ووقفوا عنده
دون تز ّيد ملا شاعت تلك األفكار اخلطرية وبلغت ما بلغته حتى أفسدت عىل املؤمنني
وخربت ما بناه القرآن يف قلوهبم
إيامهنم ،وأفسدت عليهم تصوراهتم لعامل الغيبّ ،
حترر من اخلوف من الطبيعة واملخلوقات الغيب ّية وما إىل ذلك ،بحيث صار الناس
من ّ
يتحدثون عن زواج اإلنس باجلن والعكس ،ودرء حدّ الزنا عن َم ْن ادعت ّ
أن َم ْن
أحبلها إنّام كان جنّ ّي ًا ،باعتبار ذلك شبهة ُيدْ رء احلد هبا .وبلغ الناس يف هذا األمر ما
بلغوه ،حتى كادوا يفقدون -مع سالمة اإليامن وصحته -عقوهلم كذلك.
لقد أراد القرآن املجيد أن ُي ّبي لنا ّ
أن هناك خملوقات أخرى غرينا؛ منها ما يتمتع
بقوى وعي ،وقد خوطب بالقرآن الكريم كام خوطبنا ،و ُك ّلف كام ُك ّلفنا ،لكن ذلك

ال يعني إلغاء الفوارق وهدم الفواصل بيننا وبني تلك العوامل ،فاهلل قد جعل املالئكة
ّ
مسخرين لطاعتهُ ،يس ّبحون الليل والنهار ال يفرتون ،ال يعصون اهلل -تعاىل-
بحكمته
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ وجعل اإلنس خلفاء يف األرض ،ومنها خلقهم وإليها
يعيدهم ومنها خيرجهم تارة أخرى ،وجعل فيهم استعدادات للخري واستعدادات
للرش ،وجعلهم من عامل الشهادة؛ ّ
ألن مهمتهم تتعلق هبذا العامل ،وتنحرص فيه؛ وخلق
اجلن ،وأوجد فيهم استعدادات مماثلة ،وإن كان أصلهم من نار ،ل ُي ّبي قدرته ّ
جل
شأنه ،وخاطبهم هبذا القرآن الكريم ،وأرسل هلم رسول اهلل  ولن خيرجهم كوهنم
تلقوا رسالة -هي رسالة حممد بن عبد اهلل  ،الرسالة اخلامتة -من كوهنم جزء ًا
من عامل الغيب ،ال يتّصل بنا ،وال نتصل هبم ،وال يؤثر فينا وال نؤثر فيه ،وعالقاهتم
باإلنس ال تتجاوز عالقة الوسوسة بطريق اإلحياء والرتغيب والتزيني اخلفي ،وليس
ألي منهم سلطان جيعله قادر ًا عىل التأثري يف اإلنيس فيام عدا ذلك ،فال يتجاوز األمر
مستوى الوسوسة وحالتهاُّ .
وكل ما دخلنا من مداخل الثقافة الشفو ّية هو إرث
إرسائييل ،نجم عن انفتاح النسق اإلرسائييل عىل ذلك الغيب حلكمة أرادها اهلل ّ
جلشأنه -فأعطى سليامن ذلك السلطان الذي ذكره القرآن ،كام أعطى موسى تسع آيات
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تؤوب معه والطري ،فتلك أمور مل ُترج
ب ّينات ،وأالن لداود احلديد ،وجعل اجلبال ّ
أيض ًا اجل ّن من كوهنم جزء ًا من العامل الغيبي ،وذلك االتصال املحدود الذي جرى
بينهم وبني سليامن هو اتصال جرى بحكمة اهلل ّ
جل شأنه ،ورسالة حممد  أعادت
األمور إىل نصاهبا ،فهي رسالة جتاوزت موضوع خرق السنن والقوانني اإلهلية التي
وضعها للكون والطيبعة ولالنسان واجلان واملالئكة والشياطني ،وكل دابة هو آخذ
بناصيتها ،ولسائر األمم التي خلقها ،ذلك األمر كله قد انتهى وتوقف ،فسليامن
حني دعا أن ت َُس ّ
خر له الريح والشياطني واجلن قال { :ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ} [ص ]35 :وقد استجاب اهلل لدعوته ،فال ينبغي أن نتجاوز تلك احلدود إال
نص القرآن عىل يشء من ذلك ،كام أنّنا ال نحتاج إىل تأويل اجلن بكوهنا البكرتيا أو
إذا ّ
املكروبات كام فعل الشيخ حممد عبده وتابعه الشيخ رشيد رضا ،وهفوات الكبار عىل
أقدارهم ،فاجلن خلق ال نعلم عنه إال ما وصفه القرآن به ،وال ينبغي أن نتز ّيد فيه ،ال
بثقافة أهل الكتاب وال بثقافة اجلاهل ّية ،وال بثقافة من تأثروا بالرتاث اجلاهيل وآدابه
(((
وما ورد فيها من شعر ونثر ووصف للجن والشياطني وما إىل ذلك.

ونحن نقولّ :
حجة
حجة عىل كل انسان ،وليس هناك إنسان ُي َعدُّ قوله ّ
إن القرآن ّ
عىل القرآن املجيد ،فإذا َق َص القرآن عالقتهم بناء عىل هذين األمرين؛ يروننا من حيث
ال نراهم{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [األعرافّ ،]27 :
وأن بعضهم ُيوحي إىل
َم ْن يامثله يف املعصية واالنحراف من اإلنس زخرف القول{ :ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ} [األنعامّ ،]112 :
وأن ذلك اإلحياء يتم بطرق
خف ّية وليس بطريق مبارش الخرتاق النفس اإلنسان ّية ،فذلك يعني ّ
أن عملهم وتأثريهم
ال يتجاوز الوسوسة جلعل اإلنسان يستقبح أشياء وينفر منها ،أو يستحسنها و ُيقبل
عليهاّ ،
ألن الوسوسة ال تتجاوز عمل ّيات التزيني والتحسني والتقبيح الوجداين،

((( عفا اهلل عن ابن تيمية  Vحينام تأثر ببعض املرويات التي وردت بام ال يتفق مع القرآن الكريم ،و ُقبلت

لدى بعض أهل العلم إلطالقهم القول يف حج ّية خرب الواحد ،دون تفصيل بني ما يصدق القرآن عليه
ِ
ب إليه أن جنّ ّي ًا قد سخر له ،وأنّه كان يتمثل به،
وهييمن ،وما ال يصدق القرآن عليه من تلك األخبارَ ،فنُس َ
وأحيان ًا ينوب عنه يف وعظ السلطان وأمره وهنيه ،يف حني يكون ابن تيمية يف السجن مل يغادر؛ ولذلك تأ ّثر

كثريون بام ورد لدى ابن تيمية يف هذا األمر.
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وهذه هي التي ّ
دل القرآن عليها{ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ}

[النمل:

 ]24وهذه كلها ال داللة فيها عىل فكرة اخرتاق اجل ّن والشياطني لإلنسان وسكوهنم يف
ن أو إناث ًا { ،ﮚ ﮛ ﮜ
جسده ،واستمتاعهم ببنات آدم أو أبنائه ،ذكران ًا من اجل ّ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ} [احلجر ،]42 :فالغواية مدخل من مداخل

ألنا استعداد لذلك؛ ولذلك فقد جاء القرآن املجيد بذكر ذلك
الوسوسة والتزيني؛ ّ
املشهد املعجز البليغ{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ} [إبراهيم ،]22 :فسلطانه
قد انحرص يف دعوته بطريق الوسوسة اخلفي واإلحياء اخلفي كذلك ،وتكون االستجابة
ن يف إيامهنم رشك{ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
إذا كان االنسان من الغواة أو َم ْ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [إبراهيم ،]22 :وقد ذكر اهلل -تبارك وتعاىل -لنا ما
فعل الشيطان بمرشكي قريش{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ} [األنفال ،]48 -47 :فهو
بالرغم من معصيته هلل ،وعدم سجوده آلدم ،ونفيه من اجلنة ،وإعالن ختليده يف النار،
قال{ :ﮓ ﮔ ﮕﮖ} [األنفال ،]48 :يف حني يتجاوز املرشكون والعصاة العتاة هذا
املستوى ،مع أنّه ال ُييأس من رمحة اهلل ،فذلك الشيطان الذي مقته اهلل ،وجعل مصريه
اخللود يف النار؛ ال ينكر أنّه خياف اهلل ،وقد ينتهي من الوسوسة ثم يفارق َم ْن وسوس
هلم ،وال يفي بأي وعد وعدهم إياه ،ومع ذلك ،ومع كل هذه اآليات الب ّينات ،إال
ّ
أن املسلمني قد هجروا القرآن الكريم وانرصفوا لغريه ،وأخذوا بمرويات وآثار ال
يصدق القرآن عليها ،دون نظر إىل هيمنته ورضورة إخضاع كل يشء لوجهته؛ ولذلك
فمرة ن ُْستَدْ َرج لتأويالت ال
وجدنا هذه القض ّية موضع استغالل شديد منذ تراجعناّ ،
يتقبلها كتاب اهلل ،ومرة ننفي أمور ًا قد تؤدي إىل الكفر ونفي ما جاء القرآن به؛ كام فعل
كثري من امللحدين ومن تأثروا هبمِ ،
ومنَّا َم ْن يؤمن بتأثري للجن يتجاوز أقدار اهلل ّ
جلَ ْ
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شأنه -وخيرتق سننه وقوانينه مثل االدعاء بجواز أن يتزوج اجلني من اإلنس ّية وجواز
أن َت ِمل منه ،ويقبل كثري من الفقهاء ذلك .وبعضهم صار يدّ عي ّ
أن اجلن قد أمره
بالرسقة ،وبالرشوة ،وقد بلغ ِم ْن جتاوز الناس لكتاب اهلل واهتاممهم بمرويات ال ختلو
من شذوذ وعلل قادحة ،ويف أسانيدها ومتوهنا مشكالت كثرية ،فض ً
ال عن أهنا مل تُفهم
العرافون
عىل وجهها ،أو مل تنكشف هلم عللها يف أسانيدها ومتوهنا ،أن صار أولئك ّ
الرقاة ،الذين يستعملون ما ُسمي
جلدد من الذين ينسبون أنفسهم إىل فئة ّ
والكهنة ا ُ
بالرقية إىل املحاكم ،ليستنطقهم قضاة اختذوا كتاب اهلل وراءهم ظهر ّي ًا وهجروه ،ومل
ُّ
يأهبوا بتصديقه وال هيمنته.

إنّنا نعتقد ّ
أن الذين ُيشيعون هذه األمور ويعززوهنا ،وجيعلون منها حقائق واقع ّية،
خمربون ومدمرون وسفهاء ،جتاوزوا القرآن وجتاوزوا سنن املصطفى 
إنّام هم ّ
باتّباعه والتمسك به ،وانرصفوا وراء اخلرافة بوحي من شياطني اإلنس من أعداء هذه
األمة الذين يعملون ليل هنار لنهب ثرواهتا ومتزيق كياهنا وتدمري مقوماهتا ،وجعلها
واملخرفني واملشعوذين والدَّ جالني؛ ليسهل االستبداد بشؤوهنا ،حتى
ُأ َّم ًة من املجانني
ّ
تصبح دولة بني إرسائيل ال من النيل إىل الفرات فقط ،ولكن من املحيط حتى اخلليج.
ّ
فإن ُأ ّمة يبلغ ب ُقضاهتا وحماكمها األمر هذا املستوى ال يمكن أن تكون هلا فاعلية ،وال
ُسيها جمموعة
يمكن أن هتتم برشع ّية أو رشيعة أو قيم أو دينّ ،إنا ُأ َّمة من السوائم ،ت ّ
من الشياطني ومن اجلن ومن الشهوات والرغبات ،ومن عنارص الفساد واإلفساد،
أعاذنا اهلل الكريم من ذلك.
ّ
إن اهلل  Eحني يقول{ :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ} [األنعام،]128 :
أي :استكثرتم من الوسوسة هلم وإضالهلم وإبعادهم عن سبيل اهلل ،فجعلتم
ّ
جل شأنه -أنالفاسدين واملنحرفني والفاسقني أكثر من أهل االستقامة ،يريد
احلجة قبل إدخاهلم
يقيم عىل الفريقني -فريق شياطني اإلنس وفريق شياطني اجلنّ -
النار ،فهو حوار مثل احلوارات التي جاءت بني الذين استضعفوا والذين استكربوا:
{ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ
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ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [سبأ.]33-31 :

{ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}[األنعام ،]128 :وهذا االستمتاع
ليس باملعنى الذي ذهب إليه القائلون بدخول اجلني إىل اإلنس ّية ومتتعه هبا ،بل هذه
حممولة عىل الوسوسة ،وعىل ذلك ّ
التول بني شياطني اإلنس وشياطني اجلن ،الذي ال
جترأ البعض ليؤكد أنّه ما من إنسان إال ويف
يتجاوز ما أشار القرآن إليه أبد ًا .بل لقد ّ
داخله شيطان أو جني أو ما إىل ذلك ،ومل يستثنوا سيدنا رسول اهلل  من ذلك.
وحينام رأوا ذلك كثري ًا قالوا -بعد أن ذكروا اعرتاف ًا لرسول اهلل  ّ
بأن له شيطان ًا
مثل غريه -رووا عنه أنّه قالّ :
رش ًا من شياطينكم ،ويف رواية
"إل أنّه أسلم"؛ أي :أقل ّ
(أسلم) :دخل اإلسالم ،وحاشاه  أن حيدث له ذلك أو أن يقول ذلك ،وهو يتمتّع
ِ
فليتق اهللَ اخلائضون يف هذه األمور،
بالعصمة اإلهل ّية من الناس واجلن والشياطني.
واملروجون هلا ،فإنّه إذا كانت قوى الرش يف األرض تريد هلذه األ ّمة أن تفقد آخر
ّ
حصوهنا ،وتنغمس يف اخلرافة وظلامهتاّ ،
فإن هناك دار ًا آخرة يسأل اهلل -تعاىل -فيها
الناس عن إيامهنم وعن اهتدائهم وضالهلم ،فليتقوا اهلل وليقولوا قوالً سديد ًا.

فهذا مشهد من مشاهد القيامة ،حني يقف اخللق بني يدي اهلل ،ف ُيقال لألرشار
من اجل ّن والكفرة املردة منهم { :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ } [األنعام ،]128 :أي من
ّ
إغوائهم ،وقال
جل شأنه -يف سورة يس{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑوكأنا لكثرهتا تشبه اجلبل يف الثبات أو العظمة
ﮒ ﮓ} [يس ، ]62 :يف مجاعة كثريةّ ،
أو الضخامة ،فيقول هلم؛ أي لرشار اجلن{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [األنعام]128 :؛ أي
من إغوائهم وإضالهلم ،فيقول أولياؤهم من اإلنس كاملعتذرين{ :ﮖ ﮗ ﮘ
وكأنم استمتعوا
ﮙ} [األنعام ،]128 :فاجلن قد استمتعوا بقيادة اإلنس وإغوائهم،
ّ
بنرشة الزعامة بالقدرة عىل اإلغواء واإلضالل ،أ ّما أولياؤهم من اإلنس فقد استمتعوا
بالشهوات التي قادوهم إليهام وز ّينوها هلم.

{ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ} [األنعام ]128 :وها نحن يف هذا اليوم -يوم القيامة-
بني يديك ،واهلل -تبارك وتعاىل -مل يذكر لنا احلوارات واجلدل الكثري الذي ذكره يف

سورة األنعام 413

ألن ذلك قد ُعلم من ٍ
أماكن أخرى ،حيث يتربأ ٌّ
كل منهم من اآلخر؛ ّ
آيات كثرية
مرت يف سورة البقرة ،وستأيت يف سور أخرى ،مثل سورة إبراهيم وغريها .بل كأنّه
ّ
عجل هبم إىل النار{ :ﮠ ﮡ ﮢ}[األنعام]128 :؛ أي :مجيع ًا ،أنتم وأولياؤكم،
ّ
خالدين فيها إىل ما شاء اهلل ،وما شاء اهلل هنا ال يعني أن يتوقف العذاب ،نعوذ
باهلل ،بل ّ
إن فيها معنى االستهزاء هبم ،وقد يقصد هبا تلك الفرتات التي َألِف الناس
أن َي ُعدُّ ها تو ُقف ًا ،فكأهنا استثنيت ،وهي التي وردت يف نحو قوله تعاىل{ :ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ّ
فكأن هناك انتقاالً من النار إىل مكان أكثر ،فيه طعا ٌم
ﮱﯓ} [الصافات،]67-62 :
ورشاب من هذا النوع؛ ولذلك قال يف سورة الرمحن{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ} [الرمحن ،]44-43 :فذلك هو االستثناء إال ما شاء اهلل؛

أي اللحظات االستثنائ ّية أللوان الطعام والرشاب ،الذي هو نوع آخر من العذاب.
{ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [األنعام ]129 :فهم اعتقدوا أهنم
أخذوا شيئ ًا من وراء اهلل وخلصوا به .نقول :ال ،فربك سيحاسبك ثواب ًا أو عقاب ًا،
وذلك بام قدمت يداك من سيئات أو حسنات.

(((

وجترئهم عىل حتكيم أنفسهم من دون
النَّجم الثالث عرش :يف بيان ضالالت املرشكني ُّ
اهلل يف بيان احلالل واحلرام

{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
((( الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،مرجع سابق ،ج ،7ص  ،2742تفسري اآلية  129من سورة األنعام.
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ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛﮜ} [األنعام.]140-136 :

حتدثت اآلية{ :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ}

[األنعام]136 :

عن منح املرشكني أنفسهم مسؤول ّية احلكم يف احلالل واحلرام يف احلرث واألنعام
وغريها ،وجتاهلوا ّ
حلكم بالتحليل والتحريم واملنع واإلباحة كله ،ويف كل
أمر ا ُ
أن َ
يشء منوط باهلل  .Eإِ ِن احلكم إال هلل ،فال جيب عىل العبد يشء إال بإجياب

فصل اهلل -تبارك وتعاىل -ذلك كله ،وما
حرم اهلل .وقد ّ
اهلل ،وال ُيرم عليه يشء إال ما ّ
يتجرؤون التحكيم فيها هبذه الطريقة
كان ر ّبك نس ّي ًا .لك ّن رعونة املرشكني جعلتهم
ّ
ِ
وبي فساد حكمهم وانعدام منطق ّيته ،وافتقاده
اجلائرة؛ ولذلك َسخر القرآن منهمّ ،
التام إىل احلكمة ومعرفة املقصد واهلدف والغاية واآلثار وما إىل ذلك.

يسء ،فقال تعاىل{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ّ
ثم ع ّقب عليه بأنّه حكم ّ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ}
ّ
الشك وسذاجة العقل ّية
[األنعام ،]136 :ففي هذه اآلية حتدّ ث
-جل شأنه -عن َسفه ِّ

الرشك ّية وأوهامها الكثرية التي جعلتها تضع أصنامها ورشكاءها يف مقابلة اهلل -تبارك
وتعاىل -الذي خلق كل يشء واستخلف البرش ّية{ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}[األنعام]136 :
وكأنم مالكون
أي :خلق{ ،ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [األنعام،]136 :
ّ
حق التوزيع والتقسيم ،زعموا أنّه هلل مع ّ
أن زرعهم وأنعامهم
حقيق ّيون يملكون ّ
لق اهلل وملكه ،وهم ال يتجاوزون كوهنم مستخلفني
وكل ما يف الساموات واألرض َخ ُ
فيه .ويف آية «سورة الزمر» يذكر اهلل إنزال األنعام يف إطار بيان خلق اإلنسان
واستخالفه .فيقول ّ
جل شأنه{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ} [الزمر ]6 :فجاءت بلفظ {ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [الزمر ]6 :وذلك

عدوه الشيطان معه ،ويذكّره
للربط بني هبوط اإلنسان إىل األرض من اجلنّة وهبوط ّ
ّ
جل شأنه -عىلبأنّه أنزل له من األنعام ثامنية أزواج أيض ًا .ويف «سورة يس» يمت ّن
بني آدم بخلق األنعام وتذليلها{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
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ﭜﭝ} [يس ]71 :وجعل خلقها ّ
جل شأنه -منوط ًا بيده الكريمة لبيان مزيد منالعناية التي حيتاجها اإلنسان ليدرك مكانة هذه النعمة ،فإذا هبذا املستخ َلف يتجاوز
احلقيقي -الذي استخلفه -نصيب ًا يسرت ّده
ليخصص للاملك
كل صالح ّياته وحدوده،
ّ
ّ
املخصص هلملصالح الرشكاء الذين اختلقهم ،وجعل نصيب الرشكاء املزعومني
ّ
اليسء الذي ال عدل فيه وال إنصاف -يذهب إليهم ،ويذهب معه ما
بذلك التحكم ّ
زعموا أنّه نصيب اهلل.
ثم ينتقل السياق إىل آثار أولئك الرشكاء أو األرباب التي صنعوها واختذوها
ّ
أرباب ًا من دون اهلل؛ ل ُي ّبي ما جيلبه هؤالء األرباب املتفرقون عىل ّ
مؤليهم من انحرافات

وباليا ومصائب؛ منها حتريضهم عىل قتل أبنائهم ،لين ّبه إىل فساد تلك العقل ّية ،وفساد
جمرد إسناد «احلاكم ّية» هلا كارثة
كل ما يصدر عنها من أحكام باطلة فاسدة ،جتعل ّ
ضدّ اإلنسان ّية ،بل تدمري ًا واغتياالً هلا .فتلك العقل ّية هي التي مكنّت أولئك الرشكاء
املزعومني من أن يز ّينوا لكثري من املرشكني قتل أوالدهم؛ ليهلكوهم بتلك اجلريمة
وليلبسوا عليهم دينهم ،بل جيعلوه خليط ًا عجيب ًا ال يقود إىل خري ،وال هيدي إىل
ّ
وألن مشيئة اهلل -تبارك وتعاىل -فوق كل يشء ،والقربان
استقامة ،وال يبني حياة.
البرشي من أخطر ما ابتليت به البرش ّية ،بل هي أعظم جريمة وسوس شياطني اجل ّن
ّ
هبا إىل الكهنة ،وشياطني اإلنسان أمثاهلم؛ ل ُيشيعوا يف البرش ّية هذه اجلريمة النكراء،
وتتلخص بالتضحية بإنسان لصنم أو وثن أو ملك أو فداء لعظيم .وقد تفنّنت
وقربت
فقربت آلهلة اخلصب والنامءّ ،
الشعوب يف هذا النوع من القرابني البرش ّيةّ ،
ُقرب لألهنار؛ كام كان الفراعنة يقربون للنيل لِئال يغضب
ملن زعمته إهل ًا ،وأحيان ًا ت ّ
فيفيض ويد ّمر أو تنقص مياهه .وهناك النذور ،وذلك بأن ينذر اإلنسان إذا ُرزق
بيشء ما يريده أن يذبح ولده قربان ًا لكذا .وبقيت قض ّية عروس النيل وتقديمها قربان ًا
له يف موسم حمدد إىل أن أنعم اهلل عىل مرص باإلسالم ،فكتب عمر بن اخلطاب I
الشك ّية .واستمر العرب يف جاهليتهم
رسالته املشهورة إليه ،وأمر بإيقاف تلك العادة ِّ
ُيقربون أبناءهم آلهلتهم ،ويئدون بناهتم حتى جاء اإلسالم .ومن القصص املشهورة
قصة عبد املطلب جدّ النبي حممد بن عبد اهلل ﷺ ،الذي كان قد نذر إذا رزقه اهلل
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بعرشة أبناء ذكور أن يضحي بالعارش ويذبحه قربان ًا لآلهلة ،وذلك كان عبد اهلل والد
النبي ﷺ؛ ولذلك ّ
السري يطلقون عىل رسول اهلل ﷺ أحيان ًا اسم «ابن
فإن أصحاب ِّ
الذبيحني»؛ أي اسامعيل وعبد اهلل.
وقد كان سيدنا إبراهيم قد اختاره اهلل -تبارك وتعاىل -للقضاء عىل هذه

الشك ّية ،حني أراه يف املنام أنّه يذبح ولده إسامعيل ،وجاءت قصته يف »سورة
العادة ِّ
الصافات «وغريها{ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ

ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ} [الصافات ]102-99 :فهي مثل قض ّية سيدنا
حممد ﷺ يف القضاء عىل جاهل ّية التَّبنِّي بأن جعله اهلل -تبارك وتعاىل -بنفسه وسيلة
إلهناء هذه احلالة{ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝ} [األحزاب. ]37 :فام جاء يف قض ّية سيدنا إسامعيل كان رؤيا منام ،وليس هناك
أي حكم رشعي أمر اهللُ نب ّي ًا أو رسوالً بفعله أو تطبيقه أو دعوة الناس إليه بمجرد رؤية

املنام ،فاألحكام الرشع ّية التي ينقلها رسول اهلل وأنبياؤه  إىل البرش ال بدّ أن
تُوحى إليهم بيقظة ،و ُت ْب َلغ للمك َّلفني بيقظة كذلك ،فلو قام أي إنسان ببيع أو رشاء أو
حكم أو ُيبنَى عىل املنام
طالق أو نكاح أو سوى ذلك يف املنام ال يمكن أن ُيث َبت بذلك
ٌ

ترصف ،ولكنّه  Eأراد أن ُي َب ّي َسفه املرشكني وكهنتهم وأصنامهم
صحة ّ

ليتصور الناس بشاعة قتل الولد بتلك
هبذه الطريقة .وذكر لنا قصة إبراهيم وإسامعيل
ّ
األسباب ،ولع ّلهم ينتهون ويتوقفون عن تلك اجلريمةّ ،
فإن اهلل ال يأمر بالفحشاء ،وال

الشك والكفر من قتل األوالد ،وانتقاده
يأمر وال ُيزين لعباده ما يأمر أو ُيزين أهل ِّ
 ّجل شأنه -هلؤالء املرشكني جيعل ذلك االحتامل منف ّي ًا متام ًا ،وجيعل املراد لفت أنظار
البرش ّية كلها إىل بشاعة تلك اجلريمة التي تنسب إىل األديان وتربط باآلهلة واألوثان؛
فإن االعتقاد ّ
ولذلك ّ
بأن اهلل Eقد أمر إبراهيم بقتل ولده ثم تراجع عن ذلك

عطف ًا عىل الذبيح -كام تشري التوراة وبعض نسخ العهد اجلديد وبعض الرشوح-
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تدل عىل ّ
أن هؤالء ال يرون عصمة األنبياء وال حفظ اهلل هلم من ارتكاب الكبائر أو
اإلرصار عىل الصغائر .وتلك قض ّية أخرى ال بدّ لنا من إصالحها والوقوف عندها
عندما يأيت ما يناسب ذلك إن شاء اهلل .وأ ّما تشبيهها لذلك بقض ّية التَّبنِّي والقضاء
أن من سنن اهلل ّ -
أمر ظاهر ّ
جل
عليه واستئصاله التي ُك ّلف به رسول اهلل ﷺ فإنّه ٌ
شأنه -أن جيعل أنبياءه ورسله قدوة يقتدي الناس هبم ،ويتأسون هبم ،فإذا كانت هناك
وحتولت إىل جزء من ثقافتها ،فإنّه
متأصلة و ّثنتها املجتمعات وتش ّبثت هباّ ،
انحرافات ّ
أن من سنن اهلل ّ -
جل شأنهّ -
ظاهر ّ
مر
ورسله من جيعله طرف ًا يف قض ّية
ٌ
َأ ٌ
أن من أنبيائه ُ

تؤدي إىل تعليم البرش ّية مدى سوء ذلك الفعل وبشاعته ،ورضورة اإلقالع عنه .وقد
اختار اهلل سيدنا إبراهيم هلذه القض ّية -قض ّية قتل األوالد واختاذهم قرابني برش ّية-
وكذلك اختار سيدنا حممد ًا ﷺ لتخليص البرش ّية من عادة التبنّي .واآلية تن ّبه بوضوح
إىل هذا الذي استنبطناه ،ووفقنا اهلل إليه يف فهم منام سيدنا إبراهيم ...واهلل أعلم.
هؤالء الرشكاء ال يملكون ألنفسهم وال ملتّبعيهم رض ًا وال نفع ًا ،وأكّد أنّه لو شاء
منعهم من ذلك الفعل بالقوة لفعل؛ ألنّه صاحب املشيئة املطلقة املهيمنة ،ومع ذلك
فهم أناس قد ُيستحسن أن ُيملوا الفرتاءاهتم وأكاذيبهم ،قال تعاىل{ :ﯥ ﯦ
ﯧﯨ} [األنعام.]137 :

السورة يعود السياق مرة أخرى إىل أحكامهم
وحني تنتهي اآلية ( )137من ُّ
الس ّيئة يف احلرث واألنعام والزروع والبهائم ،فذكر -تعاىلّ -أنم عزلوا أنعام ًا وحرث ًا
ومنعوها من الناس ،وا ّدعوا ّأنم بذلك احلجر أو املنع جيعلوهنا متاحة فقط ملن يشاء
اهلل -بحسب زعمهم -أن يصيب شيئ ًا منها ،فيأكلها أولئك املتصدّ رون للكهانة
والرتويج للرشكاء والدجالني ،ويزعمون ّ
أن اهلل مكّنهم من ذلك ،وأنّه لو مل يشأ أن
يطعموا تلك األنعام واحلرث ملنعهم من ذلك .كام أخذوا نصيب ًا آخر من تلك األنعام،
وزعموا أنّه حرام ركوهبا ،أنعا ٌم أخرى زعموا ّ
أن عليهم ّال يذكروا اسم اهلل عليها عند
ذبحها ،وا ّدعوا ّ
أن تلك األهواء واألحكام السخيفة التحكم ّية التي ال تبدو فيها أ ّية
ِحكمة هي أحكام ورثوهاّ ،
وأن اهلل أمرهم هبا افرتا ًء عليه -تعاىل -متجاهلني اجلزاء
الذي ينتظرهم عىل افرتاءاهتم تلك.
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ثم يرضب لنا  Eمث ً
ال آخر يف اآلية رقم ( )139عن هذا النوع من

الشك وابتعادهم عن التوحيد،
البرش املرشكني ،وكيف تضطرب أحكامهم نتيجة ِّ
ورس ً
ال حيكمون باسمها عىل األشياء ،وذلك يف قوله تعاىل:
ويتخذون من أهوائهم آهل ًة ُ

{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ} [األنعام ]139 :فكأن هذه

التقسيامت جمرد أوصاف مبتكرة ال قيمة حقيق ّية هلا بحيث ترقى إىل مستوى األحكام.

السياق بني ( )137 - 136وقض ّية األحكام التي افرتوها واختلقوها يف
وكام ربط ّ

حلرث واألنعام ،فقادهتم إىل استباحة قتل أوالدهم بتزيني من رشكائهم وشياطينهم
ا َ
الذين يريدون إهالكهم وتدمري دينهم ،وجعله خليط ًا من رغباهتم وشهواهتم وختريب
السياق من اآلية ( )139التي تناولت مواقفهم مما يف
دنياهم وما إىل ذلك .يقودنا ّ

بطون تلك األنعام ،وأوصافهم الس ّيئة التحكم ّية التي ال تبدو فيها حكمة وال يظهر هلا

حتول
مر -من قتل أبنائهمّ -
ليبي أن ما ز ّينه للمرشكني رشكاؤهم فيام ّ
هدف وال غايةّ ،
إىل ممارسة حقيق ّية فقال يف اآلية{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ} [األنعام.]140 :

ِ
امتن اهلل تعاىل هبا عىل عباده
النَّجم الرابع عرش :يف بيان ن َعم وأصناف األنعام التي ّ

{ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
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ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ} [األنعام.]148-141 :

حلرث ومنشئه وخالقه وجاعله أصناف ًا وأنواع ًا،
السياق إىل بيان حقيقة ا َ
ثم ينتقل ّ

الذي هو صاحب احلق وحده يف إعطائه األحكام املناسبة واملالئمة ،والتي مل جيعل فيها
برمحته أكثر من أن يأكلوا منها بإباحة منه ّ
جل شأنه ،وأن يذكروا اسم اهلل عليها توكيد ًا
لعبود ّية اإلنسان له والتزامه برشعه ،وأن يقوموا ٍ
بأمر مه ٍم هو إيتاء حقه يوم حصاده
ملن ال يستطيعون أن يكون هلم زرع وال رضع من الفقراء .وهناهم عن واحدة ،وهي
أن يرسفوا يف استعامله؛ ّ
ألن كل يشء خلقناه بقدر ،فاهلل قدّ ر يف هذه األرض أقواهتا،
وفعل ّ
-جل شأنه -مثل ذلك يف األنعام مب ّين ًا فوائدها.

ّ
إن القرآن املجيد قد ّبي لنا امتنان اهلل -تعاىل -علينا وعىل العامل كله بام أنشأ من
جنّات معروشات ،وثمر وفواكه وطعام ورشاب ،وجعل تلك النِّعم التي ال ُتىص

حلض الناس عىل اإليامن باهلل الذي أنعم عليهم بكل تلك النِّعم ،ودعاهم إىل
وسيلة ّ
االستمتاع هبا واستثامر تلك اخلريات وإخالص التوحيد له ،ر ّب ًا وإهل ًا ،ال ُيرشك به

غريه وال ُيعبد سواه .وذلك يعني أنّنا مطالبون باالستفادة هبذه النِّعم بإحياء األرض
بعد موهتا ،وتوفري املياه هلا ،وزراعتها ،واستخراج ما َم ّن اهلل علينا به من خرياهتا
واالستمتاع هبا.

والتَّخلف -حني حيول بني اإلنسان وبني ذلك -يصبح ذنب ًا من الذنوب ،وظل ًام
لألرض وما فيها و َم ْن عليها ،وظل ًام لإلنسان نفسه ،فام خلق اهلل -سبحانه -هذه األشياء
السبل التي تؤدي إىل االستفادة
إال ل ُيستفاد بام فيها ،فقد خلقها لإلنسان ،وذ ّلل له كل ُّ
هبا ،فإذا ع ّطلها ومل يستفد هبا فقد حرم نفسه وحرم البرش ّية من الوصول إىل نِعم اهلل
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واالستمتاع واالستفادة هبا؛ ولذلك كان العمل بالزراعة أو الصناعة أو سوامها عبادة
ّ
جل شأنه -إذا اقرتن بالن ّية واإليامن وااللتزام باهلدى،من العبادات املقربة إىل اهلل
احلق ونبذ الظلم ،فإذا ع ّطل اإلنسان ذلك ،ومل يستفد به ،فكأنّه
والعمل عىل إقامة ّ
رفض نعمة اهلل ،فحرم نفسه وحرم غريه ،ويف ذلك ظلم كبري للنَّفس وللغري.

ّ
إن سائر مقاصد القرآن -من توحيد وتزكية وعمران ومقاصد الترشيع -ال
يمكن حت ّققها إال إذا أحيا اإلنسان األرض واستثمر كل ما أودعه اهلل فيها ،ونفع
نفسه وغريه بخرياهتا ،فذلك هو العمران املحقق ألهم أهداف االستخالف وغاياته
ومقاصده .وقد أدرك املسلمون األوائل ذلك ،وعملوا عىل إحياء األرض ،وتركوا
أحكام ًا كثرية وفِقه ًا غني ًا خصب ًا فيام يتعلق باألرض وأحكام إحيائها ،وتداول االنتفاع
هبا ،وما إىل ذلك.

ومن املؤسف ّ
أن املسلمني قد أساؤوا فهم فرائض األ ّمة ،أو فروض الكفايات،
ومنها إحياء موات األرض ،واستثامرها يف السكن أو الزراعة أو الصيد ،وإعطاء
الفقراء حقوقهم فيام تنتجه األرض بجهود البرش القائمني عليها{ :ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ} [األنعام ]141 :وحني ع ّطل املسلمون هذه الفرائض وأساؤوا فهمها وتوقفوا

عن االلتزام هبا أصاهبم اجلوع والفقر واملرض ،وفقدوا األمن ،وعادت أيدهيم سفىل
بعد أن كانت عليا ،وأحاطت هبم املشكالت من كل جانب ،وصارت األ ّمة تعيش
يف زمن تستورد فيه ما تأكل من خصومها وأعدائها واجلشعني من مكتنزي األموال،
وحمتكري السلع واملرابني ،الذين صار هلم سبيل عىل هذه األ ّمة ،يستطيعون إجاعتها
إن شاؤوا ،وإيقاعها يف ال ُعري لو أرادوا ،ومحلها عىل معاناة العطش متى رغبوا .وأ ّمة
مثل هذه يستحيل أن تتصف باخلري ّية أو الوسط ّية ،فض ً
ال عن أن تقوم بمهام وأعباء
الشهادة عىل الناس.

ألنا غفلت أو تغافلت
فاألمة اليوم تتسول من األمم كل يشء ،وما ذلك إال ّ
عن فروض األ ّمة ،وعن حتقيق ذلك الذي صار يطلق عليه األمن الغذائي ،بل لقد
اعتمدت عىل اآلخرين -ومنهم خصومها وأعداؤها -يف صناعة ما تغذي به األرض
وختصبها من أسمدة ،ورصنا نقرأ ونسمع ونعاين من أسمدة مرسطنة وأطعمة ملوثة،
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وأغذية مدمرة ناقلة لألمراض واملصائب ،وأدوية فاسدة ...وما إىل ذلك ،وصدق
اهلل يف قوله ّ
جل شأنه{ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
تغص
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ} [فصلت ،]53 :وها نحن نرى مستشفياتنا ّ
باملرىض ،ونرى أنفسنا فقراء يف كل يشء ،ومنه املاء الذي مل نحسن يف سبل االحتفاظ
به أو إنامئه ،أو تكثري موارده التي َم ّن اهلل علينا هبا ،وها نحن نجد الدراسات الكثرية
التي هتدد ّ
بأن األربع سنوات القادمة سوف يشهد عاملنا فيها فقر ًا يف املياه قد يؤدي إىل
تعطيل تلك الزراعات البسيطة املتبقية لنا ،والقضاء عىل ما بقي لنا ممّا ترك السابقون
من نخيل وأشجار مثمرة.

واآليات الكريمة لو تدبرها املسلمون اليوم ،وأدركوا معانيها ،وعرفوا ّ
أن ما ال
حق
يتم الواجب املطلق إال به ،وكان مقدور ًا للمك َّلف ،فهو واجب ،وقاموا بذلك ّ
وحرروا
القيام ،لتجنبوا هذه املخاطر وجتاوزوا هذه التهديدات ،واحتفظو بكرامتهمّ ،
أنفسهم من سيطرة اآلخرين عىل طعامهم ورشاهبم ولباسهم ،فض ً
ال عن أسلحتهم
وما إليها.

ّ
إن املسلمني -يف تارخيهم كله -مل يعتمدوا عىل سواهم يف هذه الرضوريات،
وكانوا يرون ّ
أن االعتامد عىل اآلخرين يف الطعام والرشاب واللباس ُم ِذ ّل لإلنسان
عم
مهني لكرامته ،مدمر إلرادته؛ ولذلك فقد كانت تسودهم أفكار وقيم االستغناء ّ
فإنم جياع عراة
يف أيدي اآلخرين ،وتوفري ما حيتاجون بأيدهيم وجهودهم .أ ّما اليوم ّ
فقراء ،يقفون من بق ّية العامل موقف التسول ،وال يأنفون وهم يستقبلون صدقات
الشعوب وفضالت أمواهلا من قمح وأرز و ُذرة وسواها ،جلهلهم بفروض األ ّمة
يتطهر
ومقوماهتا وخصائصها ،ومن مل ُيرر غذاءه وكساءه واملاء الذي يرشبه أو
ّ
ّ
عزة وكرامة وقدرة عىل
ويغتسل أو يسقي به مزروعاته؛ فأنّى له أن يكون إنسان ًا ذا ّ
الكفاح واجلهاد والنضال وحترير األرض ،وصيانة العرض؛ ولذلك فإنّنا نتمنى عىل
قادة الرأي واملسؤولني وصائغي اخلطاب يف الداخل اإلسالمي أن يلتفتوا إىل هذه
الفريضة الغائبة ،ويسارعو إىل العمل عىل توعية الناس هبا ،قبل أن يطمس اهلل عىل
الوجوه{ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﮡ} [النساء.]47 :
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{ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ}
ﯪ} [األنعام ،]142 :والتحريم باهلوى واألوصاف املختلفة ،والتحكم يف تلك األمور
بام مل يأذن اهلل به ،إنّام هو اتباع خلطوات الشيطان الذي ّ
حذر اهلل منه ومن عداوته
واتباعه منذ البداية{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ} [األنعام.]142 :
[األنعام]142 :

وإباحتها {ﯧ ﯨ ﯩ

يرشعون انطالق ًا من أهوائهم وشهواهتم ،ف ُيورد
ثم يزيد يف بيان سفههم وهو ّ
قسمة عقل ّية لتلك األنعام ،ويقول فيها{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫ} [األنعام ]143 :فالقسمة العقل ّية هنا ال تقبل أكثر من هذا ،وللزيادة يف
تفنيد آرائهم أو شهواهتم قال{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ} [األنعام ،]144 :بنفس القسمة العقل ّية ّبي
أي منطق أو دليل يشهد هلم.
سفههم وضالل حكمهم الذي ال حيمل ّ

ثم يسأهلم{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ليبي
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ} [األنعامّ ]144 :
كذهبم وافرتاءاهتم وعاقبة ذلك عليهم يف الدنيا واآلخرة ،وين ّبه إىل ّ
أن عمل ّية احلكم
عىل األشياء هي عمل ّية يف غاية اخلطورة ،ال ينبغي أن متارس إال بعلم ،و َم ْن مارسها
بغري علم فقد دخل يف سلك الظاملني.

ثم ّبي ألولئك املرشكني -و َم ْن سار سريهم -مدى ضالهلم حينام منحوا
أنفسهم حق الترشيع َو ْه ًا منهم وظنّ ًا كاذب ًا من ظنوهنم ّأنم بذلك سوف يوسعون
عىل أنفسهم إذا منحوا أنفسهم صالحية الترشيع ،وإذا هبم بدالً من ذلك قد ض ّيقوا
وليبي اهلل هلم ضالهلم وانحرافهم واستقامة ترشيعاته ّ
جل شأنه -أمر رسولعليهاّ .
اهلل ﷺ بأن ينفي سائر األحكام التي وضعوها -بزعمهم -افرتاء عىل اهلل ،ووصفوا
هبا بعض ما أنعم اهلل به عليهم وصف ًا َح َرمهم من االستفادة هبا ،فقال ّ
جل شأنه{ :ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ} [األنعام،]145 :
فك ّله مباح إال ما استثنى ،وهو قليل جدّ ًا.
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والتفت بعد هذه اآلية إىل اليهود الذين شاهبوا املرشكني يف بعض اجلوانب،
وحرموا عىل أنفسهم بعض األمور ،وأباحوا هلا بعض ًا آخر بافرتاءات نسبوها إىل أبيهم
ّ
إرسائيل أو غريه من األنبياء زور ًا وهبتان ًا ،ور ّد اهلل عليهم ذلك يف{ :ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ّ
جلﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [آل عمران ]93 :أ ّما بعد أن نزلت التوراة فقد ذكر
حرم عليهم ،فقال{ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
شأنه -ما ّ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ}

[األنعام]146 :

{ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ} [النساء{ ]160 :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ِ
يبي ألُمتنا
ﮝﮞ} [طه ]82-81 :ثم قال مع ّقب ًا عىل التحريم" :وإنَّا لصادقون" ،فهنا ّ
نعمته البالغة السابغة يف ّ
أن منطلق الترشيع فيها هو منطلق الترشيف والرمحة والتخفيف
ورفع احلرج ودفع اإلرص واألغالل ،يف حني ّ
أن منطلق التحريم يف رشيعة بني إرسائيل
واليهودي ،واعترب
اإلسالمي
النسقني
كان التأديب واجلزاء
ّ
ّ
ّ
املعجل بنا ًء عىل اختالف َ
حتريم هذه األمور جزا ًء منه ّ
جل شأنه -هلم ببغيهم وجتاوزهم حدود ما أنزل اهلل.ثم جاءت اآلية ( )147لتقول{ :ﭑ ﭒ} [األنعام ]147 :فيام ذكرت هلم
ّ
من رشيعتهم التي حيرصون عىل إخفائها {ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ} [األنعام ،]147 :فقل :ربكم ذو رمحة واسعة ،ومع سعة رمحته فإنّه
ال ُيرد بأسه عن القوم املجرمني.

بحجة اهلل البالغة يف منح اإلنسان
النَّجم اخلامس عرش :يف الدعوة إىل اإليامن ّ
حرية االختيار وائتامنه عليها ،وأنه ال جرب

{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
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ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ} [األنعام.]153-148 :

السياق بنا إىل نوع آخر من أنواع املجادلة التي أتقنها أولئك املرشكون
ثم ينتقل ّ
وحلفاؤهم من أهل الكتاب لتربئة أنفسهم من اإلجرام يف حق اهلل  Eحني
ويسجل ما يدور يف أوساطهم احتجاج ًا ألنفسهم فيام
ينازعونه احلاكم ّية والترشيع،
ّ
يزعمون ،وتربئة هلا ،وإلقاء للمسؤول ّية يف خروجهم عىل أحكام اهلل ،ومنازعته ّ
جلشأنه -سلطانه -تبارك وتعاىل -فيقول{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

الشك
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} [األنعام ،]148 :فال ِّ
الذي هو أساس املشاكل ومنبعها -وال الترصف يف األحكام بحسب الرغباتواهلوى يعرتفون بفعله ،بل ينسبون ذلك كله إىل اهلل -تعاىل -ليخدعوا أنفسهم
يرشعون ما مل يأذن به اهلل
ومجاهريهم والبسطاء من الناس ،ويومهوهم ّ
بأنم وهم ّ
مل خيرجوا عن مشيئته؛ إذ لو شاء ملنعهم باجلرب واإلكراه من ذلك ،وما دام مل يفعل
ٍ
راض!! وهم يتالعبون هنا يف قض ّية «األمانة» ،أمانة احلر ّية
ذلك فهذا يعني أنّه عنهم
وحيتجون بـ«اجلرب ّية» واجلرب والقدر عىل ما يفعلون من جرائم،
اإلنساين،
واالختيار
ّ
ّ
ويريدون أن يفحموا املصلحني ويقولوا هلم بأنّنا ما خرجنا عن دائرة املشيئة اإلهل ّية يف
ٍ
ومعاص ،بل ما نزال بداخلها .وير ّد اهلل -تبارك وتعاىل-
كل ما ارتكبناه من جرائم
ِ
بالوهم ،ويسائلهم :قل هل عندكم من علم بام تدّ عون فتخرجوه لنا
عليهم بالعلم ال َ
لنقتنع بام تدّ عون وتقولون؟! ومن املعلوم ّأنم ال يملكون غري األوهامْ ،
وإن هم إال
خيرصون .فيقول هلم ّ
أي
جل شأنه :أما وقد عجزتم -وال بدّ أن تعجزوا عن تقديم ّ
عل ٍم أو ٍ
أثارة من علم -فقد ثبت أنّكم ال تتّبعون إال ظنونكم السيئة وأوهامكم املريضة
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وخترصاتكم ،أما اهلل -تبارك وتعاىل -فله احلجة البالغة ،وله الرباهني الساطعةِ ،
والعلم
ُ
ّ
ّ
الذي أحاط بكل يشء ،فلو تع ّلقت مشيئته بام تفعلون ،وصادر حر ّياتكم ،ألصبحتم
ّ
املسخرات التي تتحرك وتترصف بقوانني مودعة فيها .وآنذاك فاملعقول واملالئم
من
للحكمة اإلهل ّية أن يكرهكم ويسخركم لسبيل اهلداية ،فلو شاء؛ أي :إكراهكم عىل
ّ
املسخرات بقوانني عامة صارمة جرب ّية ال تقاوم ألكرهكم عىل
يشء ،ومعاملتكم مثل
اهلداية؛ ألنّه ّ
جل شأنه -ال يرىض لعباده الكفر ،وال يرىض هلم اتّباع اهلوى والشيطاناحلجة يطالبهم بيشء أقل من ذلك ،فيدعوهم
فيام ُي ّلون ُ
وي ّرمون .وبعد أن ُيبط هذه ّ
ألن يأتوا بشهدائهم -إن كانوا يعرفون شهود ًا -يشهدون هلم ّ
حرم هذه األشياء
أن اهلل ّ
حرموها عىل أنفسهم!! فإن افرتوا كعادهتم ،واختلقوا شهداء ،أو شهد بعضهم
التي ّ
لبعض كام هي عادة الكفار واملنافقني ،فال تشهد معهم؛ ّ
ألن موقفك مغاير ،معك
علم
الزور وال الشهادات املختلقة املفربكة{ :ﮢ ﮣ ﮤ
يقيني ال تزيله شهادات ُّ
ّ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ } [األنعام]150 :
ّ
وكأن اخلطأ األول الذي ارتكبوه وقادهم إىل تلك املهالك ّأنم جعلوا رشكاءهم يف
مقابلة اهلل تعاىل ،وجعلوهم معادلني له ّ
جل شأنه ،وهو ال يعدله يشء وال يشبهه
يشء من تلك املخت َلقات .كام ّ
أن عدم إيامهنم باآلخرة أعطاهم اجلرأة عىل اتباع اهلوى

واختالق األحكام ونسبتها إىل اهلل -تبارك وتعاىل -ثم يأمر اهلل رسوله ﷺ قائالً:
" ُق ْل"؛ أي هلم{ ،ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [األنعام ،]151 :وهو صاحب
احلق يف الترشيع والتحريم والتحليل .بل ّ
إن هذه الصالح ّية -صالح ّية الترشيع-
ّ
منحرصة فيه
يتمرغون فيه{ :ﯚ ﯛ ﯜ
جل شأنه -فيذكر هلم أوالًِّ :الشك الذي ّ
فالشك هو أساس البالء ومنطلق االنحرافات ،ثم اإلحسان
ﯝﯞ} [األنعامِّ .]151 :
بأي منهام ،وحتريم ذلك حتري ًام قاطع ًاَ .و َو َضع
إىل الوالدين والنهي عن اإلرضار ٍّ
الشك مبارشةً؛ تنبيه ًا
أي من الوالدين بعد جريمة ِّ
هذه اجلريمة ،جريمة اإلساءة إىل ٍّ
من القرآن الكريم إىل هؤالء بوجوب تذكّر كيف جاؤوا إىل هذه احلياة ،و َم ْن الذي
خلقهم وأنشأهم ور ّباهم ،وجعل منهم شيئ ًا مذكور ًا بعد أن مل يكن أحد منهم شيئ ًا
حيرمها -مما كانوا
مذكور ًا{ :ﯠ ﯡ} [البقرة ،]83 :ثم يردفها بجريمة ثالثة ّ
يامرسون -وهي جريمة قتل األوالد ووأدهم خوف ًا من اجلوع واإلمالق لعدم إيامهنم
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باهلل تعاىل ،فيقول{ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ} [األنعام]151 :

فلستم املسؤولني عن أرزاقهم ،كام أنّكم مل تكونوا مسؤولني عن خلقهم ،وكل ما
طبيعي جعله اهلل إلجياد هؤالء األوالد .والتناسب
هو لكم يف هذا األمر أنّكم سبب
ٌّ
الشك واألمر باإلحسان للوالدين ،املشتمل عىل النهي
معجز بني البدء بالنهي عن ِّ
ٌ
ألي منهام ،واألمر بحامية األوالد وعدم قتلهم أو التخ ّلص منهم خشية
عن اإلساءة ٍّ
ضيق الرزق ،ثم يأيت بقاعدة كُل ّية{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ}
فكأنا س ّيئة
السءّ ،
[األنعام ]151 :والفواحش مجع فاحشة ،وهي الس ّيئة املجاوزة حلدود ّ

تضاعفت حتى فحشت ،إ ّما بطريقة ارتكاهبا أو بالقصد والتصميم الذي اتصف به
فاعلها ،بحيث جعلها جماوزة حلدود الس ّيئة ،فتصبح بحيث ال يمكن االعتذار عنها أو
القول بأنّه ارتكبها مغلوب ًا عىل أمره ،أو بنا ًء عىل إكراه .وفيها إملاح إىل مراتب الس ّيئات
ٍ
بظروف خمففة ،يصعب
والذنوب؛ فهناك ذنوب وسيئات قد يقع اإلنسان فيها حماط ًا
معها أن يوصف فعله بأنّه قد فحش؛ أي جاوز احلدود كلها ،أو أن يكون الذنب حماط ًا
ٍ
بظروف مشدّ دة كام نسميه يف لغة القانون اليوم؛ بأن يشتمل عىل القصد والتصميم
والرتصد ،وما شاكل ذلك مما ُي َعدُّ -يف قوانني اجلرائم -من الظروف
وسبق اإلرصار
ّ
املشدّ دة ،فكأنّه ّ
جل شأنه -باستعامل هذا اللفظ املعجز أراد أن ُين ّبه ّأن هناك ذنوب ًا قد
ألنا مل تتجاوز حدودها العرف ّية ،وتلك ذنوب قد يتوب اإلنسان
ال تبلغ حدّ الفحش؛ ّ
منها أو يرجع عنها أو يستغفر فيغفر اهلل له .لك ّن هناك ذنوب ًا أخرى تتجاوز احلدود،
اإلهلي ،وقد تؤدي بالفاعل هلا إىل نو ٍع من اإلدمان
فتتحول إىل فاحشة تستحق املقت
ّ
أو املداومة واالستمرار ،كام ّ
أن مجعها ال حيرصها بجريمة الزنا ،كام قد يتوب بعض
فأي ٍ
ذنب يمكن أن يتحول إىل فاحشة -سواء أكان يف املال أو السلوك أو
العبادّ .
سوامها -إذا جاوز به صاحبه احلدّ  ،واقرتن بام جيعل منه فاحشة .وبام ّ
أن الذنوب منها
ما يظهر للناس ومنها ما قد يكون يف باطن اإلنسان وقلبه؛ مثل قضايا العقيدة ،فقد
قسمها إىل نوعني :ما ظهر منها وما بطن.
مجعها ،ثم ّ

وهذه األفهام اخلاطئة ليست جديدة عىل هؤالء الذين يقرؤون القرآن عضني،
ويفرقون بني آياته بشتى أنواع الفوارق التي متليها عليهم شياطينهم ورغباهتم ،فإذا
ّ
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كان املرشكون -فيام سبق -اعتذروا بعذر عام هو{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ} [األنعام ،]148 :فهؤالء يرتّبون اعتذاراهتم بشكل

الترصف باللغة واالنحراف يف املفاهيم
كاملسوغات التي أرشنا إليها؛ من
آخر،
ّ
ّ

والتالعب باملصطلحات .وظاهر من حتويل الزنا إىل جمرد يشء بني اإلنسان ور ّبه
ليس للجامعة ٌدخل فيه إال إذا أعلن -نرى فيه متهيد ًا للتقليل من أمه ّية هذه اجلريمة

شخيص خيضع لرغبات الفاعلني ،ويف ذلك تدمري
وخطورهتا ،وحتويلها إىل شأن
ّ
لألرسة وللمجتمع واحلضارة واملدن ّية ،أعاذنا اهلل من االنحراف بكل أنواعه وأشكاله.

ثم تتعرض اآلية لقتل النَّفس ،وهي اجلريمة اخلامسة املنهي عنها{ :ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ} [األنعام]151 :؛ أي :التي ّبي اهلل ُح ْرمتها ومكانتها
ووجوب احرتامها ومحايتها ،قال ّ
جل شأنه{ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ}

[األنعام ،]151 :ليس املراد به النزول هبذه القضايا ،أو بأحكام هذه القضايا ،إىل مستوى

وص اهلل به ،بمعنى االستمرار والدوام
بأنا مما ّ
التوصية غري امللزمة ،بل يفيد ارتباطها ّ

أمور كل ّية ما ينبغي التهاون فيها وال التنازل عنها
وعدم قبول التغيري أو النسخ ،فهي ٌ
بأي حال من األحوال.
ّ

ثم تنتقل اآليات إىل النهي عن جمرد االقرتاب منه ،يف ذلك دليل عىل النهي
عن مقدّ ماته وما قد يؤدي إليه ،والنهي عنه كذلك{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ} [األنعام]152 :؛ أي بأي طريقة وأضمن طريقة حتفظ مال اليتيم وال تؤدي إىل

التفريط به أو االعتداء عليه.

ثم يأمر اهلل -تبارك وتعاىل -بالوفاء بالكيل وامليزان ،وعدم بخس الناس

حقوقهم ،والتزام العدل يف املعامالت ،وجتنّب أي يشء يمكن أن يؤدي إىل جتاوز
حالة العدل والقسط ،وتؤدي إىل الدخول يف اجلور ،و ُي ّبي -تبارك وتعاىلّ -
أن طبيعة

ّ
جل شأنه -وأوامره ونواهيه منسجم ٌة مع طاقات اإلنسان وقدراته ،ليستكليفاته
حرج وال إرص وال أغالل ،ولوال علم اهلل -تعاىلّ -
بأن ذلك داخل يف وسع
فيها
ٌ

اإلنسان واستطاعته ملا ك ّلفه به.
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ثم ينتقل إىل األمر بالعدل يف القول؛ فالعدل ال يتع ّلق باألفعال وحدها ،بل يف
األقوال كذلك ،فيقول ّ
جل شأنه{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ} [األنعام،]152 :
َ
اإلنسان عواط ُفه ومشاعره عىل جمانبة سبيل العدل واخلروج عنه،
فال ينبغي أن حتمل
ال يف القول وال يف العمل وال يف أي يشء آخر{ ،ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [األنعام ]152 :فبعد
فصل ما تقدّ م أكّد عىل ّ
أن ذلك كله مندرج حتت عهد اهلل تبارك وتعاىل ،وأنّه من
أن ّ
مقتضيات الوفاء بالعهد بني اهلل واإلنسان .وتأيت فاصلة اآلية{ :ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ} [األنعام ]152 :توصية دائمة مستمرة دوام عهد اهلل معكم ،وهذه
اإلهلي.
التوصيات هي التي تذكركم بذلك العهد
ّ

ثم ينتقل إىل بيان ّ
فت ّددون يف صلواتكم:
ميسُ ،
أن االلتزام بام تقدّ م هو أمر ّ
{ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [الفاحتة ،]6 :فهذا هو الرصاط املستقيم{ :ﭺ ﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ}

[األنعام]153 :؛ أي :لتهتدوا ولتتقوا ولتنجحوا وتفوزوا يف اختبار االبتالء ،وأن أ ّية سبل
أخرى تتبعوهنا ستتفرق بكم عن سبيله ،وتوصلكم إىل الضياع ،فإذا أردتم التقوى
فعليكم بالتزام هذا الرصاط املستقيم الذي جاء الكتاب الكريم به ،وأمرتم بالتزامه
وعدم السري يف سواه ،لتتحققوا بالتقوى وتتحلوا بالتزكية ،وتكونوا من املهتدين.
ثم ُي ّبي ّ -
جل شأنهّ -
وص به أمم ًا سبقتكم ،وجاء به
أن هذا الذي ّ
وصاكم به قد ّ
ّ
األنبياء قبل نب ّيكم ،ونزل يف كتب أنزلت عليهم ،ولقد ر ّد اهلل -سبحانه -عىل املرشكني
كل ما افرتوه هبذه اآليات الثالث{ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂﰃﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [األنعام ،]153-151 :وقوله{ :ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
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ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ }
[األنعام ]150-136 :جاءت هذه اآليات ترد عىل املرشكني مجلة وتفصيالً ،وتعلن إعادة
فصل يف كتابه الكريم كل
احلاكم ّية يف هذه األمور وغريها إىل اهلل ّ
رب العاملني ،الذي ّ
ٍ
مرات،
وكرر األمر بالوص ّية ثالث ّ
يشء ،فذكر -سبحانه -مخسة نواه ومخسة أوامرّ ،
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حتى عدّ العلامء هذه اآليات الثالثة ّأنا »الوصايا العرش» .ودعوته هلم للحضور إليه
واستامع ما يتلوه توكيد لسلب حق الترشيع منهم ِ
ومن سواهم .وقد بدأ -سبحانه-
بقوله{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [األنعامّ » ]151 :أل« كلمة أدغمت فيها »أن» التفسري ّية
»بال« الناهية؛ ّ
الشك رأس كل تلك املعايص واملنطلق
ألن جتاوز التوحيد واللجوء إىل ِّ
ووحدوه ألدركوا ّ
أن التحريم والتحليل شأن خيتص
هلا ،ولو آمنوا باهلل -تعاىل -ر ّب ًا ّ
به ّ
أن األمر باليشء هني عن ضدّ ه .كام ّ
جل جالله ،ومجهرة العلامء أكدوا عىل ّ
أن النهي
عن اليشء أمر بضده ،ففي األوامر اخلمسة والنواهي اخلمسة تالحظ األضداد كذلك.

النَّجم السادس عرش :يف إنزال الكتب وعاقبة اإليامن أو الكفر هبا

{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ}

[األنعام.]159-154 :

قوله تعاىل{ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [األنعام{ ،]154 :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

ّ
جل شأنه -بذلك قد أقام عليهمﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [األنعامّ ،]155 :بي أنّه
بأي يشء ،فقال ّ
جل شأنه:
حيتجوا عليه ّ
احلجة ،وألزمهم هبا ،وحال بينهم وبني أن ّ
ّ
{ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ} [األنعام]156 :
هم اليهود والنصارى{ ،ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ} [األنعام]157 :؛

أي يف هذا الكتاب املبارك الذي أنزلناه إليكم هدى ورمحة ،وبذلك يتضح لكم شناعة
وقبح َم ْن ّ
كذب بآيات اهلل وانحرف عنها ،والعدل يف جمازاته بسوء العذاب ،ويورده
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ّ
-جل شأنه -يف معرض سؤال{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

فم ْن أكثر ظل ًام ممّن
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ} [األنعامَ ،]157 :
ّ
املنزلة وصدف عنها ،سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب
كذب بآيات اهلل ّ
بام كانوا يصدفون.

ويتساءل بعدها :هل ينظرون أو ينتظرون لكي يتخ ّلوا عن تلك الكربياء الفارغة
التي محلتهم عىل أن يصدفوا عن آيات اهلل ،وينحرفوا عنها{ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [األنعام ]158 :يكون الوقت قد مىض ،وأمد االختيار
يف هذه احلياة قد ّ
ول ،وآنذاك{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
فصل اهلل  ،Eفإذا كان ذلك هو ما تنتظرونه ُّأيا
ﭲﭳ} [األنعام ]158 :مما ّ

املرشكون لتؤمنوا فانتظروا إنّا منتظرون معكم ،لنرى العاقبة الس ّيئة التي ستؤولون
إليها ،واحلسنى التي سيم ّن اهلل علينا هبا .وإذ ّ
حذر اهلل  Eمن اتباع السبل
تفرقهم عن سبيل
غري الرصاط املستقيم ،وهنى عن سلوكها ،من ّبه ًا إىل ّأنا ستؤدي إىل ّ
وبي ّ
ففرقوا دينهم ،وحتولوا إىل شيع وأحزاب
السبل ّ
أن هناك أناس ًا سلكوا تلك ُّ
اهللّ ،
رضب اهلل قلوب بعضهم ببعض ،وأغرى بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة،
أي صالت مهام كانت قرابات
أي تشابه أو ّ
وهؤالء ال ينبغي أن يكون بيننا وبينهم ّ
النسب أو املصالح أو اجلوار ،إنّام أمرهم موكول إىل اهلل ،فهو -وحده -الذي يتوىل
جزاءهم ثم ينبئهم بشناعة ما فعلوا واستحقاقهم كل أنواع العذاب بام كانوا يفعلون.

السورة من
السورة يف تلخيص أهم موضوعات ُّ
النَّجم السابع عرش :خامتة ُّ
إثبات للرسالة واأللوه ّية ،ودحض سائر دعاوى املرشكني

{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﰞ} [األنعام.]165-160 :
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ثم يعقب اهلل  Eذلك ببيان عدله بقوله{ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ} [األنعام ،]160 :فال تضاعف السيئات وال
ُيزاد فيها ،بل يقترص عليها كام هي .فإذا رغب العبد يف التخلص منها ومن آثارها ومن
عقاهبا ّ
فإن السبيل مفتوح أمامه لذلك؛ بحيث ُيعفى من اجلزاء بمثلها ،إال وهو سبيل
«التوبة» واإلنابة إىل اهلل ،واستغفاره والرجوع إليه برشوطها الواردة يف آيات أخرى،
منها آيات «سورة النساء».

ثم يؤمر -عليه الصالة والسالم -بأن يعلن للجميع أنّه سيد املهتدين وإمامهم:
{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ}
[األنعام ،]161 :وهذا الرصاط املستقيم مل يكن بدع ًا وال خاص ًا بسيدنا رسول اهلل ﷺ؛
بل إنّه دين ق ّيم ،هو امتداد مل ّلة إبراهيم  ،Sوإبراهيم كان حنيف ًا مائ ً
ال عن كل

السبل إىل سبيل اهلداية وهو الرصاط املستقيم؛ لذلك كان
األديان ،متنكّب ًا سائر ُّ
صاحب دين ق ّيم ،وكان حنيف ًا مسل ًام وما كان من املرشكني .وبعد اإلعالن عن االلتزام
بـ«امل ّلة اإلبرامه ّية» والرصاط املستقيم والدين الق ّيم يعلن عن إخالصه يف ذلك ك ّله،
وي ّرم{ :ﯓ ﯔ
إخالصه هلل -تبارك وتعاىل -يف كل ما يأخذ ويدع ،ويف بيان ما ُي ّل ُ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ} [األنعام ]162 :وذلك ليؤكد عىل القاعدة
القرآن ّية والرؤية الكل ّية التي أكّدت عليها كل الرشائع ،فهي أساسها ودعامتها .ويؤمر
َ
تساؤل املستغرب املتعجب ،الذي يريد أن ُيثري
أن يتساءل و ُيسائل أولئك مجيع ًا
ن يسمعه ،ف ُيؤمر أن يقول { :Oﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
التعجب يف نفس َم ْ
ّ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ

رب ألي يشء
رب كل يشء ،وال ّ
ﰄ ﰅ ﰆﰇ} [األنعام ]164 :وكيف أفعل وهو ّ
مصور إال هو.
ألي يشء غريه ،وال خالق وال بارئ وال
ّ
سواه ،وال إله ّ

والدعامة األخرى أنّه ال تكسب ُّ
كل نفس إال عليها ،فام يكتسبه اإلنسان وما
رش فإنّه له وعليه ،وذلك من عدل اهلل ّ
جل شأنه ،ومن عدله كذلك
يفعله من خري أو ّ
إال حيمل أحد وزر أحد{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ} [األنعام ،]164 :فال صنم وال شفيع وال
َم ْن تتخذونه إهل ًا -بضاللكم -حيمل من أوزاركم شيئ ًا يوم القيامة ،بل سيحمل أولئك
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الذين أومهوكم أو تومهتم ّأنم سيحملون عنكم بعض أوزاركم -أوزارهم وأوزار ًارتوا هبم وانخدعوا هبم
مع أوزارهم يوم القيامة ،ل ُيك ّبوا يف النار ،ويراهم أولئك الذين اغ ّ
الشك وعاقبة أولئك الذين اختذوهم رشكاء وجعلوهم
وأرشكوهم برهبم؛ لريوا عاقبة ِّ
آهلة{ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [األنعام ،]164 :سواء يف جمال
العقيدة أو الرشيعة أو األخالق والسلوك واملعامالت أو أي يشء آخر؛ وذلك ألنّه:
{ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔﰕﰖ} [األنعام:

]165؛ ليحقق االبتالء واالختبار ،ولترتابط املنظومة التي وضعت حلياتكم من العهد
فم ْن يعمل مثقال ذرة خري ًا يره،
حتى اجلزاء ،فتختربون فيام أوتيتم ،وجتازون بأعاملكمَ ،
و َم ْن يعمل مثقال ذرة رش ًا يره{ :ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﰞ} [األنعام،]165 :
املحرمات أنّه س ُيفلت من
وهم أحد من أهل ِّ
الشك أو الظلم أو الوقوع يف ّ
فال يذهب ُ
عقاب اهلل ،أو ّ
أن اهلل -تبارك وتعاىل -قد يغفل عنه ،فهو رسيع العقاب ،فمثل هؤالء ال
يفلت أحد منهم من عقابه ،وإنّه لغفور رحيم للذين تابوا وأنابوا واتقوا وأحسنوا ،وإذا
مسهم طائف من الشيطان تذكروا ،ويتوبون -حني يتوبون -توبة نصوح ًا خالصة هلل
ّ
تبارك وتعاىل.

الدروس املستنبطة:

نتبي
السورة ،ونحاول أن ّ
حينام ندرس هذه اآليات الكريمة الواردة يف هذه ُّ
أسلوب القرآن الكريم يف عرض قضايا احلالل واحلرام ،واألساليب التي اختذناها فيام
بعد لعرض هذه القضايا يف كتب الفقه واألصول ،نجد ما ييل:

أوالًّ :
إن كتبنا الفقه ّية -حينام بدأ وضعها وتدوينها -التزمت بأطر موضوع ّية
تعتمد -أحيان ًا كثرية -عىل اقتطاع اآلية من سياقها ،أ ّي ًا كان ذلك السياق ،ووضعها
يف إطار موضوعي ،مثل كتاب ال َّطهارة وكتاب الصالة وما إىل ذلك .أ ّما القرآن
املجيد فإنّه جيمع دائ ًام بني األشباه والنظائر يف إطار من التذكري بالعقيدة ،وبصفات اهلل
 Eاملالئمة ملا يعرض ،وببيان سالمة ترشيعات القرآن وقوهتا ومتانتها ،مع
بعض اإلشارات إىل ترشيعات املخالفني ،والشوائب الكثرية التي تشوهبا انطالق ًا من

اهلوى والرغبات وما إىل ذلك ،فللترشيع قواعد ودعائم ُيقام عليها ال ختضع لرغبات
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أفراد؛ ّ
ألن الرشائع تأخذ بنظر االعتبار قواعد العدل واملساواة والعموم والشمول،

وهييء عقله
فخطاب احلالل واحلرام يف القرآن خياطب اإلنسان يف كينونته كلها،
ّ
ونفسه ووجدانه ومشاعره -كلها -لقبول الترشيع القرآين واإلقبال عليه ،وتبنّيه

بارتياح ،وحسن تنفيذه وتطبيقه ،مع كثري من عوامل املرونة والسعة والتخفيف

القانوين
والرمحة والتيسري ورفع احلرج ،فتفارق آيات األحكام آنذاك طبيعة التأليف
ّ
والفقهي ،وما تتّسم به من رصامة ومجود ،ال يتسم القرآن املجيد به .وآنذاك تأيت
ّ
فواصل اآليات لتن ّبه إىل ّ
أن ذلك اخلطاب حني ُيتبنّى كام أنزله اهلل فسوف يؤدي ،ال

الفردي وحده ،بل إىل خالص األفراد واجلامعات والشعوب واألمم
إىل اخلالص
ّ
البرشي -من ممارسة احلياة الدنيا بصفتها
البرشي ك ّله ،ومتكينه -أي اجلنس
واجلنس
ّ
ّ

حياة طيبة ،وعند املآل إىل اآلخرة تكون العاقبة رىض اهلل واجلنة.

ثاني ًا :يف اخلطاب الترشيعي القرآين تُربط الترشيعات بمآالهتا ونتائجها ،فتبتعد

عن الشكل ّية واالنشغال بصور األعامل وهيئاهتا وأشكاهلا عن آثارها ومآالهتا ،ال
الفقهي يف القرآن الكريم جيعل العقيدة
يف الدنيا ،بل يف اآلخرة كذلك ،واخلطاب
ّ

ترشيعي ،كام جيعل املآل -يف الدنيا ويف
حارضة باستمرار يف كل يشء ،ويف كل شأن
ّ
اآلخرة -ماث ً
ال أمام أنظار املك ّلفني ،فيصعب االنغامس بالشكل ّية أو بالصور وتنايس

أو جتاهل احلقائق واملآالت.

هيتم اخلطاب القرآين الترشيعي بكل ّيات أساس ّية ،أمهها« :التوحيد هلل
ثالث ًاّ :
تعاىل» ،و«التزكية لإلنسان» ،و«العمران للكون».

الترشيعي -يف القرآن -بتلك الفواصل احلادة -التي
رابع ًا :ال يفصل اخلطاب
ّ
عرفتها كتب الفقه والقانون -بني «فِ ْقه الفرد» و«فِ ْقه اجلامعة» و«فِ ْقه األمة» ،بل جيمع

بينها ،بحيث جيعل ك ً
ال منها يشدّ عضد اآلخر.

خامس ًا :يربط اخلطاب القرآين الترشيعي بني الرتبية النفس ّية والتنشئة واحلكمة

يف التنزيل عىل الواقع بمنهج متامسك ،جيعل من الصعب إجياد الفواصل بينها ،كتلك
الفواصل التي عرفتها األساليب القانون ّية والفقه ّية يف هذا املجال.
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سادس ًا :اخلطاب الترشيعي يف القرآن ين ّبه القارئ املتد ّبر الفقيه إىل ما يمكن

أن يمتدّ به عرب الزمان ،بحيث يكون ما ذكره القرآن بمثابة بداية مفتوحة ،تعطي
للمجتهدين املتد ّبرين الفرصة للبلوغ هبا إىل غايتها ،ويمكن أن نرضب مث ً
ال هلذا
بالترشيعات املتعلقة بقضايا ّ
الرق وتعدد الزوجات ،وما إىل ذلك مما كان يف مقدور

املجتهدين االمتداد به إىل غايته باالستفادة بخصائص الرشيعة وما يمكن تسميته
بـ«فلسفة الترشيع».

سابع ًا :اخلطاب الترشيعي يف القرآن ال يقترص عىل بيان تقييمه للفعل اإلنساين،
ووضعه يف دائرة احلرام أو الواجب أو املنهي عنه أو املأمور به ،لكنّه ُي ّبي كثري ًا من

جوانب عالقته بتحقيق احلياة الط ّيبة يف احلياة الدنيا والعاقبة احلسنة يف الدار اآلخرة،

مع إشارات -ال ختفى عىل املتدبر -ملا قد ُيصيب أولئك الذين خيالفون أمره أو يقعون

يف ممارسة نواهيه ،وذلك إضافة إىل «مبدأ االلتزام» الذي ال يمكن أن حيققه يشء بمثل

ما يفعل القرآن املجيد.

الفقهي نفتقد اجلزء الكبري من هذه األمور يف إطار تصنيفه
حينام ندرس الكتاب
ّ
بالطريقة التي صنف هبا .ومن ناحية يصبح البحث فيام يمكن أن نسميه «فِ ْقه القرآن

الكريم» أمر ًا يف غاية األمهية ال بدّ من ممارسته وبناء أصوله وإقامة العملية التعليمية
ِ
للفقه واألصول خاصة عىل قواعده.

رباين» ،قد يمكن
ثامن ًا :الكلمة أو املفردة يف القرآن هي بمثابة «اصطالح إهلي
ّ
أن تكون مرتادفة؛ ّ
ألن التـرادف لدى أهل اللغة من البرش يقوم عىل وجود سعة يف

األلفاظ وحمدود ّية يف املعاين ،فيرتادف لفظان أو ثالثة عىل معنى واحد ،وهذا أمر ال
عز ّاإلهلي للمفردة؛ ّ
وجل -قد ضبط دالالت
يمكن أن ُينسب إىل االستعامل
ألن اهلل ّ
ّ
ّ
جل شأنه -أكثر انضباط ًاوفصل الكتاب عىل علمه ،وعلم ُه
األلفاظ عىل املعاينّ ،

من أ ّية لغة علم ّية ،فال زائد وال مشرتك وال مرتادف وال تورية ،فاملفردة حمكمة يف آية

املعريف للكلمة القرآن ّية
حمكمة وسورة حمكمة ويف كتاب حكيم ،واملدلول أو العائد
ّ
حمدّ د منضبط ،تم إحكامه أوالً ثم تفصيله ثاني ًا ،واإلحكام والتفصيل حصال من
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لدن حكيم خبري ،فليس شعر ًا تفرض األوزان ورضورة الشعر فيه عىل الشاعر أن
يرشك ألفاظ ًا مع أخرى{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ُيرادف ألفاظ ًا أو ّ
ﯶ ﯷ ﯸ} [يس ،]69 :وعرب ّية القرآن مل تنزل به إىل مستوى لغة وهلجات األعراب
ورشفها وجعلها قابلة لالستعامل اإلهلي
والعرب ،بل رفع القرآن املجيد العرب ّية ّ
إهلي منه تبارك وتعاىل؛ ولذلك قال سبحانه{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
بجعل وتيسري ّ
ّ
ويسه
جل شـأنه -حني قال{ :ﮞ ﮟ ﮠﯫ ﯬ} [الدخانّ ،]58 :

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ} [القمر ،]17 :وقال{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [الزخرف،]4-1 :
ويف اجلعل إشارة إىل صريورة ،فأصله حمفوظ لدى احلكيم العليم سبحانه ،وهو َم ْن
ونزله تنزي ً
ال ليخاطبكم به ،فإذا أراد اهلل األمر بيشء فال تتقيد صيغة
يسه تيسري ًاّ ،
ّ
األمر بـ«افعل» ،وإذا أراد حتريم يشء فال تتق ّيد صيغة التحريم بـ«ال تفعل» ،وهناك
فروق بني «اللمس» و«املس» و«العورة» و«السوءة» و«الفرج» ،و«راعنا» و«انظرنا»،
وكذلك سائر مفردات القرآن.
السورة الكريمة
وهناك فرق بني «النهي» و«التحريم»؛ ولذلك نجد يف هذه ُّ
استعامل اهلل -تبارك وتعاىل -لفظ
«حرم» يف{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ّ
ﯘ} [األنعام]151 :؛ ّ
ألن «التحريم» سلطة إهل ّية ال رشيك هلل فيها ،فحتى رسول

اهلل ﷺ ال يملك شيئ ًا منها ،بل هو منفذ لألمر بالتالوة عىل الناس .أ ّما «النهي» ففيه
جمال لالجتهاد وملعرفة ما إذا كان هني حتريم أو كراهية ،بحسب مستوى القطع ّية
مضمن ًا فيه،
والظن ّية فيه .وما ُعرف بأصول الفقه نجده يف اخلطاب القرآين الترشيعي،
َّ
فكثري ًا ما ُيشار إىل قواعد أصول ّية تسمح باالمتداد أو التكرار ،سواء أكان يف الزمان أو
املكان أو اإلنسان ،أو ُيشار إىل ّ
أن املطلوب مرة واحدة.

الترشيعي القرآين عىل الكتابات الفقه ّية واملدونات
ولنتبني مزايا اخلطاب
ّ
القانون ّية نحتاج إىل القراءة املتدبرة املتتبعة لكل آيات الكتاب الكريم ،مع وقفات
طويلة عند اآليات التي اشتملت عىل ترشيعات كل ّية أو جزئ ّية ،وكذلك اآليات التي
قصت علينا أنباء األمم األخرى وخمالفاهتا أو موافقاهتا للترشيعات التي أنزلت فيها.
ّ

سورة األنعام 437
والسورة تقدّ م لنا دروس ًا يف «حركة التاريخ واألمم» ،وعالقة ما ُيعرف «بنظر ّية
ُّ
وتبي رضورة الربط بني هنوض األمم وتراجعها ،وسيادة احلضارة
التداول» فيهاّ ،
اخلاصة التي تبتكرها بعض األمم والشعوب
وأفوهلا بمنظومات القيم ،ليس القيم
ّ
لنفسها ،بل «القيم اإلنسان ّية» وترسخها هي التي تغذي نفسها بعوامل االستمرار
النمو والدوام ،وذلك مثل قيم العدل واحلر ّية واملساواة وتكريم اإلنسان
والبقاء ،بل
ّ
وصيانة رضورياته وحاجياته ،بل وكامل ّياته ،فاألمم واحلضارات التي حتافظ عىل هذا
«السنن االجتامع ّية
النوع من القيم تكون قد وضعت نفسها عىل رصاط مستقيم من ُّ
والكون ّية» التي متدها عىل الدوام باخلاليا املجدّ دة حلياهتا وحيويتها وفاعليتها.
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اخلامتة

السورة التي يمكن القول ّإنا «سورة التوحيد»
وبعد ،فهذه «سورة األنعام»ُّ ،
أو «العقيدة» ،ففيها تم تفصيل أركان وقواعد التوحيد ،فلو مل ينزل من القرآن املجيد
السورة لكفت وشفت .فقد
يف عرض عقيدة التوحيد ،وأركان اإليامن -إال هذه ُّعرضت أركان «عقيدة التوحيد» إحكام ًا وتفصي ً
ال مع التدليل والتعليل ،بحيث ُيدرك
املؤمن حقيقة كل ركن من أركان التوحيد مع األدلة الدالة عليه ،واحلكمة أو الع ّلة يف
التكليف به يف إطار العقيدة ،ففيها ما يمكن أن نسميه «عقلنة العقيدة» .فال تُعرض
بوصفها أركان ًا غري معقولة املعنى ،يؤمن هبا املؤمن دون تدبر أو نظر يف حقائقها.
بل ّ
السورة قد تك ّفلت ببيان آثار العقيدة وأركاهنا -إحكام ًا وتفصيالً -يف حياة
إن ُّ
تصور ورؤية
املكلفني العمل َّية ،بحيث يتعلم املتدبر فيها كيف يمكن حتويل العقيدة إىل ّ
ونظام حياة وخلق وسلوك يؤول إىل ثقافة مالحظة ومشاهدة.

السورة «عقيدة التوحيد وأدلته» بعيد ًا عن ذلك التجريد اجلاف
لقد ّ
فصلت ُّ
الذي تعرض كتب «علم الكالم والعقائد» القضايا االعتقاد ّية به ،وب ّينت ما جيب عىل
املؤمن معرفته من صفات اهلل -تعاىل -وآياته ،وتو ّلت الر ّد احلاسم عىل سائر الشبهات
احلجة بعد األخرى بمصدر هذه العقيدة؛ القرآن
التي أثارها الكفار باهلدم ،وألزمتهم ّ
املجيد ،والرسول الذي تل ّقاه من لدن حكيم خبري ،حيث ب ّينت صدقه يف دعوته،
وأمانته فيام ب ّلغه من رسالة ر ّبه ،وحرصه عىل هداية الناس كافة دون متييز ،وتأييد اهلل
ّ
جل شأنه -بإقامته عىل الطريقة ،وحتذيره الدائم املستمر لئالتعاىل -له ،وعنايتهحيزنه ما يقوله املرشكون عنه وفيه ،أو يعرض عن أولئك املقبلني عليه وعىل اإليامن به
من عامة الناس وفقرائهم ومساكينهم ،الذين يدعون رهبم بالغداة والعيش يريدونوجهه -انشغاالً بأولئك الذين يدعون أنفسهم أكابر ،أو استجابة لرغبات أولئك
املستكربين الذين يرون أنفسهم عظامء ،ويطلبون منه أن يبعد هؤالء الذين يطلقون
ألنم أقل منهم غنى أو عدد ًا ،وال يملكون -يف ّ
ظل قيم
عليهم أراذل ،ال ليشء إال ّ
علو ًا يف األرض،
اجلاهل ّية -ما يؤهلهم لالنخراط بني صفوف أولئك الذين يريدون ّ
ويسمون أنفسهم أكابر وعظامء ،وهم ال يملكون من املؤهالت ما يسمح هلم بأن
ّ
يسلكوا يف عداد األكابر أو العظامء.

سورة األنعام 439
ّ
السورة -بجميع آياهتا -اجتهت نحو «العقيدة وأركاهنا» ،فدارت آياهتا
إن ُّ
ك ّلها يف ذلك ،وحني تناولت قصة سيدنا إبراهيم حرصت اهتاممها يف بحثه S
ليوجه وجهه للذي فطر الساموات واألرض ،ليكون
عن التوحيد واإليامن بدليله،
ّ
احلجة عىل قومه املرشكني من
الشك وم ّلته ،وكيف آتاه اهلل
حنيف ًا مسل ًام بعيد ًا عن ِّ
ّ
احلجة البالغة التي مجع فيها  Sبني القراءتني،
أهل األوثان ،بتوفيقه له لتلك
ّ
ليقدم لنا منهج ًا يف اجلمع بني القراءتني يف إطار البحث عن العقيدة ،فهو يبحث عن

الكون ثم يتجه إىل اخلالق الذي خلقه؛ ليعينه يف بحثه ،ويسأله ليسدد خطاه ويوصله
إىل النتيجة املطلوبة ،وذكر -سبحانه -فيها أسامء األنبياء من ذريته وذرية نوح دون
ّ
جل شأنه -ببيان ّأنم كانوا عىل اهلدىّ ،وأن عىل رسول
ذكر قصصهم ،بل اكتفى
الرسل ،لكنّه حني ذكر سيدنا موسى
اهلل  أن هيتدي هبداهم؛ ألنّه مل يكن بِدَ ع ًا من ُّ
ذكر الكتاب الذي أنزله عليه نور ًا وهدى للناس ،وكيف جعله قومه قراطيس ُيبدون
بعضها وخيفون أكثرها؛ ل ُي ّبي مدى انحراف قوم موسى عن رسالته ورشيعته ،وفيها
ُجزئ القرآن وجتعله عضني ،مثل
تنبيه ألُ ّمة حممد  لئال تسلك مثل سبيلهم ،فت ّ
أعضاء جسد منفصلة عنه ،كام ّ ِ
السورة من النبيني جاء يف إطار
أن ذكر َم ْن ُذكر يف ُّ
قص
تفصيل لرضورة إيامن املؤمنني كافة بسائر النبيني واملرسلني ،سواء يف ذلك َم ْن ّ
اهلل -سبحانه -علينا قصصهم و َم ْن مل يقصص علينا قصصهم.

السورة الكريمة متام ًا بأسلوب قرآين بليغ ،جامع بني
وكل ذلك قد ّ
فصلته هذه ُّ
قدرات اإلقناع وطاقات التأثري .نجد فيها صفات اهلل مب ّينة مرشوحة بذكر أفعاله
ّ
جل شأنه ،وبيان سننه يف اخللق والتكوين والتقدير والتدبري ،وعرض آياته يف النفس
واآلفاق ،بعيد ًا عن كل ما ُيثري اجلدل أوآثاره -فيام ُعرف بعلم الكالم -حول التّشابه
تنزه القرآن عنه .ولو ّ
أن كل ّيات أصول
والتشبيه والتعطيل والتأويل ،وما إىل ذلك مما ّ
درست -بدالً من تلك الكتب
الدين واملدارس اإلسالم ّية املعن ّية بتدريس العقائد ّ
السورة لتعليم التوحيد والعقيدة ،وطبائع
اجلوفاء التي كثري ًا ما تُثري الشبهات -هذه ُّ
االجتامع ،وملكات األخالق ،لكان خري ًا لإلسالم واملسلمني ،وأكثر توفيق ًا؛ ولتبني
للدارسني كيف تؤثر العقائد يف األعامل ،وما يرتتب عليها يف الدارين من اجلزاء،
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وكيف ُيورد القرآن حقائق االعتقاد ،و ُيستدعى َم ْن يريد املناظرة أو اجلدال أو البحث
عن احلقيقة أو الفهم للقيام بذلك؛ ولكن بأسلوب القرآن اجلامع بني إقناع العقول
والتأثري يف القلوب ،واستثارة الوجدان ،وإنعاش الفطرة وهتيئتها لالتصال بالقرآن؛
ليقرتن اليقني باإليامن مع حب التعظيم هلل -تعاىل -واخلشوع واإلخبات جلنابه،
واخلوف والرجاء منه.

والقرآن -وهو جيادل عن عقيدة التوحيد -يذكر شبهات املرشكني والكفار
ويطهر القلب والنفس والوجدان منها ،ويربز
و َم ْن إليهم ،فري ّدها ،و ُيظهر عوارها،
ّ
واحلجة عىل أصحاهبا ،ويعمل
ما فيها من قبح وهتافت وبطالن ،ويقيم الدليل
ّ
عىل استنطاقهم ،وتوجيه األسئلة التقرير ّية هلم؛ ليقروا بأنفسهم ببطالهنا وهتافتها،
وتذكريهم ّ
بأن سبب إعراضهم عن عقيدة التوحيد -كام جاء القرآن هبا -ليس خللل
فيها وال لعيب اكتشفوه فيها ،بل لفساد أنظارهم ،واتباعهم أباءهم وتقليدهمّ ،
وأن

ذلك سوف يؤدي هبم إىل أبشع مصري .وقد يعرض هلم بعض مشاهد القيامة ،وهم
ُيبدون الندم حيث ال ينفع الندم ،ويظهرون احلرسة حيث ال ينفعهم يشء ،وال يوقفوا
من عجلة اجتاههم نحو النار والسقوط فيها ،فلن ينفعهم كذهبم وهم يقولون{ :ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ}[األنعام ،]23 :ولن ينفعهم نحو قوهلم{ :ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ
ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ} [األنعام ،]27 :ولن ُيغري من مصائرهم ذلك ،وكانت

لدهيم الفرص الكاملة لذلك كله ،فهم كانوا ُص ّ ًم و ُعمي ًا و ُبك ًام يف الظلامت ،يدعون
من دون اهلل ما ال ينفعهم وال يرضهم.

وهؤالء قد كانوا عاهدوا اهلل من قبل{ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱ} [األنعام ،]109 :لكنّهم ،حني جاءهتم اآلية ،ونزل فيهم الكتاب ،وجاءهم
رسول من أنفسهم ،لبث فيهم عمر ًا من قبله ،مل يلحظوا عليه ما يريب؛ ال يف جاهل ّية وال
إسالم ،ومع ذلك ،ومع قسمهم بأنّه لو جاءهتم آية كام جاءت األولني ليؤمنن هبا ،فلم
ّ
وأضل سبيالً .وظلوا يف طغياهنم
يؤمنوا ،ومل يكونوا أهدى ممن سبقهم؛ بل كانوا أعتى
وعنادهم يعمهون ،وماذا عليهم لو صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،وآمنوا باهلل رب ًا ،وآمنوا
ووحدوه يف ربوب ّيته ،ويف ألوه ّيته ،والتفتوا إىل كل تلك اآليات والرباهني التي
به إهل ًاّ ،

سورة األنعام 441
ساقها القرآنّ ،إنم قد أرشكوا يف األلوه ّية ومل جيادلوا كثري ًا يف الربوب ّية ،لكن التوحيد
ال يمكن إال أن يكون كامالً ،فال يكون هناك رشك أو إرشاك؛ ال يف األلوه ّية وال يف
الربوب ّية ،فال ُيغني التوحيد يف الربوب ّية عن التوحيد يف األلوه ّية وال عكس.
والشك والشفاعة
السورة ذلك بجالء ،وتناولت اإليامن والتوحيد ِّ
ولقد ب ّينت هذه ُّ

والربوب ّية واأللوه ّية واجلزاء ،وسبل نجاة الناس وخالصهم ،وأمنهم وسعادهتم أو
شقاءهمّ ،
وأن ذلك ك ّله إنّام يكون بأعامهلم .وملزيد من التوضيح هلؤالء العرب الذين
كانوا يزعمون ّأنم عىل م ّلة إبراهيم؛ ذكر هلم إبراهيم وجمادلته لقومه الذين كان رشكهم
ويصورون
مغاير ًا بعض اليشء عن رشك عرب اجلاهل ّية ،فقد كانوا يعبدون الكواكب،
ّ
مسوغني
لكل كوكب صن ًام ،كأنّه جتسيد لذلك الكوكب أو نائب
أريض عنه؛ فيعبدونهّ ،
ّ
الشك باهلل ،أو يقلل من
ألنفسهم تلك العبادة بشتى املسوغات ،وال يشء يسوغ ّ
خطورته عىل عقل ّية اإلنسان ونفس ّيته وقلبه وفطرته ورؤيته ووجهته.

الركن الثاين من أركان العقيدة ،أال وهو حجج الوحي
السورة إىل ّ
تعرضت ُّ
ثم ّ
والرسالة التي كانوا حياولون طمسها ،ويستكثرون أن يوحي اهلل لرجل منهم
من دوهنم ،فهناك أد ّلة ساقها اهلل -تبارك وتعاىل -عىل الوحي وعىل نزول القرآن
بالذات -عىل سيدنا حممد ؛ إذ ساق أدلتها وحججها مع أدلة التوحيد ،فجمعيف تلك األدلة واحلجج بني االحتجاج للتوحيد واالستدالل عليه ،وبني االحتجاج
لصدق حممد يف رسالته  وصدقه فيام ذكر من أنّه يوحى إليه ،وصدقه -صلوات
اهلل وسالمه عليه -يف نزول القرآن عليه؛ بل حتديه هلم ولسواهم بذلك القرآن ،ثم
الرسل والنبيني من
ساق األدلة عىل صدقه وصدق َم ْن سبقه من الرسل ،وذكر أهم ُّ
أن هذا الوحي اإلهلي هو ِم ْن َأ ِ
ذر ّية نوح وذر ّية إبراهيم ،مبينّ ًا ّ
مر ريب ،وهو لطف
السورة
ورمحة منه بعباده ،ال ينبغي أن ُينفى أو ُيستبعد ،فاألدلة عليه كثرية ،حفلت ُّ
ببيان الكثري منها ،وب ّينت معنى الرسالة ،وموضوع الوحي ،واألدلة عليه ،ووظائف
وبي ّ
أن الرسول برش مثلهم،
الرسل ،ور ّد الشبهات التي تشدّ ق هبا هؤالءّ ،
أولئك ُّ
ويغلب أن خيتاره اهلل من بني قومه ،ويعصمه من أن يعيص اهلل ما أمره ،أو خيون بتبليغ
ما أرسل به ،أو يضيف إليه أو حيذف منه ،والعلم الذي يم ّن اهلل به عىل رسله علم

 442تفسري القرآن بالقرآن

موحى منه ّ
ال غري مكتسب؛ ولذلك ّ
النبي ال ُي ّ
وتفض ً
رشح
جل شأنه -لطف ًا منه،ّ
فإن ّ
النبوة ّ
أن اهلل قد اصطفاه ،وال يسعى لذلك ،بل يصطفيه اهلل
نفسه ،وال يدري قبل ّ

ّ
جل شأنه -يفاصطفاء ،ف ُيوحي إليه ما يشاء ،بواحد من الطرق التي ذكرها اهلل
قوله{ :ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ} [الشورى ،]51 :ومهمته تعليم الناس ما يأمره اهلل بتعليمهم

إ ّياه؛ ليهتدوا وليميزوا بني اخلري والرش ،وتالوة ما ُيوحى إليه عليهم ،وتزكيتهم به،

الرسل عىل هداية أقوامهم بذلكّ ،
وأن حممد ًا 
وبيان ما قد خيتلفون فيه ،ويعمل ُّ
خاتم النب ّيني واملرسلني ،جاءهم وبعثه اهلل إىل الناس كافة باحلق من عند اهلل ،وببصائر
وأن هذا القرآن كلمة اهلل؛ قد متّت صدق ًا وعدالًّ ،
ُي ْبرصها َم ْن هداه اهللّ ،
وأن ما جاء

به إنّام جاء به ال من عند نفسه ،بل كان عىل ب ّينة من ربه ،وجاءهم بام هيدي للتي هي
وأن ما جاءهم به هو الدّ ين الق ّيم ،والرصاط املستقيمّ ،
أقومّ ،
وأن رسول اهلل 

هو أول املسلمني واملهتدين واملتبعني ملا جاء يف هذا الوحي ،فلن خيالفهم إىل ما كان
ينهاهم عنهّ ،
منزل من ربه باحلقّ ،
وظل يؤكد عليهم ذلك ليعلموا ّ
وأن
أن هذا الكتاب ّ

ّ
يقص احلق وهو خري الفاصلنيَّ ،
املكذب به إنّام يكذب باحلق ،وهذه البصائر
وأن
اهلل ّ

فم ْن أبرص هذه البصائر واهتدى هبا
هلم مطلق احلر ّية بأن يستفيدوا هبا أو يعموا عنهاَ ،

فلنفسه ،و َم ْن عمي فعليها ،وهذه البصائر تؤدي إىل معرفة يقين ّية؛ قائمة عىل حجج

نقل ّية وعقل ّية وعلم ّية ،تؤدي إىل الرمحة واهلداية والتقوى ،فهو مبارك ،جامع ألسباب
اهلداية الدائمة ،هدى اهلل رسوله به إىل رصاط مستقيم؛ دين ًا ق ّي ًام ،وهو يريد أن هيديكم

إليه ،ويشارككم هذه البصائر ،وجيعلكم قادرين عىل إدراكها .وهذا الكتاب صدق
ك ّله وحق ك ّله يف أخباره وحكمته ،وعدل يف أحكامه ،فامذا تريدون ّأيا املرشكون؟

وأين تذهبون معرضني عن هداية هذا الكتاب الذي نزل باحلق والصدق والعدل

والقيم ،والذي هيدي للتي هي أقوم ،ويبني لكم كل ما أنتم بحاجة إىل معرفته،
حيمله إليكم واحدٌ منكم ،كلكم متفقون عىل أنّه أكملكم عقالً ،وأحدّ كم نظر ًا ،وفه ًام

وفضالً ،ليس بج ّبار وال مسيطر وال متعنّت ،رؤوف بكم رحيم ،عزيز عليه ما عنتّم،

سورة األنعام 443
حريص عليكم ،يريد هدايتكم وإبعادكم عن الضاللة ،واألخذ بحجزكم عن النار،
رض ًا وال نفع ًا؛ إذ ّ
الرض والنفع حمصوران يف
إن
هو ّ
ّ
مبش ومنذر ،لكنّه ال يملك لكم ّ
اهلل ّ
جل شأنه ،وال يملك لكم موت ًا وال حيا ًة وال نشور ًا ،وال يعلم الغيب؛ إذ ال يعلم

الغيب إال اهلل ،وما هو بملك ،ولن يستطيع أن يستجيب لكل ما تطلبونه منه ،فأنتم
تريدون منه ما هو فوق طاقته ،وأكثر من قدرته؛ ألنّه ما هو إال برش مثلكم ،فيام عدا
اصطفاء اهلل له؛ حلمل الرسالة وأداء األمانة ،والنصح لكم وللبرش ّية مجعاء.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني...
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هي سورة مك َّية.
عدد آياهتا :مائة ومخس وثالثون.
وعدد كلامهتا :ألف وثالثامئة وإحدى وأربعون.
وعدد حروفها :مخسة آالف ومائتان واثنان وأربعون.
قيلَّ :
تورمت
إن هذه ُّ
السورة نزلت بعد أن قام رسول اهلل  ال ّليل حتّى ّ
املفسينّ :-
السورة
قدماه (((.ولذلك قال سعيد بن جبري -فيام نقله عنه بعض
إن ُّ
ّ

مرجح ًا ّ
أن "طه" اسم من أسامئه ،
افتتحت باسمه "ال ّطيب ال َّطاهر
اهلادي"ّ ،
ُّ

(((

يرجح ذلك ّأنا مل ترد بصيغة األحرف املقطعة ال كتابة وال قراءة ،فلم ترد "طاء
وقد ّ
كأنا نداء ملنادى ذلك اسمه ،وذهب بعضهم
هاء" ومل توصل فيام بعدها ،بل وردت ّ

إىل ّأنا "حرفان من حروف اهلجاء"ط-ه" ،فهي مثل" :أمل ،وحم ،وطس" ونحوها.

َّ
وقال بعضهمّ :
جل شأنه -أن يقول له" :يا طاهر ًا أو ياإن "ال ّطاء" من ال ُّطهر ،أراد
الذنوب ،و"اهلاء" من اهلداية أي :يا هادي ًا إىل ّ
مطهر ًا" من ّ
علم الغيوب (((".ومهام قيل
ّ

فيها ّ
السياق يشبه ّأنا نداء لرسول اهلل  وخطاب له لتنبيهه إىل ما يأيت بعد،
فإن ّ

أنا اسم من أسامء رسول اهلل 
وقد ّ
يرجح ذلك ما نقلناه عن سعيد بن جبري آنف ًاَّ ،

وسلطانه ،بوصفه اس ًام مقرتن ًا بنفي صفة َّ
الشقاء عن رسول اهلل  هبذا القرآن الذي
يستحيل أن يكون مصدر شقاء له وما ينبغي له وما يستطيع أحد أن جيعله كذلك.

((( الزيلعي ،مجال الدين عبد اهلل بن يوسف بن حممد (تويف762 :ﻫ) .ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف

تفسري الكشاف للزخمرشي ،الرياض :دار ابن خزيمة ،ط1414 ،1ﻫ ،ج ،2ص.348
((( الرازي ،مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،مرجع سابق ،ج ،22ص.3
((( الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني (تويف1393 :ﻫ) .أضواء البيان يف إيضاح
القرآن بالقرآن ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1995 ،م ،ج ،4ص.400
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التّناسب بني سورة طه وسورة مريم التي سبقتها:

ُختمت "سورة مريم" بقوله تعاىل{ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}
[مريم ،]9٨-9٧ :فذكرت تيسري القرآن بلسان رسول اهلل  ليبرش به املتَّقني وينذر به
ذوي اللدد واخلصومة من الكفار واملرشكني ومن إليهم ،وتؤكد عىل إهالك املعاندين
يرصون عىل جحودهم ومجودهم ،بحيث مل يعد أحد منهم يمكن أن حيس أو
الذين ّ
ثم تأيت سورة طه لتنفي عن رسول اهلل  ّ
الربط
يسمع له صوتّ ،
الشقاء به .فهذا ّ
السور نكاد نلمسه بينها مجيع ًا ،فكل منها تتصل بام قبلها ،وتؤدي إىل ما
الدّ قيق بني ّ
بعدها بشكل يف غاية الدّ قة والقوة.

السورة:
عمود ّ

والشقاء ّ
ّ
بالذكر املنزل عىل األنبياء
السعادة
عمود هذه السورة هو ارتباط ّ
السعادة فعليه هبذا ّ
الذكر يؤمن به
صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،فمن أراد ّ
ويتبعه ،ومن أعرض عنه فهو ّ
الضنك ،وحيرش يوم
قي ،الذي يكون نصيبه املعيشة ّ
الش ُّ
القيامة أعمى.

النَّجم األول:

{ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ} [طه.]٨-١ :
الرؤوف
{ﭵﭶ} [طه ]1 :اسم من أسامء رسول اهلل  ال ِّطيب ال َّطاهر َّ
رجحناه فيام تقدم.
الرحيم باملؤمنني ،وهذا ما َّ
َّ

{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [طهُ ]2 :يطلق العرب ّ
الشقاء عىل التّعب،
وأحيان ًا يقولون" :سيد القوم أشقاهم"((( أي أشدّ هم تعب ًا يف مصاحلهم ،وقيلَّ :
إن
((( ابن األزرق ،أبو عبد اهلل شمس الدين حممد (تويف896 :ﻫ) .بدائع السلك يف طبائع امللك ،حتقيق :عيل
سامي النشار ،القاهرة :دار السالم للنرش والتوزيع ،ط2008 ،1م ،ج ،1ص.461
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وفد ًا من زعامء قريش زار رسول اهلل  طمع ًا منهم يف فتنة رسول اهلل  عن
دعوته ،فقالوا له :يا ُممد لقد أشقيت نفسك فيها ،أنت فقري ال متلك ما يكفي ملن

وسب
عمك ،وأشقيت قومك بتفريق كلمتهم وتسفيه آرائهم
ّ
تُعيلهم من أهلك وبني ّ
آبائهم ،أ َما كان األجدر بك أن تنأى بنفسك عن هذا ّ
الشقاء؟ وتسعد بأن تكون
أغنى قريش ،جتمع لك من كرائم أمواهلا ما جيعلك أغناها ،وتتزوج من شئت من
نسائها ،وتسود عىل قومك فال يقطعون أمر ًا دونك ،وجتنّب قومك ما هم فيه من فرقة

صح ذلك فتكون اآلية نزلت يف سياق نفي ّ
الشقاء الذي نسبوه إىل
واختالف ((( ،فإن ّ
((( عن حممد بن كعب ،قال" :حدثت أن عتبة بن ربيعة كان سيد ًا حلي ًم ،قال ذات يوم وهو جالس يف نادي
قريش ،ورسول اهلل ﷺ جالس وحده يف املسجد :يا معرش قريش ،أال أقوم إىل هذا فأك ّلمه أمور ًا لعله أن
ويكف عنا؟ وذلك حني أسلم محزة بن عبد املطلب ،ورأوا أصحاب رسول
يقبل بعضها ،فنعطيه أهيا شاء
ّ
اهلل ﷺ يزيدون ويكثرون ،فقالوا :بىل يا أبا الوليد ،فقم فك ّلمه ،فقام عتب ُة حتى جلس إىل رسول اهلل ﷺ
السطة -املكانة -يف العشرية ،واملكان يف النسب ،وإنك
فقال :يا ابن أخي ،إنك منا حيث قد علمت من ِّ
َّ
قد أتيت قومك بأمر عظيمّ ،فرقت به مجاعتهم ،وسفهت به أحالمهم ،وعبت به آهلتهم ودينهم ،وكفرت
من مىض من آبائهم ،فاستمع مني أعرض عليك أمور ًا تنظر فيها ،لعلك أن تقبل منها بعضها ،فقال رسول
اهلل ﷺ :قل يا أبا الوليد أسمع ،فقال :يا ابن أخي إن كنت إنام تريد بام جئت من هذا القول ماالً ،مجعنا لك
من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماالً ،وإن كنت إنام تريد رشف ًا رشفناك علينا حتى ال نقطع أمر ًا دونك ،وإن
كنت تريد ملك ًا ملكناك ،وإن كان هذا الذي يأتيك رئي ًا تراه وال تستطيع أن ترده عن نفسك ،طلبنا لك
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نربئك منه ،فإنه ربام غلب التابع عىل الرجل حتى يداوى منه ،ولعل هذا
الذي يأيت به شعر جاش به صدرك ،فإنكم لعمري يا بني عبد املطلب تقدرون منه عىل ما ال يقدر عليه
أحد ،حتى إذا فرغ عتبة ورسول اهلل ﷺ يستمع منه ،قال رسول اهلل ﷺ :أفرغت يا أبا الوليد؟ قال :نعم،
قال :فاستمع مني ،قال :أفعل ،فقال رسول اهلل ﷺ  :بسم اهلل الرمحن الرحيم {ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [فصلت ]3-1 :فمىض رسول اهلل ﷺ يقرؤها عليه ،فلام سمعها
عتبة أنصت له وألقى بيده خلف ظهره معتمد ًا عليها يستمع منه ،حتى انتهى رسول اهلل ﷺ إىل السجدة
فسجد فيها ،ثم قال :قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ،فأنت وذاك ،فقام عتبة إىل أصحابه ،فقال بعضهم
لبعض حيلف باهلل :لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به ،فلام جلس إليهم قالوا :ما وراءك
يا أبا الوليد؟ فقال :ورائي أين واهلل قد سمعت قوالً ما سمعت ملثله قط ،واهلل ما هو بالشعر وال بالسحر
وال الكهانة يا معرش قريش ،أطيعوين واجعلوها يب ،خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه واعتزلوه ،فواهلل
ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ،فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم ،وإن يظهر عىل العرب فملكه
ملككم ،وعزّ ه عزّ كم ،كنتم أسعد الناس به ،قالوا :سحرك واهلل يا أبا الوليد بلسانه ،فقال :هذا رأي لكم
فاصنعوا ما بدا لكم" ،انظر:
 ابن إسحاق ،حممد بن إسحاق بن يسار املطلبي (تويف151 :ﻫ) .سرية ابن إسحاق ،حتقيق :سهيل زكار،بريوت :دار الفكر ،ط1978 ،1م ،ص.208
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ضمني هلم بأنّه إذا كان هناك من شقي بدعوة رسول اهلل
رسول اهلل ﷺ عنه ،وفيه ِّاتام
ّ
والصدَّ عن سبيل اهلل ،وإيذاء رسول
فإنم املرشكون الذين اختاروا رفض الدّ عوة َّ
ﷺ َّ
اهلل ﷺ ،وإذا كان هناك من يستحق ّ
الشفقة فهم من املرشكني ومنهم ذلك الوفد؛
َّ
ولذلك ّ
فإن رسول اهلل ﷺ كان حيزنه ذلك حتى قال اهلل
جل شأنه{ :-ﭤ ﭥَّ
جل شأنه:-ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ} [الكهف ،]6 :وقال
{ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ} [الشعراء ،]٤-٣ :وقال تعاىل{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ} [فاطر،]8 :
فإذا كان هناك ما حيزنه فإنَّه ذلك اخلرسان املبني لقومه ،الذين جاءهم بخريي الدّ نيا
واآلخرة فرفضوه واستكربوا وصدوا عن سبيل اهلل.
َّ
جللقد محل هلم هذا القرآن ،وكان املفروض أن يستقبلوه بام يليق به ،فاهلل
شأنه -قال{ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ } [األنبياء ،]10 :وقال
الرسول
تعاىل{ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ} [الزخرف ،]44 :فكان مما حيزن ّ
النّبي  أن يتنكّر قومه هلذه النّعمة ويستهينوا هبا ،وفيها ذكرهم ورشفهم ،وهدايتهم
وإخراجهم من ال ّظلامت إىل النّور أيض ًا.

أ َّما رسول اهلل  فقد كان أسعد اخللق بنزول القرآن املجيد عىل قلبه ،فكيف
يشقى بكتاب وضع حد ًا حلريته ،وأجاب عن مجيع أسئلته وما كان يدور يف ذهنه ،فقد
وجده ضاالً فهداه اهلل ورشح صدره به ،ورفع له به ذكره ،وبه وضع عنه وزره ،وحني
وجده اهلل عائ ً
ال أغناه من فضله عن قريش وغريها ،قال تعاىل{ :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [الضحى ،]11-1 :وقال تعاىل{ :ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ} [الرشح.]8-1 :

فالقرآن نزل عىل قلبه  ليسعده ويسعد البرش َّية ك ّلها بام فيه من نور وهداية
وموعظة وبصائر.
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َّ
{ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [طه ]3 :قال
-جل شأنه{ :-ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ} [األعىل ،]11-9 :وقال -تبارك وتعاىل{ :-ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [عبس.]14-11 :

ففي اآلية ( )11من سورة األعىل ّبي -سبحانهَّ -
أن األشقى ليس من ُأنزل
القرآن عىل قلبه ليكون للعاملني نذير ًا ،بل األشقى الذي ُي ِ
عرض عن هذه التّذكرة
ويتجنبها ويستكرب عن آيات ربه ،قال تعاىل{ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [املدثر ،]51-49 :أولئك هم أهل ّ
الشقاء ،وقال تعاىل:
{ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ} [الليل ،]16-14 :فهذا
القرآن تذكرة ملن خيشى اهلل ويتقيه ،فلن يشقى به ّإل من يعرض عنه ويكفر به ويصد

النّاس عنه .واخلشية خوف مشوب بالتّعظيم واإلجالل ،وأكثر ما تكون اخلشية عندما
تكون قائمة عىل علم صاحبها بمن خيشاه وما خيشاه منه ،ولذلك ُخص العلامء هبا يف
قوله تعاىل{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ} [فاطر ،]28 :وقال تعاىل{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [عبس ،]9-8 :وقال{ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [يس .]11 :واعترب ّ
أن
من يستحق أن ُيشى منه هو اهلل وحده يف قوله{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ} [األحزاب ،]39 :وندد  Eبقوم خيشون
النّاس كخشية اهلل أو أشد خشية ،وخاطب عباده مجيع ًا بقوله{ :ﮭ ﮮ ﮯ}
[البقرة ]150 :فهو شعور سام يمتزج فيه اإلحساس بعظمة من جتب خشيته وحبه ورجاء

الض وخشيته كخشية اهلل ،وبذلك تصبح اخلشية أداة تعليمية وتربو ّية،
اخلري منه ودفع ّ
فهي هتيئ قوى الوعي اإلنساين لالنفعال بام ختاطب به ،ويف الوقت نفسه جتعل ذلك
االنفعال إجيابي ًا يمكن االستفادة به تعليمي ًا وتربوي ًا ،يقول َّ
جل شأنه{ :ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼ} [الزمر .]23 :فهل نستطيع أن نطالب الدُّ عاة واملربني أن يستخدموا هذا
املدخل لتهيئة قوى الوعي لقبول الدَّ عوة واالنفعال هبا قبل توجيه اخلطاب؟ َّ
إن مجلة
اآليات تنبه إىل ذلك ،ويف القرآن الكريم وسائل عديدة إلجياد هذه اخلشية وجعل
اإلنسان قادرا عىل أن يسلك يف عداد الذين هم من خشية رهبم مشفقون.
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َّ
جل شأنه -عىل هؤالء{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [طه ]4 :ير ّد
املرشكني وحلفائهم فريتَهم التي ال يم ّلون ترديدها{ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃ} [الفرقان ،]5-4 :فيؤكد القرآن ّ
أن ُهو َّيته احلقيق َّية يف أنَّه كتاب اهلل وكلامته
وخريته من خلقه تنزيالًّ ،
وأن هذا القرآن ما كان حديث ًا
أنزهلا عىل رسوله ومصطفاه
َ
يفرتى ،وال يمكن ألحد أن يأيت به إال اهلل الواحد األحد ،ذو القدرة املطلقة ،التي ال
حتدّ ها حدود ،وال تقيدها قيود ،فهو منزل تنزي ً
والسموات
ال من الذي خلق األرض ّ
َّ
جل شأنه -أن ينزل هذا الكتاب عىل قلب نب ّيهالعىل ،وليس يف مقدور أحد غريه
 ولو ّ
أن اخللق -ك ّلهم -اجتمعوا عىل ذلك ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض
ظهري ًا ،فاهلل الواحد األحد وحده القادر عىل النّطق بكلامته وإمتامها صدق ًا وعدالً
تغي أو يصاغ مثلها.
بحيث يستحيل أن تبدل كلامته أو ّ
َّ
والساموات العىل ،تنبيه لعقوهلم الكليلة
ويف ذكره
جل شأنه -خللق األرض ّالتي س ّلمت ّ
والساموات العىل ،ومل تستطع هذه العقول أن ترقى
بأن اهلل خلق األرض ّ
إىل مستوى اإليامن ّ
بأن هذا القرآن كالم اهلل تعاىل{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [الشعراء ،]197-192 :وحني ا ّدعى بعض املرشكني ّ
أن
ّ
األمي؛ ولذلك فهم عاجزون عن اإلتيان بمثله،
الرسول النّبي
ّ
الشياطني أنزلته عىل ّ
ير ّد اهلل عليهم فريتهم هذه -أيض ًا -فيقول َّ
جل شأنه{ :-ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ } [الشعراء،]223-221 :
ليبي ُهو َّيته وسالمتها
وهكذا يدافع القرآن املجيد عن قلب املتلقي الذي نزل عليه ّ
والساموات العىل قادر ال حمالة عىل
وصدق متلقيه  ،والقادر عىل خلق األرض ّ
الرسول الكريم  فأين تذهبون ،أفال تعقلون ،إنَّكم ّأيا
تنزيل القرآن عىل قلب ّ
الضالون املكذبون تعيشون عىل األرض حياتكم ك ّلها ،وال تنكرون أنّكم منها
ّ
والساموات ال ُعىل هبا
خلقتم وفيها بعد موتكم تقربون ،ومنها يوم القيامة خترجونّ ،
تستظلون ،وأنتم ال تستطيعون بلوغها أو الوصول إليها ،وقد جعلناها ألرضكم
ّ
وسخرنا لكم فيها أمور ًا تتجاوز كل طاقاتكم وقدراتكم ،فسخرنا لكم
سقف ًا حمفوظ ًا،
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ّ
الشمس والقمر دائبني ،وسخرنا لكم ال ّليل والنّهار ،فإذا كانت لكم َم ْسكَة من عقول،
وتفكرتم يف بعض ذلك فإنَّكم تستطيعون -آنذاك -أن تدركوا َّ
أن رسول اهلل  قد
بالصدق وصدق بهّ ،
وأن هذا القرآن {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} [اإلرساء،]105 :
جاءكم ّ
الرحيم ،عىل قلب نب ّيه ورسوله وخريته
الرمحن ّ
إذن ..أدركوا أنَّه قرآن عظيم ،نازل من ّ
من خلقه  ليكون تذكرة ملن خيشى ،وبشري ًا ونذير ًا يتلوه عىل النّاس ،ويعلمهم
منهج اتباعه ،رسول كريم بشري ونذير ،باملؤمنني رؤوف رحيم.

وبعد أن لفت أنظارهم إىل املس َّلم لدهيم واملحسوس عندهم من ظواهر األرض
غيبي غري حمسوس ،ليوفر هلم أدلة حس ّية وأخرى
والساموات العىل ،ن ّبههم إىل عامل
ّ
ّ
والساموات العىل تتصل بدليل العناية اإلهل ّية
ليست حس ّية ،لع ّلهم يتفكرون ،فاألرض ّ
باإلنسان؛ {ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [طه ]5 :فهذا مظهر من مظاهر اهليمنة عىل
الغيب ،وغري املحسوس كذلك؛ ولذلك فإنه يفرتض فيمن يسمع ذلك ك ّله وينظر يف
الشك ّ
دالالت ما ذكر اهلل -تعاىل -أن ال يبقى يف صدره يشء من ّ
بأن القرآن يستحيل
أن يكون مصدر شقاء ،ويستحيل أن ينسب إىل أحد غريه -تعاىل -فهو عامل الغيب
ّ
والشهادة املهيمن عليهام مجيع ًا بكل ما فيهام.
ِ
اإلنساين مبارشة ،فاهلل -تبارك
وذكْر "االستواء عىل العرش" فيه حتدّ لِ ِقوى الوعي
ّ
وتعاىل -ليس كمثله يشء ،وحني يذكر شيئ ًا كالعرش واالستواء عليه ،فإن اإلنسان
حقيقي له ،فيضطره أخري ًا إىل أن يرجع
مهام فكّر وقدّ ر فلن يستطيع أن يصل إىل تصور
ّ
بعقله وقلبه وقوى وعيه خاسئ ًا خائب ًا ليدرك ضآلة عقله ،وق ّلة علمه ،وقصور أدواته،
واضطراره إىل أن يبحث عن العلم واملعرفة عند من أحاط بكل يشء عل ًام ،وهو اهلل
سبحانه ،-وهذه اآلية ليست من املتشاهبات بمعنى الغامضات أو املبهامت ،بل هيآيات معلومة ظواهرها ،لكن ظواهرها املعلومة لإلنسان بوسائله اللغو ّية واألدات ّية
املحدودة ال تقبل يف حق الباري -سبحانهّ -إل بمعانيها التي استأثر هبا؛ ولذلك حني
الرمحن عىل العرش؟ قال  Vمقولته
سأل سائل اإلمام مالك ًا عن معنى استواء َّ
(((
ٌ
ّ
والسؤال عنه بدعة".
والكيف
الشهرية" :االستواء معلو ٌم
ُ
جمهول واإليامن به واجب ّ
(((		 الشهرستاين ،حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد (تويف548 :ﻫ) .امللل والنحل ،حتقيق :حممد سيد
كيالين ،بريوت :دار املعرفة ،ط1975 ،2م ،ج ،1ص.93
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لغوي متداول يعلمه اإلنسان من اللغة ،لك ّن كيف ّية االستواء مما
فاالستواء مفهوم
ّ
استأثر اهلل -تعاىل -بعلمه؛ ولذلك ّ
السؤال تز ُّيد ال يليق بمؤمن أن يسمح لفضوله
فإن ّ
جيره إىل البحث عنه؛ ألنّه لن يعود عليه بطائل ،ويكفيه أن يؤمن بالقدرة املطلقة
بأن ّ
َّ
جل شأنه -وأنّه ال يشء يمكن أن خيرج من دائرة هذه القدرة املطلقة ،وإذاخلالقه
قاس اإلنسان ما جيهل فيام حوله إىل ما يعلم ،فسيدرك ّ
أن العلم الذي أوتيه قليل؛ ألنّه
حيتاج إىل علم يستطيع العمل به أو االستفادة به يف شؤونه الدنيو ّية أو األخرو ّية.

والساموات العىل-؛ فإنَّه
السياق الذي معنا -للتعريف بمن خلق األرض ّ
ويف ِّ
َّ
والساموات العىل يف قوله تعاىل{ :ﮉ}
جل شأنه -رصح بمن خلق األرض ّ[طه ]5 :وأضاف -سبحانه -إليها قوله{ :ﮊ ﮋ ﮌﮍ} [طه ،]5 :ليقدم شيئ ًا
غيب ّي ًا جمهولة حقيقته لإلنسان ،أال وهو العرش الذي قد يكون خلقه أعظم من األرض

والساموات وأوسع ،ومع ذلك فهو ال خيرج عن قهر اهلل -تعاىل -وجربوته ،فالقادر عىل
ّ
خلق ذلك ك ّله وإجياده واهليمنة عليه قادر عىل أن ينزل هذا القرآن عىل قلب نب ّيه فيسعد
به ،وتسعد البرش ّية ك ّلها هبدايته .وما دام األمر كذلك ،فإذن ليس ألحد أن يقول يف
هذه اآلية وأمثاهلا إهنا آيات متشاهبات بمعنى غامضات غري ب ّينات لعدم وضوح معنى
االستواءَّ ،
ألن احلقائق التي استأثر اهلل بعلمها ليست دليل تشابه ،وإنَّام هي يف إطار قوله
تعاىل {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ} [الشورىَّ ]11 :
وأن اإلنسان ما أويت
من العلم ّإل القليل وما فاته منه فهو األكثر ،فليتق اهلل وليعرف حدوده.
{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ} [طه.]6 :

َّ
جل شأنه -عظمته وقدرته املطلقة وهو يذكر لنب ّيه وللنّاس كا َّفةبعد أن ّبي
وللساموات ال ُعىل وللعرش ،واستواءه عليه بعد خلق ذلك ك ّله،
َخ ْل َقه لألرض
ّ
َّ
جل وعال -فهذا اخللق وامللك لو أمهله -سبحانه -جلزء منتربز صفة قيوم ّيته
َّ
اللحظة الهنار وسقط ،لكنّه
جل شأنه{ :-ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ} [البقرةَّ ،]255 :
فإن عادة ملوك األرض -حني يستوون عىل عروشهم
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حي ق ّيوم ال يغفل
الرحيم فإنّه ّ
الرمحن ّ
بعد االستيالء عليها -ينامون ويغفلون ،أ ّما اهلل ّ
عن خلقه وملكه أللوه َّيته وربوب َّيته ،ويف هذه اآلية رد عىل أولئك الذين يزعمون
الساموات
أنّه -سبحانه -ال ينشغل بتفاصيل اخللق وال باألمور اجلزئ ّية ،فكأنَّه خلق ّ
واألرض ولكن ما فيهام وما بينهام تفاصيل ال يلتفت إليها ،وهو قول بعض مالحدة
الفالسفة ،لكن ما أكده القرآن الكريم{ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ} [يونس.]61 :

َّ
تبي أنَّه
جل شأنه{ :-ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘفاآلية َّ

ﮙ ﮚ} [طه ،]6 :وما دامت خملوقة مملوكة له فهي جز ٌء من خلقه ،وهو -سبحانه-
ق ّيوم بذلك ك ّله ،ويف عهد التّنزيل مل يكن النّاس يرون َّ
أن باطن األرض يمكن أن
خيتزن شيئ ًا أكثر من املياه التي تظهر عند حفر اآلبار ،أ َّما البرتول واملعادن وكنوز
املفسون إىل تفسري {ﮗ ﮘ
األرض األخرى فلم تكن معروفة؛ ولذلك انرصف ّ
ﮙﮚ} [طه ]6 :باحلوت أو ال ّثور أو غريمها من احليوانات التي كانت اإلرسائيل َّيات
بأنا حتمل األرضّ ،
وأن ك ً
ثم يسرتيح
ِّ
ال منها حيمل األرض ملدة عام ّ
تروج للقول َّ
ليحملها سواه ،ولو ّ
أن األ ّمة التزمت بام التزم به رسول اهلل  وجيل التّلقي من
وأسست
اجلمع بني القراءتني ،لربام اكتشفت األ ّمة ما حتت ال ّثرى من وقت بعيدّ ،
احلضارة املنشودة عليها؛ فاحلضارات قد تنقدح أفكار تأسيسها وبنائها من النّظر يف
ثم بادت يف باطن األرض ،فتكشف عنه حفر َّيات تلفت
ما تركته حضارات سادت ّ
حضاري جديد ينافس ما اندثر ،أو ارتياد الفضاءات وما
النّظر ،وتوجد حوافز لبناء
ّ
يبثه يف النّفوس من حوافز للتّأسيس
السامء خزائن{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ّ
احلضاري .ففي ّ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ} [احلجر ،]21 :وحتت ال ّثرى خزائن من نوع
آخر{ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ} [النازعات.]30 :
{ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ} [طه ،]7 :حني قال اهلل -سبحانه-
لرسوله { :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ} [طه ]3 :فقد يتبادر إىل األذهان َّ
أن "التّذكرة"
ال تكون ّإل جهر ًا وبصوت مرتفع ،فتأيت هذه اآلية لتوضح ّ
أن اجلهر بالقول -وحده-
ال يكفي فيها ،بل ال بد من اإلخالص يف التّذكرة ،وصدق النِّ َّية فيها ،والدُّ عاء ،فنوح
 Sوهو يشكو قومه إىل ربه -سبحانه{ :-ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
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ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ} [نوح ،]9-5 :فإن جتهر يا ُممد بام أمرتك أن تب ّلغ النّاس به ،فليس ذلك
لت ُْس ِمعني فأنا أسمع وأرى.

و"الس أو اإلرسار" أن
فاجلهر بالقول أن تُسمع من تريد ويريد أن يسمع،
ّ
ختص من ختتار لتضع يف أذنه رسك الذي ال تريد إشاعته لغري ّ
املعني ،أ ّما
الشخص
ّ
الس فهو "خواطر القلب" ،أو ما ُي َز ِّوره اإلنسان يف نفسه؛ وقد أشار
ما هو أخفى من ّ
سبحانه -إليه بقوله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [امللك:الس من مكنونات النّفس قبل أن
والس وما هو أخفى من ّ
 ،]13فجمع ال ّثالثة :اجلهر ّ
تصري كالم ًا ،وقال َّ
جل شأنه{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

الس ،إذن:
ﭝ ﭞ ﭟﭠ} [ق ،]16 :فوسوسة النّفس وذات ّ
الصدور أخفى من ّ
ّ
جلالس ،وك ّله معلوم له -سبحانه ،-بل إنّه
هناك جهر ورس وما هو أخفى من ّ

شأنه -يعلم ما سيكون يف النّفس قبل أن يكون فيها{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ} [امللك.]14 :
السياق احلكيم إىل عنوان الدّ عوة وخالصتها ،وهي التي
وبعد ذلك قاد ّ
مثلت خالصة ولباب دعوات النّب ّيني واملرسلني كا َّفة{ ،ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬ} [طه ،]8 :فهذه الكلمة هي منطلق اإليامن ،وإليها مآله ،وخري ما قال
الرساله ،وهو
 Oوالنّب ّيون من قبله "ال إله ّإل اهلل" فهو -وحده -صاحب ّ

وحده -من ألقى عليك القول ال ّثقيل ،وهو -وحده -من يعينك عىل حتمل أعباءالدّ عوة إليه ،وهو -وحده -الذي يعلم حاجتك ّ
حلت مثل
الشديدة إىل عونه ،فقد ُ ّ
حل املرسلون كا ّفة وزيادة؛ ولذلك فإنّه سيكون معك ،ولن يتخىل عنك حلظة أو
ما ُ ّ
الرسالة ك ّلها ،وإذا
يو ّدعك أو يقليك ،فأنت خاتم النّب ّيني ،وأنت من ائتمنك اهلل عىل ّ
كان من سبقك من إخوانك األنبياء واملرسلني ُك ِّلف كل منهم هبداية قوم أو قبيل أو
قرية أو أرسل ألمة معدودة فأنت قد أرسلت إىل العاملني ،وإىل النّاس كا َّفة ،وجتاوزت
الزمان واملكان.
رسالتك حدود ّ
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الصعوبات واملتاعب التي واجهها من قبلك كل املرسلني
إنّك يا طه ستواجه كل ّ
والنّب ّيني ،ال إلشقائك بل َّ
ألن مسؤولياتك أكرب وأوسع؛ ولذلك يبرشك ربك بأنّه
سيكون معك ويعصمك من النّاس وحيفظك وسيكون معك بكل أسامئه وصفاته،
ختف وال حتزن ،وال توجس يف نفسك خيفة وال رهبة ،فأنا معك بكل صفايت
فال ْ
وأسامئي ،فاهلل  Eقال ملوسى وهارون{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}

[طه ،]46 :أ ّما إمام املرسلني وخاتم النّب ّيني فمع ّية اهلل -تعاىل -له مع ّية مطلقة يف كل
صفاته وأسامئه.

وبعد أن اتّضح ال َب ُ
ون ّ
السياق ليعيد
الشاسع بينه وبني إخوانه الذين سبقوه جاء ّ
يتوهم غافل أو متوهم بانفصاله عنهم بتلك
النبي اخلاتم إىل أ ّمته من املرسلني لئال ّ
ّ
(((
املزاياَّ .
"فإن املسك بعض دم الغزال".

النّجم ال ّثاين

{ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ـك َب ْع ُض َد ِم ال َغـزَ ِ
َّ
ْ
فإن املِ ْس َ
فـإن َت ُفق األنَـا َم وأنـ َْت ِمن ُْه ْم
(((
ال
املتنبي ،أبو الطيب أمحد بن احلسني )تويف 354:ﻫ)  .ديوان املتنبي ،بريوت :دار بريوت للطباعة1983 ،م،ص.268
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ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ

ﰜﰝﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ
ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
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ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [ طه]101-9 :

هذا النّجم عىل طوله تناول قصة سيدنا موسى ومواقف فرعون و َم َلئه من سائر
أحداثها .وكذلك مواقف بني إرسائيل التي تنوعت وتعدّ دت فيها ،وما جاء يف هذا
السور التي
النّجم يتكامل مع ما جاء يف سورة البقرة واألعراف والقصص وغريها من ّ
تناولت جوانب خمتلفة من تاريخ بني إرسائيل ومسريهتم ،بيد َّ
القصة يف "سورة طه"
أن َّ
بدأت بنزول الوحي عىل سيدنا موسى وبلوغه أشده ،وبدأ نبوته وتتابع وقائع تاريخ
بني إرسائيل الكربى بعد أن بعث اهلل فيهم موسى  Sنب ّي ًا ورسوالً ،وجعل منه
ليحررهم وخيرجهم من أرض عبود ّيتهم مرص بقيادته إىل
إضافة إىل ذلك قائد ًا قوم ّي ًاّ ،
األرض املقدّ سة ،حيث حيظون هناك بحاكم ّية إهل ّية بدي ً
ال عن استبداد فرعون الذي
كان يذ ّبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويستضعفهم مجيع ًا ،ويع ّبدهم لنفسه وحيرمهم
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املصور الواحد األحد ليعلن ذلك فيهم بكل ما أويت من طغيان
من عبادة اهلل اخلالق
ّ
وفجور{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ} [القصص ]38 :وإذا كان هناك إل ٌه غريي فأنا
ربكم األعىل.

َّ
السورة يبدأ مع قضائه
إن حديث موسى  Sالذي ّ
يقصه اهلل عىل نب ّيه يف هذه ّ
األجل الذي اتفق مع شعيب  Sعليه وبداية تل ِّقيه الوحي عنه ،E
فالوحي هو النّعمة الكربى واملنّة العظمى هلل -تعاىل -عليه وعىل قومه ،وكل ما سبق
من عنايته -سبحانه -به ،إنَّام حدث إعداد ًا له ،وهتيئة لبلوغه هذه اللحظة ووصوله
هلذه الغاية ،واصطناع اهلل َّ
جل شأنه موسى لنفسه{ :ﮖ ﮗ ﮘ} [طه]41 :
إلعداده هلذه اللحظة ،وما يرتتب عليها من أحداث.

أ ّما قصة بني إرسائيل يف سورة البقرة فقد صدقت عىل أهم مفاصل التَّاريخ
اإلرسائييل ،وتذكري اهلل َّ
جل شأنه لبني إرسائيل بنعمه التي ال حتىص عليهم ،وما قابلوا
املتكررة ،وقد
به تلك النّعم من جحود وعناد ومترد وارتداد وارتكاس يف املعايص
ّ
أخذ ذلك معظم اجلزء األول من (اآلية -39اآلية  )106التي أعلنت استبداهلم
ونسخ آيتهم {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

السياق
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [البقرة ]108 -106 :فكانت بمثابة التّفاتة يف ّ
السقوط يف مثل ما سقطت فيه األمة اليهودية ،ونقل
إىل األمة املسلمة ،لتحذيرها من ّ
بعض أقوهلم اخلطرية التي تدل عىل انحرافاهتم وتعصبهم ّ
الشديد ،وانغالق نسقهم
كله ،وحني ينغلق أي نسق عىل ذاته بال ّطريقة التي حدثت لبني إرسائيل فال يبقى
لذلك النّسق من خمرج ّإل االستبدال.

السياق بعد ذلك إىل هتيئة األذهان عامة إىل احلدث الكبري املنتظر ،وهو
ثم ّاته ّ
ّ
الضوري أن يفهم
تغيري القبلة ،لتأكيد االستبدال الكيل لتلك األمة ،ولذلك ،فإن من ّ
الشوط املكملة للعبادة ،فللعبادة مقاصد وغاية
حتويل القبلة بأنَّه قد جرى يف إطار ّ
وروح وثامر ،وهلا رشوط وهيئات ،وهلا أيض ًا أوصاف ظاهرة -عىل أمهيتها -ال تبلغ
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ذلك املستوى ،وال ينبغي أن يرفع سقف االهتامم فيها إىل مستوى مقاصد العبادة
وغايتها وروحها ،فهناك " فقه أولويات" ال بد من النّظر فيه واالستفادة منه.

قصة سيدنا إبراهيم وبناءه
أورد الكتاب الكريم َّ
ويف إطار التّمهيد لتغيري القبلة َ
البيت احلرام ليكون َمثابة للنّاس وأمن ًا ،وبناء األُ ّمة املسلمة بدعوته ،والتّهيئة ملجيء
خاتم النّبيني يتلو عليهم آيات اهلل ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم ،فكانت بمثابة
قصة بني إرسائيل إىل أمر ليس ببعيد عنها ،أال وهو أبوة إبراهيم
االلتفات للخروج من ّ
وبناؤه البيت ليكون قبلة ،وتبع ذلك كله تناول التّرشيعات التَّفصيل ِّية وما إىل ذلك.
القصة بقوله َّ
أ َّما يف سورة القصص ،فتبدأ
جل شأنه{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ّ
ثم تبني السورة غفلة فرعون
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [القصصّ ،]3 :

تبي أهم أفعال فرعون البشعة ضدّ بني إرسائيل{ ،ﮮ ﮯ
عن اهلل  Dكام ّ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

السياق كيف حفظ اهلل موسى بعد والدته،
يبي ّ
ثم ّ
ﭜﭝ} [القصصّ ،]6-4 :
فه ّيأ له أن َينشأ يف بيت فرعون بينه وبني زوجه ،وجيعل منه قرة عني هلام ،وه ّيأ األسباب
ليعيده إىل أ ّمه إلرضاعه والعناية به بتكليف من فرعون ،وكل تلك التّفاصيل حتى
ثم إنزال
بلوغه أشدَّ ه ،ثم خروجه من مرص إىل مدين ،وااللتقاء بشعيب وزواجهّ ،
وحيه عليه وإرساله وأخيه إىل فرعون وحفظهام من رشه.

وهكذا تتضافر آيات الكتاب يف مواطن عديدة لتعطي رسول اهلل  واملؤمنني
صورة كاملة عن موسى وبني إرسائيل وفرعون باعتبارها حلقة من أهم حلقات
الرسل وأعدائهم ،واطالع رسول اهلل  عىل تاريخ أ ّمة األنبياء وتثبيت
الصاع بني ّ
ّ
الرسل ،بل هو واحد منهم وخاتم النّبيني.
فؤاده وإشعاره أنَّه مل يكن بدع ًا من ّ
تبدأ آيات سورة طه التي تقص عىل رسول اهلل  حديث موسى ،ببيان
االختالف بني حالة بدء الوحي لسيدنا رسول اهلل  وحالة بدء الوحي لسيدنا
فبي َّ
جل شأنه له منذ البدء ما جيب عليه أن يعرفه عن
موسى ،وهو أمر ظاهرّ ،
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ربه ،فقال{ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [طه ،]14 :أي وحدي ال ترشك يب أحد ًا،
ثم أكد عليه َّ
الساعة آتية ،وقد
أن ّ
{ﭟ ﭠ ﭡﭢ} [طه ]14 :ك ّلام ذكرتنيّ ،
السذاجة ومن ال يفكرون أمر إخفاء توقيتها ،فيجرتئون عىل إنكار قيامها
َي ُغر أهل ّ
فيبي  Eملوسى ّ
الساعة
أن اهلل  Dمل ُيعلم النّاس بموعد قيام ّ
وحدوثهاّ ،

لكي ال يغرتوا ويضطربوا يف أعامهلم ،فيؤثر ذلك يف مرحلة اجلزاء التي تنتظرهم،
الساعة عن علم البرش أمر رضوري لتحقيق اجلزاءّ ،
الصاحلني،
وأن عباد اهلل ّ
فإخفاء ّ
ورسله املصطفني ينبغي أن يبتعدوا عن كل ما من شأنه أن يصدُّ هم عن ذكر اهلل،
الساعة فلن
الردع بعينه ،ومن أنكر ّ
الساعة وتوقعها وانتظارها ،فذلك هو ّ
وعن تذكّر ّ
يكون بني يديه ّإل اتّباع هواه فريدى وهيلك .وبعد أن يعلم سيدنا موسى األسس
التي يقوم عليها كل يشء ،تبدأ عمل ّية هي أشبه بعمل ّية تدريب لسيدنا موسى قبل
َّ
جل شأنه -لنفسه من أجل حتقيقها ،وينبهأن يبدأ بمامرسة مهامه التي اصطنعه اهلل
السياق إىل ّ
أن رسالة سيدنا موسى بدأت بأمور حسية وانطلقت منها ،بدأت من
ّ
ثم قراره ّ
بالذهاب إليها ليأيت أهله بقبس أو بجذوة من النّار أو جيد عىل
رؤية النّار ّ
ثم أمره اهلل تعاىل بعد وصوله النّار بأن خيلع نعليه ،وأخربه أنَّه بالوادي
النّار هدىّ ،
َّ
جل شأنه -ولسامعه الكالم اإلهلي ل ُهوسمه املقدس التِّصاله باهلل
املقدّ س طوىّ ،
الصورة ،وهو معنى يف غاية األمهية ملوسى وبني إرسائيل،
يف ذلك املوضع وبتلك ُّ
سمها اهلل َّ
جل شأنه دار الفاسقني ،قال تعاىل:
فاألرض التي نبت فيها االستبداد وأثمر ّ
{ﭲ ﭳ ﭴﭵ}[األعراف ]145 :وهم الفراعنة و َم َلؤهم وأتباعهم وجندهم،
َّ
جل شأنه -له{ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ} [طه ،]12 :ففي هذافحني يقول اهلل
تعليم له َّ
بأن األرض ختتلف باِختالف ما يقع عليها وما ُيدث فيها ،فتكون مقدّ سة،

حمرمة ،وتكون عادية وتكون مدنّسة ،ويف هذا درس عظيم لسيدنا موسى،
وتكون ّ
فيقطع ما بني موسى وبني إرسائيل أوالً ،وبينهم وبني أرض االستبداد التي استعبدوا
فيها ثاني ًا ،فال تتعلق قلوهبم هبا بوصفها وطن ًا ،بل هي دار الفاسقني ملا وقع فيها من
َّ
جل شأنه -ولنزولفساد وانحراف ،أ َّما الوادي املقدّ س فهو مقدس التّصاله باهلل
الوحي فيه عىل سيدنا موسى ،فنال صفة القداسة ،وأعىل صفات األرض وأمهها هي

سورة طه 461
َّ
جل شأنه ،-فالبيت بيته واحلرم حرمه ،ولذلكألنا انتساب كامل هلل
صفة احلرم َّ
ارتبط األمن به واالستقرار{ ،ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}
ّ
ولعل سيدنا رسول اهلل  حني تل ّقى هذه اآليات تداعت إىل ذهنه
[العنكبوت،]67 :
الشيف حلظات الوحي األوىل ،عندما أخرب أنَّه رسول اهلل ،وكيف جاءه جربيل
ّ
 Sوقرأ عليه اآليات اخلمس من سورة العلق ،وكأنّه بذلك ينبه إىل اختالف
السور األوىل نزوالً فسوف تتبني لنا
الرسولني يف التّلقي ويف التّبليغ ،وإذا تتبعنا ّ
منهج ّ

هذه املعاين وتكشف عن الفوارق بني البدايتني ،وهنا نستطيع أن نستحرض إضافة إىل
الرمحن وغريها ،وفيها
اآليات اخلمس من سورة العلق سورة َّ
ثم ّ
املز ِّمل واملدَّ ِّثر والقلم ّ
تبي لسيدنا رسول اهلل  الفوارق بني قومه وبني قوم موسى .S
دروس وعرب ّ
َّ
جل شأنه -ملوسى { :Sﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}ويأيت قول اهلل
احلسية من بني اآليات التّسع التي أوتيها ،فيسأله َّ
جل
[طه ]17 :كأنّه إبراز للمعجزة ّ

شأنه عن عصاه{ :ﭾ ﭿ ﮀ} [طه ،]١٨ :وأظهر له كل وظائفها وطرق استفادته
َّ
جل شأنهَّ -أنا منذ اليوم ستكون هلا فوائد أخرى ومهام جسيمة يففبي له
هباّ ،
حياته ،فلن تبقى كام كانت جمرد عىص يتوكأ عليها وهيش هبا عىل غنمه ،بل َّ
إن عليه
أن يلقيها حني يدخل يف حتد لفرعون وقومه وملئه لتكون حية تسعى ،فأراد َّ
جل شأنه
يدربه عىل إلقائها ورفعها يف تلك املواقف دون أن يصيبه اخلوف ،فقال له{ :ﮌ
أن ِّ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}

[طه ،]21-19 :وهذا يستدعي تذكر سنة اهلل تعاىل يف النّبيني {ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ}
ثم نقله إىل اآلية األخرى {ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
[النملّ ،]10 :

ﮩﮪ} [طه ،]22 :وهي التي ستكون من وسائل دعوة القوم إىل رسالتك ونبوتك
واتباعك ،وإيامهنم بام جئتهم به ،وإخراج بني إرسائيل من ذل العبودية لفرعون إىل
العبودية هلل وحده .ورسول اهلل  وهو يرى أخاه موسى -حيمل تلك اآليات احلسية
إىل فرعون -يتذكر أنّه مل يأت قومه ّإل باآليات القرآنية ،فلم ُيعط آيات حسية مثل
العىص واليد وما إليها ،وإنّام محل إليهم آيات الكتاب الكريم ،والكافرون مل يتوقفوا
عن مطالبته بتلك اخلوارق واآليات احلسية ،فكان بعضهم يقول{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
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ﮥ ﮦﮧ} [القصص ]48 :ويرد القرآن الكريم عليهم بقوله{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ} [القصص ،]48 :لكنها تلك حجج الكافرين واملرشكني.

فالقصة ُّب ّينت بجالء َّ
أن هذا النَّسق اإلرسائييل منذ بدايته كان قائ ًام عىل اخلوارق
ّ
احلسية يف سائر املجاالت؛ َّ
ألن اقتالع آثار االستبداد والطغيان الفرعوين حيتاج إىل
ّ
احلسية؛ إذ ّ
إن فرعون كان يرى يف ملك مرص ،واألهنار التي كانت جتري
تلك اخلوارق ّ
من حتته ،واألموال العظيمة ،وطاعة القوم له ،وقدرته عىل استخفاف قومه ،وطاعتهم
له ،يراها أمور ًا جتعل لدعواه األلوه ّية شيئ ًا سائغ ًا -يف نظره ،-فأراد  Eأن
يقتلع ذلك من نفوسهم ،وأن يرهيم عجز فرعون عن أن جيلب لنفسه نفع ًا أو يدفع
عنها رض ًا .وال ُّطغاة دائ ًام يم ّثلون ،فطاغية عرص سيدنا إبراهيم حني قال له إبراهيم:
{ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ} [البقرة ،]258 :ألنَّه مل يكن
يظن َّ
أن أحد ًا جيرؤ أن يتحداه هبذا أو يطالبه به.

اإلهلي ّ
بالذهاب إىل ال ّطاغية فرعون ،ودعوته إىل
وبعد أن تلقى موسى األمر
ّ
َّ
جلاإلنصات إىل صوت احلق ،ومعرفة قدر نفسه ،طلب سيدنا موسى من ربه

الصدر
شأنه -أن يعينه عىل ما أمره به{ ،ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ} [طه ]25 :ورشح ّ
ثم األمثل فاألمثل من الدّ عاة ،فمن مل يرشح
الرسل واألنبياءّ ،
أمر يف مقدمة مؤهالت ّ
اهلل له صدره فلن يتمكن من أن يكون رسوالً نبي ًا ،وال داعية مؤثر ًاّ ،
الصدر
ألن رشح ّ
يعني أن يصل أعىل درجات اليقني بام ُأمر بدعوة النّاس إليه ،وأن يتغلغل ذلك يف
سويداء قلبه ،وأن ينعكس نور ًا وسكينة عىل سمته كله وجوارحه كلها ،فيصبح قادر ًا
عىل دعوة اآلخرين ،وحتمل كل ما يرتتب عىل ذلك من أعباء ،ولذلك امت َّن اهلل عىل
الشح فيام
رسوله حممد ﷺ بقوله{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ} [الرشح ،]1 :ونحن نطلق ّ
نتداوله من كلامت عىل بيان املشكل من الكالم وبسطه واستخراج ما خيفيه من املعاين
فالصدر آنذاك ينبسط ويتخلص من سائر
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} [الزمرّ ،]22 :
األمراض والعوائق التي حتول بينه وبني اليقني وبرد اليقني وبلوغ الغاية ،فيامرس
الدّ عوة آنذاك ونوره يسعى بني يديه وعن يمينه وعن شامله ،ومن فوقه ومن حتته،
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السكينة من كل جانب ،ويشعر باملع ّية اإلهلية واملدد اإلهلي الذي جيعله قادر ًا
وحتوطه ّ
عىل ال ّثبات يف وجه كل ما سوف يصادف من أعاصري ،فطلب سيدنا موسى من اهلل
َّ
-جل شأنه -أن يرشح له صدره وييرس له أمره ،فيزيل العقبات من أمامه ويذلل له

ثم طلب شيئ ًا خيصه وهو قوله{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ} [طه ،]27 :قيل:
ِّ
الصعابّ ،
َّ
إن سيدنا موسى كان يعاين من لدغة يف اللسان قد جتعل املستمع إليه ال يفهمه للوهلة
َّ
جل شأنه -أن حيللاألوىل ،وقد يتطلب منه إعادة ذكر بعض الكلامت ،فسأل اهلل
عقدة من لسانه ليصبح مبين ًا إبان ًة تام ًة ،ويكون من يستمع إليه قادر ًا متام القدرة عىل
ثم سأل اهللَ َّ
جل شأنه -أن جيعل له وزير ًا من أهله ،خاصة وهو يواجهفهم ما يقولّ ،
قوم ًا هلم تفاخر يف أنساهبم ،وقد يستعيل بعضهم عىل بعض ،فلو ُأعني بوزير من عائلة
أخرى ،قد ال يكون له ذات التّأثري الذي يكون البن ِعمران املعروف املشهور فيهم،
َّ
َ
َ
جل شأنه -أن يشدّ به أزره ويرشكه يف أمره،وسأل البارئ
هارون أخاه،
وسمى
َّ
بأنام إذا كانا مع ًا فهذا جيعلهام أقدر عىل تسبيح اهلل ّ
جل شأنه -واإلكثاروعلل ذلك ّ
َّ
جل شأنه ،-البصري به وبأخيه يف املهمة الكربىمن ذكره ،إال إنه فوض األمر هلل
محلهام إياها ،وما تتطلبه من جهود {ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ} [طه ،]35 :فم ّن اهلل
التي ّ
تبارك وتعاىل -عليه بإعطائه ما سأل{ ،ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ} [طه،]36 :وهنا يبني لنا القرآن املجيد ّ
أن كل ما تقدم من حديث موسى ،قد تناول نعمة اصطفائه
واختياره واصطناعه عىل عني ربه ليكون رسوالً نبي ًا.
السياق -بعد ذلك -ليذكّر موسى بنعمة سابقة له عليه ،أال وهي النّعمة
ثم ّاته ّ
َّ

املتعلقة بوالدته ونشأته وحفظه من فرعون ورجاله ،الذين كانوا يقتلون كل مولود

ذكر يولد لبني إرسائيل ،فكانت العناية اإلهلية هي التي وجهت أ ّمه وأخته وجهة

تؤدي إىل محايته وحفظه وجتنيبه اهلالك عىل يدي فرعون{ ،ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [طه ،]41-37 :واآليات الكريامت
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تلقى ضوء ًا عىل أثر أرسة سيدنا موسى يف حياته ،فال ُيستغرب أن يسأل اهلل سبحانه
أن يعينه بأخيه هارون ،فهو إذن رسول سامهت أرسته يف أمور كثرية يف حياته ،هيأته
ملا اصطفاه اهلل له واختاره لتحقيقه ،ويف الوقت نفسه تُبني اآليات لنا ّ
أن هذا النّسق
املوسوي فيه نوع من اخلصوص ّية ،فلم يتم اصطفاء موسى وحده وجتاهل أرسته ،بل
ثم اصطفى أخاه بدعوته أن يكون وزير ًا له ،وقبل ذلك كان أل ّمه
اصطفي اهلل موسىّ ،
وأخته أثر كبري يف محايته يف مرحلة ال ّ
طفولة ،ولذلك ُحق له أن يقال فيه{ :ﮖ
ﮗ ﮘ} [طه{ ،]41 :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [طهَّ ،]39 :
تبي للبرش
إن هذه اآليات ّ
كيف ُيميض اهلل إرادته مهام كانت إرادة ال ّطغاة واملستبدين وقدرهتم ،وسورة القصص
تبي لنا كيف يمكر اهلل َّ
جل شأنه هبؤالء ال ّطغاة ويستدرجهم من حيث ال يعلمون؛
ّ

فآل فرعون يتخذون هذا ال ّطفل -موسى -ولد ًا دون أن يعلموا َّأنم وقعوا عىل العدو
احلقيقي الذي سيقيض عىل فرعون وعرشه ،وسيحرر بني إرسائيل من االستعباد
ُّ
وال ّ
طغيان{ ،ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ} [القصص.]13-7 :

إن قصة موسى  Sفيها من الدّ روس ِ
والع َب ما إن لو استوعبته البرشية
َّ ّ
رت،
رت فيها مغ ّ
ملا عاش فيها مستبد ،وملا استكرب فيها مستكرب ،وال بغى فيها باغ ،أو ا ْغ َّ
السورة الكبرية من حديث موسى ،وما ورد يف
وهناك توافق كبري بني ما ورد يف هذه ّ
سورة القصص مع اختالفات أخرى يف األحداث والوقائع.
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [طه ،]38 :هل املراد بالوحي هنا هو الوحي
بمفهومه الذي ورد يف قوله تعاىل{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
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ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ} [الشورى]51 :؟ أو َّ
أن هناك
معنى آخر؟

ال شك ّ
أن هناك الوحي اخلاص باألنبياء ،وهو خيتلف عن الوحي الذي ورد يف
نحو قوله تعاىل{ :ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ} [النحل]68 :
ّ
ألن الوحي لسائر املخلوقات املسخرة غري املك َّلفة يتخذ شكل توجيه غريزي يعتمد
والرغبة
عىل ما ُأودع يف جسم ذلك املخلوق من قابليات ،فيشعر باجلوع والعطش ّ
ٍ
بطرق ُأهلمها غريز ّي ًا ،بحيث أودع اهلل يف كل خملوق ما
ويسعى إليها ك ّلام أحس هبا

جيعله قادر ًا عىل اإلحساس باجلوع والعطش ّ
والري ،فالوحي هنا إذن هو
والشبع ّ
الرادار أو اجلهاز الذي يتحرك احليوان بمقتضاه للحصول عىل ما حيتاج ،وهناك
ذلك ّ
الوحي ملن مل تثبت نبوته أو رسالته ،مثل الوحي إىل أم موسى ،وهو وحي خمصوص
ال يشتمل عىل رشيعة وال عىل دعوة أو تكليف ،وهذا النّوع وردت اإلشارة إليه يف
الروع أو أي يشء
والرؤيا ّ
الصاحلة يف النوم أو اإللقاء يف ّ
أحاديث كثرية منها اإلهلام ّ
يؤدي باإلنسان إىل االقتناع بأمر أو اإلقالع عن يشء دون أن يكون هناك تسلسل
منطقي أو دليل معريف عىل ذلك الذي يفعله ،ولذلك فال جمال إلطالة النّقاش الذي
حاول بعضهم أن يطرحه حول نبوة أم موسى ،ونبوة مريم ملجرد استعامل كلمة
السياق.
"أوحى" يف سياق مثل هذا ّ
ولكن ما الذي ِ
أوحي إىل أم موسى؟ الذي ُأوحي إىل أم موسى {ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯ} [طه ،]39 :وأيض ًا {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ} [القصص.]7 :

وتتضح احلكمة من ذكر التّابوت هنا ّ
أن اهلل -تبارك وتعاىل -يصنع األشياء
ويصنع األسباب ،دون أن يكون هناك جتاوز باألسباب إلطالق قدرته َّ
جل شأنه،-وأية غفلة عن إطالق القدرة قد حتول اإلنسان إىل عقيدة اجلرب وما يرتتب عليها من
السفينة وخرق
انحرافات ،ويتضح ذلك حني ذهب موسى مع العبد ّ
الصالح وركبا يف ّ
الصالح
السفينة ،أدهش ذلك موسى فسارع إىل االعرتاض عىل العبد ّ
العبد ّ
الصالح ّ
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َ
والسفينة حني
وقال{ :ﯪ ﯫ ﯬ} [الكهف،]71 :
فقرن بني اخلرق واإلغراقّ ،
اليم.
الرضيع موسى يف ّ
خرقت كانت أقوى من التّابوت الذي قذف به ّ

ويستويل اخلوف ّ
الشديد عىل أ ّم موسى لوال أن ربط اهلل عىل قلبها وهي تلقي
الرضيع أن حيتمي هبا ،ويصل
اليم عىل خشبة ،ال تدري كيف يستطيع هذا ّ
بموسى يف ّ
َّ
َّ
جل شأنه -أنهيبي اهلل
إىل الغاية التي أراد اهلل
جل شأنه -إيصاله إليها ،لكن ّاليم ،وليلقي عليه حمبة زوج فرعون،
لييس لعدو اهلل فرعون التقاطه من ّ
أمرها بذلك ِّ
َّ
جل شأنه -يف بيت فرعون ،وقد كان لذلك كله أثره البالغوليصنع عىل عني اهلل
يف نجاح مهمته فيام بعدَّ ،
ألن فرعون بعد أن نشأ موسى يف حجره مل يعد قادر ًا عىل
التّفكري بقتله أو القضاء عليه للمحبة التي ألقاها اهلل َّ
جل شأنه -ملوسى ورست إليه،ولو َّ
أن موسى مل يمر بكل تلك املراحل وجاء إىل فرعون يدعوه لر َّبام قتله من اللقاء
األول ،بل ر َّبام مل يكن ليسمح له بلقائه أصالً ،لكننا نرى كيف صرب فرعون ،وحاول
بكل ما استطاع أن ُيبقي عىل موسى حي ًا ويدخل يف كل تلك التَّجارب ،ويو ّظف
موسى  Sكل ذلك إلنجاز مهمته ّ
بالشكل الذي أراد اهلل له أن يكون .ويذكّر اهلل

ثم بعودته من َمدْ َين عىل قدر من اهلل -تعاىل-
ثم بشبابهّ ،
تعاىل سيدنا موسى بطفولتهّ ،
ليقوم بدور قد رسمه املوىل تبارك وتعاىل{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ} [طه ،]40 :فهو
مل يأت بناء عىل مصادفة وال عىل تدبري برشي ،لكنّه عاد عىل قدر قدره اهلل تبارك وتعاىل
ألنَّه اصطنعه لنفسه.

َّ
جل شأنه -وأخاه هارون ّبالذهاب إىل
وبعد كل تلك التّمهيدات يأمره اهلل
فرعون بآياته التي أنزهلا عىل موسى ،ويأمرمها بأن ال ينيا يف ذكرهّ ،
فالذكر بالنّسبة
الروح التي ينبغي أن ترسي يف عروقهم ،وهو كاهلواء
للرسل وأصحاب الدّ عوات هو ّ
ّ
الذي ينبغي أن يتنفسوه عىل الدّ وام ،فأ ّية غفلة عن ّ
الذكر أو وهن فيه وضعف جيعل
ّ
والرسالة،
الرسول ّ
الشيطان قادر ًا عىل أن يقوم بدوره اخلبيث يف صد النّاس عن ّ
واستعمل هنا "وين" وفيها معنى الفتور والتّقصري ((( ،أو عدم االستمرار ألي سبب
الرمحنَّ ،
فإن ذلك يفقده معية اهلل
من األسباب ،ألن كل من يفرت أو َي ْع ُش عن ذكر ّ
((( الزَّ بيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مرجع سابق ،ج ،40ص.257
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َّ
جل شأنه -له ،فيستغل ّالشيطان ذلك ،فيجعل من نفسه قرين ًا ال يفارق ذلك الذي
فرت عن ذكر اهلل أو عشى عن ّ
الذكر ،قال تعاىل{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
الرسل هبذه املثابة {ﮙ ﮚ ﮛ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ} [الزخرف ]36 :فإذا كان األمر مع ُّ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ} [طه ]42 :فام بالنا بدعاة املؤمنني وماذا يكون حاهلم إذا أصاهبم
الوهن والفتور والعشو عن ذكر اهلل َّ
جل شأنه-؟ ّالرسول وسالح
فالذكر هو سالح ّ
الدَّ اعية ،ومن خرس سالحه خرس معركته.

ثم يقول َّ
جل شأنه{ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ} [طه ]43 :فتجاوز كل احلدود،
ّ

{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ} [القصصُ ]4 :فأمرا ّ
بالذهاب إىل فرعون إليقافه عند
حدّ ه ،واحليلولة دون استمرار طغيانه ،ورسم  Eهلام ال ّطريق الذي ينبغي
أن يسلكاه يف خماطبته ،فقال تعاىل{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ} [طه:
 ،]44ويبدو َّ
أن النَّاس كانت تعرف من غرور فرعون وطغيانه الكثري ،ويعرف موسى
وهارون َّ R
أن أمر ًا كهذا سوف يقابله فرعون بغضب شديد ،وقد يؤدي به

إىل إيقاع أقىص العقوبات بمن يتجرأ عىل نصحه أو ختطئته أو دعوته إىل التزام جانب
احلق والعدل ،ولذلك {ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ} [طه ]45 :وهذه
صفة من صفات ال ُّطغاة تكاد تكون عامة شاملة فيهم مجيع ًا مهام اختلفت األزمنة
واألمكنة واملواقع ،فإفراط ال ّطاغية وفرطه من شأنه أن يستفز يف اآلخرين مشاعر
خمتلفة قد ال يرى ال ّطاغية منها ّإل أنّه قد أخاف خصومه وأدخل هيبته واخلوف منه
عىل قلوهبم ،لكن هناك مشاعر أخرى قد تدفع العامة وبعض اخلاصة إىل التّعاطف
مع ذلك الذي كان ضحية لإلفراط يف األذى الذي وقع عليه ،وقد يكسبه -إذا اشتدّ
الفرط واالعتداء عليه -أنصار ًا ومؤيدين من بني أولئك الذين يرون ّ
أن ما قام به
ال يستحق كل هذا الذي فعله ال ّطاغية ،وبلوغ هذه احلالة تعترب بداية انتصار الدّ عاة
وهزيمة ال ّطغاة ،ولقد طمأن اهلل َّ
الرسولني الكريمني حيث {ﯝ ﯞ ﯟ
جل شأنهَّ -ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ} [طه ]46 :فرطه ولغوه وسبابه -لو فعل -سأمحيكام منه،
فأنا حافظكم ونارصكم عليه{ ،ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [طه ]47 :وإهلك احلقيقي،
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{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ} [طه]47 :

ثم أنذراه {ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ} [طه ]48 :فإذا أرصرت عىل
ّ
التّكذيب وتوليت وأعرضت عنّا وعن االستجابة ملا دعوناك له فسينالك العذاب،
َّ
جل شأنه -أن يوقع العذاب عىل من ّّ
ّ
وتول يف الدّ نيا واآلخرة،
كذب
ألن سنة اهلل
َّ
جل شأنه -يف احلياة الدّ نيا ويوم يقوم األشهاد،ويف الوقت نفسه هو سينرص ُرسله
الرسوالن بذلك التّوجيه اإلهلي احلكيم ،فقدّ ما أوالً الدّ عوة وهي َّأنام رسوال
والتز َم ّ
ثم أظهرا الوسائل {ﯲ
ربه ،واهلدف النّهائي أن أرسل معنا بني إرسائيل وال تعذهبمّ ،
ثم أالنا القول له لتقليل غضبه ورد فعله إىل أدنى حد
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ} [طهّ ،]47 :
ممكن بقوله{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ} [طه ،]47 :وكان اإلنذار آخر يشء قدمه
موسى { Sﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ} [طه ،]48 :وذلك ما
محله عىل أن يواجه موسى باحلوار واألسئلة{ ،ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ} [طه ]49 :وهنا

بالرسولني لكن اهتاممه كله منرصف إىل رب موسى
يبني بالتّفاتة رسيعة أنَّه وإن اعرتف ّ
{ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ} [طه ،]50 :وقد يكون فرعون يف دعوته
موسى إىل احلديث أراد أن يكشف عن قصوره الذي وصمه به حني ،قال{ :ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ} [الزخرف ]52 :خشية أن خيلب هارون ألباب القوم
بفصاحته ويؤثر عليهم ،وقوله { :Sﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ}
[طه ]50 :يؤكد فيه َّ
أن اهلل -تبارك وتعاىل -هو اخلالق البارئ املصور ،بعد أن أعطى كل
يشء صورته وحقيقته وما به متام خلقه ،أنزل له اهلداية فهداه النّجدين ،وبذلك ع ّلمه
ّ
جل شأنه -ومن إفراده بالعبادةكيف يقوم بمهامه يف هذه األرض من توحيد اهلل

وال ّطاعة ،ومن تزكية نفسه وكل من حوله ،ومن إعامر األرض التي استخلفه اهلل
ًّ
جل شأنه -فيها ،وعىل قرص العبارة التي أجاب هبا موسى ،لكنها اشتملت عىل بياناخلالق احلقيقي ،ودليل اخللق عىل ربوب ّيته وهدايته للبرش لكل ما هم بحاجة فيه إىل أن
ن أنَّه سيفحم موسى به {ﰘ ﰙ ﰚ
يعانوا ويرشدوا ،لذلك انتقل فرعون إىل سؤال ظ ّ
ﰛ ﰜﰝ} [طه ]51 :الذين عاشوا قبل أن تأتيني ،وقبل أن ختلق ،وقبل أن تدّ عي
السعيد منهم ومن ّ
الشقي ،وهم مجيع ًا قد سبقوك
الرسالة ،فهل تستطيع أن ختربين من ّ
ِّ
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وعاشوا وماتوا قبلك من قبل أن تصلهم رسالتك؟ فأجابه موسى َّ S
بأن هذا
عيل ،ألنّني ما كنت يف تلك القرون التي تشري إليها،
ّ
السؤال ال يتعلق يب وال يرد ّ
ولكن ريب كان موجود ًا َّ
جل شأنه -فهو من لديه العلم ّالسعيد من أولئك
بالشقي أو ّ
األقوام ،أ َّما أنا يف هذا األمر فإين عبد مثلك ال علم يل ّإل ما علمني ريب ،وريب َّ
جل
السوء
شأنه ال يضل وال ينسى ،وسيجازي من أحسن منهم باحلسنى ،وسيجازي أهل ُّ
بالسوء ،فهو املحيط بكل يشء ،وال خيفى عليه يشء ،وال ينسى وال خيطئ كام تنسى
ّ
أنت وختطئ وتضل وتنحرف ،واألوىل أن ال جتادل يف هذا فأنت تعلم أن ريب {ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﭵ} [طه ،]54-53 :وكل تلك أمور ال تنكرها أنت وال سواك{ ،ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ} [طه ،]54 :فإذا كنت منهم فستعرف ذلك وال جتادل فيه،
وهذه األرض التي جعلها اهلل لكم مهد ًا ،قال ريب فيها{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
والزرع فحسب،
ﮃ ﮄ ﮅﮆ} [طه ]55 :فهي ليست مصدر ًا للنّبات وال ّثامر ّ
ولكن مادتكم األوىل كانت منها ،وأبوكم آدم خلق من طينها ،وفيها نعيدكم بعد أن
تقضوا األجل املسمى يف حياتكم الدّ نيا ،ومنها نخرجكم تارة أخرى وذلك {ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ} [املعارج.]43 :
السياق ،وكأنّه ترك موسى وفرعون يف جداهلام ،وموسى حياول أن يريه
ويلتفت ّ
اآليات التي زوده اهلل هبا ،فيقول َّ
-جل شأنه{ :-ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ}

[طه ،]56 :ومع أن اهلل أراه آياته كلها ،العىص ،واليد ،وفلق البحر ،ورضب احلجر

والضفادع ،والدّ م ،فأبرصها وعرفها،
إلخراج املاء ،والطوفان ،واجلراد ،والقمل،
ّ
وأدرك صحتها وأيقن هبا ،فلم يعد لديه ّإل املكابرة واجلحود ،وإن كانت نفسه قد
استيقنت صحة تلك اآليات وصحة دعوة موسى  ،Sولكنها مل تدفعه إىل التّسليم
بصدق موسى وصحة ما جاء به ،فذهب اجلاحد يكابر ويتحول من ذلك النّقاش
الذي بدأه بشكل يليق بباحث عن احلقيقة -وينقلب إىل زعيم هلواه ،فيطوي مجيعالرسالة،
الرسوالن ،ليهيج النّاس من حوله لرفض ّ
املقدمات ويتجاهل كل ما ذكره ّ
الرسولني قائالً{ :ﮎ ﮏ ﮐ
وتأييده ودعم موقفه يف عدم االستجابة لدعوى ّ

 470تفسري القرآن بالقرآن

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ} [طه ،]57 :مع َّ
أن موسى مل يرش من قريب أو من بعيد إىل
إخراج قوم فرعون من أرضهم ،بل مل خيطر له عىل بال ،فغاية ما طلبه موسى وهارون
{ Rﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ} [طه ،]47 :لكن فرعون أراد أن هييج

شعبه ،ويستنرص هبم ويرهيم َّأنم هم املقصودونّ ،
وأن قبول دعوة موسى وهارون
تعني اخلروج من األرض ،وتدمري الوطن وإظهار الفساد فيه ،وبذلك يضع كل ما ظنه
أسلحة بني يديه يف هذه املعركة التي اعتربها فاصلة ،واحلق َّ
أن جمرد قوله{ :ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ} [طه ]57 :دليل عىل هزيمته النّفسية ،وإحساسه ّ
بأن
النّتيجة قد تكون حمسومة يف انتصار موسى وهارون عليه ،وقوله{ :ﮓ} [طه]57 :
يريد به أنّه يبني اِستعالءه وكربياءه وعدم ضعفه أمام ما بني يدي موسى من وسائل،

َّ
السحر وهو لديه ما يامثله ،بل قد يتفوق عليه ،فقال بأعىل
فكأن موسى ال يملك ّإل ّ
صوته{ :ﮖ ﮗﮘ} [طه (((،]58 :يبطل سحرك وحيفظ ملكنا ممَّا نحن فيه،
{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ} [طه ،]58 :واستعامل كلمة
الزمان واملكان يف وقت واحد ،فيقال" :وصلت يف موعدي"
موعد هنا للدَّ اللة عىل ّ
الزمان ،ويقال" :وصلت عىل موعدي يف الوقت الفالين" فرياد به املكان،
ويراد به ّ
الزمن الذي
وقوله{ :ﮢ ﮣ} [طه ]58 :أي منصف ًا بحيث تكون مسافة الوصول أو ّ
يستغرقه حضورنا وحضورك إليه واحد ًا ،فكأنَّه أراد مكان ًا وسط ًا ليس بعيد ًا وال شاق ًا
عىل أي من الفريقني ،بحيث ال يقع اخلالف -من أي منهام -يف الوصول إليه{ ،ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ} [طه ]59 :وفيه داللة عىل َّ
أن موسى S

الزينة ،كأنَّه يوم عيد هلم ،ون ِّبه
كان عىل علم بأعيادهم وأيامهم وثقافتهم ،فاختار يوم ّ
موسى  Sفرعون إىل َّ
أن عليه أن حيرش النَّاس ضحى يف ذلك اليوم ،وفيه إشارة
عرجنا عىل هذه القضية بتاممها
السحر ،وقد ّ
((( هنا تربز قض ّية من أكثر القضايا التي ثار اجلدل حوهلا ،وهي ِّ

يف تفسرينا لقوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ} [البقرة ]102 :فلريجع إليه.
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لعدم ثقة موسى بفرعون ،وكأنَّه قد خيتلق أي يشء ليرصف النّاس عن احلضور ،فال
السحرة عىل أعني النّاس جهار ًا هنار ًا ،وذلك يوحي
يتحقق غرض موسى من هزيمة ّ
بمدى ثقة موسى  Sمن حتقيق انتصار يتحدث النَّاس عنه وينقلون أنباءه إىل
سائر أرجاء البالد ،وهكذا الدّ اعية ينبغي أن يتحدث باستمرار هبذا املستوى من القوة
إلحداث اهلزيمة النّفسية لدى خصمه.

السياق إعالهنم املوافقة واإلجراءات التي َّاتذها ال ّطرفان للحضور
ويطوي ّ
يف املوعد واملكان املحددين ،لينقلنا إىل املشهد اخلطري الذي ينتظره اجلميع ،مشهد
املواجهة ،وحينام أصبح موسى وهارون وجه ًا لوجه مع سحرة فرعون ،أراد موسى
السحرة قبل أن يدخل جمال التّحدي ،وذلك أيض ًا فيه إحياء
 Sأن يعظ أولئك َّ
وأنم مهزمون ،فلذلك فقد وعظهم ونصحهم
بقوته ،وبأنّه منترص ال حمالة عليهم َّ
بأن ال يضاعفوا ذنوهبم فيفرتوا عىل اهلل كذب ًا ،ويصوروا للنّاس َّ
أن اآليات التي جاء
هبا موسى من ربه هي من مثل سحرهم ،فذلك سوف يعرضهم إلسحات اهلل -أي
إلهالكه هلم ،-وإضافة إىل ذلك ّ
فإن اخليبة تالزم أولئك الذين يفرتون عىل اهلل الكذب،
كأنم سحرة .ولقد
السحر ،وجيعلون أنبياء اهلل ورسله َّ
ويضعون آياته يف مصاف ّ
السحرة {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
أربكت هذا النّصيحة واملوعظة صفوف هؤالء ّ
ﯫﯬ} [طه ،]6٢ :فأخذوا يتشاورون رس ًا ويراجع بعضهم بعض ًا ،فقال بعضهم
لبعضَّ :
إن موسى وأخاه ،إ ّما أن يكونا ساحرين فسنغلبهام ونثبت ّأنام مل يأتيا بخري
مما جئنا به ،وإ ّما أن يكونا نبيني فلن هيزمهام سحرنا ،وآنذاك فال بد لنا أن نؤمن هبام،
ولن يرضنا ذلك بل يكفر عنا سيئاتنا ،وبعد أن أكملوا النّجوى والتّشاور فيام بينهم
برزوا بوصفهم فريق ًا ،و{ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ألن ِّ
ﯸ ﯹﯺ} [طه]63 :؛ َّ
لكل أ ّم ٍة أو فريق من النّاس اِعتداد ًا بام هم عليه
واعتزاز ًا به ،وقد قال تعاىل{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ} [املؤمنون ]53 :فهم يرون َّ
أن
ما هم عليه هي ال ّطريقة املثىل{ ،ﯻ ﯼ} [طه ]64 :بأن يأتوا بكل ما لدهيم من
ﯿ} [طه ،]64 :ألنَّه يدل عىل وحدتكم ،و ُيلقي اهليبة يف
خربة وكيد وقدرة{ ،ﯽ ﯾ ﰀ
َّ
وألن نجاحكم يف هذا التّحدي سيجعلكم ذوي مرتبة عالية،
قلوب عدوكم منكم،
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وستحظون بتقدير فرعون وحمبته وهداياه وعطاياه ،وتكونون من املقربني إليه ،وال
تتفرقوا فيضعف كيدكم وينفرط عقدكم فتفشلوا{ ،ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ}
[طه ،]64 :وبعد أن أخذ ك ً
ال الفريقني األهبة للقاء {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ} [طه ،]65 :وهذا أمر الفت للنّظر ،ذلك ّ
ألن من يدخلون يف حتدٍّ كثري ًا
ما حياول كل منهم أن يكون هو البادئ ،لعل ذلك جيعله ينترص عىل خصمه -كام
يبي استخفافه
يقال -يف اجلولة األوىل ،ولكن الفريقني عىل ما يبدو أراد كل منهام أن ّ
بغريمه ،فأبدى له َّ
أن األمر بالنّسبة له سواء ،فكان رد موسى { Sﭞ ﭟﭠ}
[طه ]66 :فبالنّسبة إىل موسى  Sكان يعلم َّ
أن إلقاءهم أهم ما عندهم ،وبدأهم
التّحدي جيعل األمر -حني تلقف عصاه ما يأفكون -حاس ًام ،حمقق ًا للمفاجأة املذهلة
التي تكفل له اهنزامهم وسقوطهم أمامه ،وتشري اآلية ّ
بأن موسى فوجئ بعض اليشء
بام حدث {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ} [طه ،]66 :فيخيل إليه من
ال إىل ثعابني تسعى ،حتى َّ
شدة سحرهم وقدراهتم ومتكنهم فيه َّأنا حتولت فع ً
إن موسى
وأن اهلل َّ
السحرّ ،
مع يقينه َّ
جل شأنه -سيبطله ،ومعبأن ما يفعلونه وما جاءوا به إنَّام هو ّ
والرسالة -يشء من اخلوف
ذلك فقد دخل إىل نفسه بحكم ال ّطبيعة البرشية ال النّبوة ّ
{ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ} [طه ،]67 :فطمأنه اهلل -تعاىل{ -ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ} [طه ،]68 :واهلل -تبارك وتعاىل -ذم االستعالء ،لكنه مدح العلو اإلهلي،
فقال{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ} [آل عمران ،]139 :وقال
ملوسى { Sﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}[طه ]68 :والعلو هنا بمعنى الغلبة وال ّظهور،
َّ
جل شأنه -يقول له :ال تبال بكثرهتم ،وال بكيد سحرهم وإتقاهنم له ،وأمرهفكأنَّه
َّ
جل شأنه{ :-ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [طهَّ ،]69 :اهلل
ألن

عصاك متثل احلقيقة ،فهي بإرادتنا ستتحول إىل حية تسعى ،وليست خاضعة إلرادة
سحرة أمثال هؤالء{ ،ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [طه ،]70-69 :وكلمة ُت ْل ِق َي و َأ ْل َقى و َأ ْل ُقوا و ُأ ْل ِق َي و َأ ْل ِق تكررت

يف هاتني اآليتني ،تكررت يف معرض التّحدي ،وتكررت عند ظهور احلق وسقوط
سجد ًا ،وحسم املوقف لصالح احلق الذي م َّن اهلل به
الباطل ،حينام ألقي السحرة ّ
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والسجود هو أعىل وأقوى تعبري إنساين عن اخلضوع هلل
عىل رسوله ونبيه موسىّ ،
َّ
جل شأنه ،-وبناء الفعل للمجهول لتحريك ذهن املتدبر يف املشهد كله ،فهل ألقيَّ
سجد ًا ،أم ّ
أن
سجد ًا أم ألقاهم اهلل
جل شأنه -بقدرته ّالسحرة أنفسهم بأنفسهم ّ
ّ
املعجزة اخلارقة التي شهدوها تلقف ما يأفكون ،ومل تدع هلم فرصة لعمل يشء غري
السجود؟ كل ذلك وارد وحمتمل ،املهم ّ
سجد ًا
السحرة ّ
أن النّتيجة حسمت ،وألقي ّ
ّ
يعب به اإلنسان واحليوان ّ
والشجر والدّ واب وكثري من النّاس عن
ليعبوا بأقوى ما ّ
ّ
بالرب الذي
السحرة ّ
سجد ًا أعلنوا إيامهنم ّ
العبودية هلل تعاىل ال لغريه ،وحينام ألقي ّ
ثم هدى ،ومل يذكروا أية صفة من
الرب الذي أعطى كل يشء خلقه ّ
خلق فسوىّ ،
سجد ًاّ -إل ّأنم {ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ}
صفاته -وهم يلقون رؤوسهم هلل ّ
[طه ،]70 :فذلك هو العنوان القريب ال ّظاهر هلم عىل اهلل  ،Eالعنوان الذي ال
يملك املندهش شيئ ًا ّإل أن يلجأ إليه ،وهنا نطق فرعون الذي كان قبل قليل يساوم

السحرة ويشجعهم ويعدهم ويمنيهم باهلدايا واألجور ،وإعطائهم املكانة الالئقة هبم
ّ
ِ
يف املجتمع وبني َم َلئه ،وجعلهم من أقرب املقربني له ،وأول ما نطق به كان تعبري ًا
والسلطان {ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ} [طه،]71 :
عن إحساس ّ
بالضياع وسقوط اهليبة ّ
ّ
وكأن الغبي كان ينتظر أن يستأذنوه بعد أن رأوا برهان رهبم ،ويقولون له" :ها قد رأينا

الربهان ،فهل تأذن لنا أن نؤمن ونستسلم هلذه احلجة القاطعة ،والدّ ليل الذي ال مراء
الساقطة،
فيه"! لكن غروره وكربياءه جعاله يبحث عن سلطانه ّ
الضائع ،ومكانته ّ
السخيفة{ :ﮜ ﮝ
وهيبته التي مل يعد هلا وجود ،وتاه عقله فإذا به يقول قولته ّ
ّ
وكأن ذلك اكتشاف بالنّسبة له ،مل يستطع أن يصل إليه
ﮞ ﮟ ﮠ} [طه]71 :

سحار عليم ،وبالرغم من أن كل أولئك
حينام أرسل يف املدائن حارشين ليأتوه بكل ّ
السحرة -الذين حرشوا له ومجعوا بني يديه -مل يكن أحد منهم عىل صلة أو معرفة
ّ
بموسى من قبل ،إال إنّه سارع إىل ّاتامهم باملؤامرة والدّ سائس واالنحياز إىل كبريهم
السحر ،وسيأيت تكذيبهم له يف دعواه هذه حني يقولون له بلسان واحد
الذي علمهم ّ
{ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ} [طه ،]73 :فبدالً من أن يرى نفسه مسؤوالً عن إكراههم
السحر ،عدَّ هم متآمرين مسؤولني مسؤولية تضامنية ،وتربأ منهم وتربأ من أنّه هو
عىل ّ
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الذي أتى به وتناسى هتديده ووعيده ملوسى وهو يقول له{ :ﮖ ﮗ ﮘ} [طه:

 ،]58تناسى ذلك كله ،ليعلن ّأنم جمرد متآمرينّ ،
وأن عرشه يتعرض ملؤامرة خطرية

ستشمل أرضارها ّ
الشعب كله ،فهو خياف من موسى عليهم وعىل وطنهم أن خيرجوا
منه عنوة ،وعىل دينهم أن يبدل كرها {ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤ} [غافر ،]26 :هنا يقفز فرعون إىل الوسيلة األخرى والنّهائية من وسائل

ال ّ
طغاة {ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ} [طه ،]71 :فام كان جواب أهل اإليامن ّإل أن {ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ} [طه ]72 :أي لن نؤثرك
بالوالء وال ّطاعة عىل من فطرنا وهو ربنا وربك ،وإهلنا وإهلك{ ،ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ}

[طه ،]72 :قمة التّحدي وأعىل كلامت املجاهبة مع ال ّطاغية ،اقتل ،اصلب ،ق ّطع األيدي
واألرجلَّ ،
إن تعذيبك لن يستمر ّإل إىل حلظات مهام طالت{ ،ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ}

[طه]72 :

إنَّام متيض ويقيض قضاؤك يف دنيا نعيشها{ ،ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ} [طه ]73 :فهو قابل التُّوب وغافر ّ
الذنب{ ،ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ} [طه ]73 :ورضاه أفضل وأدوم ،فلقد تعلمنا من موسى وهارون {ﯸ ﯹ ﯺ

بالشك والكفرّ ،
السحر وغريه من
ﯻ ﯼ} [طهّ ]74 :
واتاذ غري اإلله ربا ،وممارسة ّ
اخلطايا {ﯽ ﯾ ﯿ} [طهَّ ]74 :
فإن مآله إىل جهنم{ ،ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ} [طه:
فإن املوت سينقذنا منه مهام طال ،أ ّما جهنم َّ
 ،]74أ ّما تعذيبك أنت ّ
فإن من يؤول إليها

ال يموت فيها وينتهي عذابه ،وال حييا حياة حقيقية دون عذاب{ ،ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ} [طه ]75 :التي هي غري ما تدعونا إليه يا فرعون{ ،ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﰞ} [طه.]76-75 :

وهنا مل يعد هناك جمال للعيش املشرتك بني املؤمنني والكافرين ،فكان ال بد من
السياق إىل حلظات املفاصلة ،وهي
املفاصلة التّامة ،والتاميز بني الفريقني ،وينقلنا ّ
حلظات خطرية ال تقل خطورة عن حلظات التّحدي {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ} [طه ،]77 :أي ليالً ،ألنّكم متبعونّ ،
وأن فرعون وجنوده ومأله سيتبعونكم
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ويطاردونكم ،وحياولون اللحاق بكم وإعادتكم إىل دار الفاسقني ،دار العبودية
ثم يأمر اهلل َّ
جل شأنه -موسى بقوله{ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟواإلذاللّ ،

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [طه ]77 :فلن يدركك فرعون وجنوده مهام أرسعوا ،وال ختشى أن
ألن سأكون معكم ،حافظ ًا لكم ،حميط ًا بأعاملكم ،قادر ًا عىل درأ أي
يصيبك منهم أذى ّ
والسورة
خطر هيددكمّ ،
ثم ينقلهم إىل حلظة املطاردة {ﭤ ﭥ ﭦ} [طهّ ،]78 :

تطوي ما جرى تفصيله يف سور أخرى مثل ّ
الشعراء والقصص من استنفار فرعون
َّ
َّ
جل شأنه -أراد أن ينهي هذه القوة ال ّطاغية الباغية بكاملها،وكأن اهلل
لكل قواه،
فأخرج فرعون ومأله وجنوده من جنات وعيون {ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ} [الشعراء ]59-57 :فأتبعهم فرعون بجنوده
الشوق ،ألنَّه -كام أرشنا -انشغل بجمع كل قواته وطاقاته{ ،ﭑ ﭒ ﭓ
عند ّ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ} [الشعراء ]65-61 :وخرج آخر واحد من أصحاب موسى من ال ّطريق البحري،
أطبق اهلل -تعاىل -املياه التي كان قد حجزها بطريقة غيبية ال نعلمها وال نستطيعها،
ليغرق فرعون و َم َل ُؤه وجنوده ،وال ينجو منهم أحد {ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ} [طه ]79-78 :لكن فرعون حني أدركه الغرق
{ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ } [يونس ،]90 :فكان
اجلواب {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [يونس.]92-91 :

وبذلك حت ّقق وعد اهلل ملوسى { Sﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

السلطان هو
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} [القصص ]35 :وهذا ّ
والرسالة ،فحفظ موسى وهارون بسلطان جعله اهلل هلام ،يمنع فرعون
سلطان النّبوة ّ
ومأله من الوصول إليهام بسوء ،وهنا أشار إىل اآليات التي يف قصة موسىَّ ،
وأن الغلبة
ستتحقق {ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ} [القصص ]35 :أي باآليات التَّسع التي
أوتيها موسى ،وهذا يشبه ما كان لنبينا الكريم ،قال تعاىل{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ}
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[املائدة ]67 :أي فال يصلون إليك لكن سيدنا رسول اهلل  قد توىل َّ
جل شأنه عصمته
بنفسه ،وتوىل نرصه بنفسه {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [التوبة ،]40 :ويف سائر
املواقع كان معه ،ينرصه بنفسه ،وحيوطه بعنايته ،ويقود مسريته .

السياق إىل بني إرسائيل ،وقد نجاهم اهلل بتلك اخلوارق ،وواعدهم
ثم يلتفت ّ
ّ
والسلوى طعام ًا شهي ًا مل يبذلوا فيه أي جهد،
جانب ال ّطور األيمن ،ونزل عليهم امل َّن ّ
فيقول تعاىل{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
وناداهم أن {ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮀﮁ}
ﮌﮍ} [طه ]81 :أي ال تتجازوا حدود ما أنزلت ،فإن جتاوزتم فسيحل عليه غضبي
{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ} [طه ،]81 :واهلل -تعاىل -يعلم من ضعف عباده
ما يعلم{ ،ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ} [امللك ،]14 :فيفتح باب األمل أمام من
[طه]80 :

يضعفون يف بعض األحيان فيقعون يف يشء مما هنى اهلل عنه أو يفرطون يف يشء مما أمر
اهلل تعاىل به ،فيقول تعاىل
بالصيغة التي وصفها علامء ال ُّلغة بصيغة املبالغة{ :-ﮕّ

ﮖ} [طه ]82 :أي واسع املغفرة ،ال يقف ذنب أمام سعة مغفريت ورمحتي ،لكن تلك
املغفرة ختص أولئك الذين تابوا عن ّ
الذنب ،ورجعوا عنه ،وأنابوا إىل اهلل ،واستغفروا
لذنوهبم ،وبدّ لوا نحو احلسن واألحسن ،هؤالء سأكون غ ّفار ًا {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
واستمر سال َك ًا سبيلها ومل ينحرف،
فاستمر عىل اهلداية،
ﮛ ﮜ ﮝﮞ} [طه،]82 :
َّ
َّ
ومل يرجع عن توبته ومل يلبس إيامنه بظلم ومل خيلط عم ً
ال صاحل ًا وآخر سيئ ًا ،بل استقام
عىل اهلدى وعىل ال ّطريقة.

الزمر وهي قوله تعاىل{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
وتستدعي هذه اآلية آية سورة ُّ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [الزمر]53 :

فهنا خياطب اهلل -تعاىل -أقوم ًا أذنبوا وأرسفوا يف ذنوهبم حتى أصاهبم نوع من القنوط
واليأس من توبة اهلل عليهم ،فأزال عن أنفسهم القنوط بقوله تعاىل{ :ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ} [الزمر ]53 :وهو سياق خمتلف عن سياقنا يف سورة طه ،ففي سورة طه جاءت

اآلية يف سياق التّبشري واإلنذار لبني إرسائيل ،وبيان نعم اهلل الكربى عليهم ،وأنّه ال
يتوقع منهم بعد كل تلك النّعم أن يقعوا يف معصية أو يفرطوا يف واجب ،ومع ذلك
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يبي أنّه لو حدث ذلك  -كام سيأيت بعد هذه اآلية فور ًا ّ -
فإن
فإن اهلل -تبارك وتعاىلّ -
َّ
ثم اهتدى ،فاآلية هنا خامتة ملا
اهلل
-جل شأنه -غ ّفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا ّ

تقدم ومقدمة ملا سيأيت.

َّ
كام تستدعي اآلية أيض ًا قوله
-جل شأنه{ :-ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

الزمر
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [النساء ]48 :فكأنّه يف سورة ّ
ألن هلم رب ًا ذا رمحة واسعة يغفر ّ
ّخل عن القنوطَّ ،
أعلن للقانطني رضورة الت ّ
الذنوب
الشك ،ويريد أن يبني أنّه من أخطر ّ
الذنوب وأشدها،
مجيع ًا .ويف سورة النّساء يتناول ّ

بينام آيات أخرى من سورة النّساء قد أوضحت بجالء قضية التّوبة ورشوطها
ومتى تقبل ،قال تعاىل{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ} [النساء ،]18-17 :فالتّوبة حالة تربز فيها أحسن
َّ
جل شأنه ،-فهي حالة حزن يشعر اإلنسان فيها أنَّه سقطمشاعر اإلنسان نحو ربه

يف خمالفة ألمر من أوامر اهلل ،أو حد من حدوده ،وخوف وحذر وقلق وحرية لدى
َّ
ذلك اإلنسان ،ويستمر كذلك حتى يشعر بربد اليقني ّ
جل شأنه -قد تاببأن اهلل

عليه وقبل منه وريض عنه ،ويرجو أن يكون يف عداد من قيل فيهم {ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ} [البقرة ،]222 :ويتمنى أن اهلل قد سلكه يف سبيل التّائبني الذين
حمت توبتهم آثار ذنوهبم ،حتى صار التّائب من ّ
الذنب كمن ال ذنب له.
ومن اجلدير بالتّوقف معه هنا قلي ً
ال قضية التّوبة ومفهومها يف القرآن الكريم ،فمع
تفضل املوىل العيل القدير بالتّأكيد عىل مغفرته ورمحته ،ع ّلمنا َّ
جل شأنه كيف نناهلا.
فاألمر ال يتوقف عند جمرد التّوبة ،فالتّوبة هي اخلطوة األوىل يف رحلة جيب أن متر
باإليامن بأنواعه ،كام ذكرت يف خواتيم سورة البقرة {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ} [البقرة ]285 :فال توبة تكتمل من دون إيامن ،وتستمر
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الصالح ،لذا
رحلة التّوبة أثناء اإليامن إىل العمل ،ولكن ليس أي عمل ،وإنَّام العمل ّ
يعلمنا اهلل -تعاىل -كيف ّ
أن رمحته وسعت كل يشء لكنه -سبحانه -بحكمته وبقدرته
لن يعطيها ّإل هلؤالء ،قال تعاىل{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭪ ﭩ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [األعراف ،]156 :فمن ال يفعل هذه ال ّثالثة،

فليحذر العذاب وال ّطرد من رمحة اهلل تعاىل.

الصالح ،ألنه ليس كل
والذي جيب علينا أن نتعلمه هو كيف نتعرف عىل العمل ّ
عمل هو عمل صالح ،وكيف أحكم عىل عميل بأنّه صالح ،أو غري ذلك كجزء من
رحلة التّوبة؟

اهلل -تعاىل -يع ّلمنا ّ
الصالح فقط هو الذي يقبله ،ولكي يقبل أي عمل
أن العمل ّ
َّ
جيب أن يشتمل عىل تقوى اهلل تعاىل ،قال
جل شأنه{ :-ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞ} [املائدة ]27 :فقربان أحد بني آدم ُقبِل ،واآلخر مل ُيق َب ْل ،رغم َّأنام يبدوان
ظاهري ًا نفس العملّ ،إل َّ
أن أحدمها اشتمل عىل التّقوى للموىل العيل القدير ،واآلخر

الصالح ،أ ّما ثانيهاّ :
الصالح
فإن العمل ّ
افتقد هذه التّقوى ،فهذا أول عالمات العمل ّ
ال يمكن أن يكون معصية هلل حتى ولو حسنت النّية ،قال تعاىل{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [يونس ،]81 :فال يتصور
أن يكون رسقة مال عم ً
ال صاحل ًا ،حتى ولو كانت النّية التّصدق به عىل الفقراء ،فالنّية
الصالح هو يف أصله
احلسنة ال تصلح العمل الفاسد ،فيجب أن يكون هذا العمل ّ
طاعة هلل ورسوله ،قال تعاىل{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [األحزاب،]71-70 :

وثالث عالمات العمل الصالح جيب أن يشتمل هذا العمل عىل النّية اخلالصة هلل
تعاىل -فال جيوز أن حتتوي نية العمل عىل أي رشيك هلل -تعاىل ،-وأن تكون خالصةإلرضاء املوىل َّ
جل شأنه فالعمل بأ ّية نية دنيوية كنية إرضاء النّاس ،أو بنية كسب
ّ
الشهرة ،أو ما إىل ذلك من نوايا مل ختلص يف أصلها هلل -تعاىل ،-تبعد عن العمل الذي
الصالح ،قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
يؤدي بنا إىل اجلنة الذي هو العمل ّ
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ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [اإلرساء ]19-18 :فإرادة اإلنسان
من عمله حتدد قبول هذا العمل من عدم قبوله ،وال أصلح من األوامر املبارشة التي
ذكرها اهلل -تعاىل -يف كتابه العزيز كاإليامن باهلل ،والدّ عوة إىل اهلل عىل بصرية وباحلكمة
الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وتالوة القرآن ،واجلهاد ،واإلنفاق يف
واملوعظة احلسنة ،وإقامة ّ
الصالح ،ويف هناية رحلة التّوبة
سبيل اهلل وغريها الكثري من األوامر املبارشة من العمل ّ
هذه يعلمنا اهلل -تعاىلّ -أنا ال بد لنا من مواصلة االهتداء ،فال يظن أحدنا أنّه قد تاب
الصالح ،وإنّام جيب عليه االستمرارية يف حماولة االهتداء إىل
وأتم العمل ّ
وأتم اإليامن ّ
ّ
الصاط املستقيم ،وهذا االهتداء إنّام يتم عن طريق ما سامه
ما هو أقوم وأقرب إىل ّ
َّ
املوىل العيل القدير {ﯴ} [الفتح ]28 :والذي هو كالمه
جل شأنه{ ،-ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} [الفتح ،]28 :وقال
تعاىل{ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ} [البقرة ]2 :فعىل الباحث عن التّوبة وعن
اهلدى التزام هذا الكتاب ،والنّهل منه باستمرار ،وعدم مفارقتهّ ،
الش ُ
وإل أت َب َعه ّ
يطان
فكان من الغاويني ،قال تعاىل{ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [األعراف ،]175 :كام يصبح له قرناء من ّ
الشياطني
{ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [الزخرف ]36 :عافانا اهلل وإياكم.

ونختم هذه الوقفة القصرية مع التّوبة ،بآيات تناولتها بشكل مبارش ويكاد يكون
متطابق ًا ،قال تعاىل{ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ}
[مريم ،]60 :وقال تعاىل{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ} [الفرقان ]70 :وقال تعاىل{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ} [القصص ]67 :فهنا يعلمنا املوىل القدير ّ
أن التّوبة
ال قلبي ًا فقط ،وإنّام هي سلسلة أعامل تبدأ ّ
ليست عم ً
بالشعور بالنّدم واحلزن -كام
ثم التّوقف عن ذلك الفعل ،وجتديد اإليامن الذي نقص قبل وأثناء
سبق وأرشناّ -
الز ِان حني َي ْز ِن وهو
هذه املعصية ،وهذا يبني لنا قول رسولنا الكريم ﷺ" :ال َي ْز ِن َّ
ِ
الس ِ
ار ُق حني َي ْ ِ
ش ُ َبا وهو ُم ْؤ ِم ٌن ،وال َي ْ ِ
ش ُب ْ
س ُق
س ُق َّ
الَ ْم َر حني َي ْ َ
ُم ْؤم ٌن ،وال َي ْ َ
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ِ
(((
ثم إصالح ما أفسدته هذه املعصية من مصالح النّاس ،واستبدال هذا
وهو ُم ْؤم ٌن" ّ
أتم مراحل التّوبة القرآن ّية ،كام ع ّلمها اهلل
الفساد بأعامل صاحلة ،هبذا يكون املؤمن قد ّ
لنا يف كتابه.

َّ
السابقة ّ
نعود إىل رحاب سورة طه ،لنرى ّ
جلمهد اهلل
الذكر قد ّ
أن آية التّوبة ّ
الردة اجلامعية ،التي أشار إليها قول اهلل ملوسى{ :ﮠ ﮡ ﮢ
شأنه -هبا لواقعة ّ
ﮣ ﮤﮥ} [طه{ ]83 :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ} [طه ،]75 :هذه الواقعة
التي طواها النّص هنا يف سورة طه -لكن سورة األعراف بينت لنا بعض التّفاصيل،منها أن هذه الواقعة كانت أثناء سعي موسى إىل لقاء ربه ،بعد أن أمره باالعتكاف
ثالثني ليلة ،وأمتّها بعرش ليصبح ميقات ربه أربعني ليلة ،واختار موسى من بني
ال لشهود ذلك امليقاتّ ،
إرسائيل سبعني رج ً
وأن رجفة قد أخذهتم وهم عىل اجلبل
لتهيئهم نفسي ًا إىل ذلك املشهد العظيم ،مما جعل موسى يقول{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ} [األعراف.]155 :

السياق يف سورة طه فيبدأ بقوله تعاىل{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ} [طه:
أ َّما ّ

 ]83وجعلك تسبقهم وتأيت وحدك{ ،ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ }

[طه ،]84 :كأنَّه أراد أن يعلن بني يدي اهلل تعاىل استسالمهم وحضورهم ،ويسأل هلم
َّ
جل شأنه-اجلائزة عىل ذلك ،فكان هو بمثابة مقدمة أو رأس نفيضة (((.لكن اهلل
قد ع ّلم موسى واصطنعه عىل عينه ،وأدبه ،ومل يبني لرسول قبله أو بعده مدى أمهية
َّ
جل شأنه ،-دون استعجال أو تأخري ،ففيااللتزام باملواقيت املحددة مع اهلل
الصالح عندما
نبوته قال له{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [طه ]40 :ويف لقائه بالعبد ّ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األرشبة ،باب قول اهلل تعاىل{:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ} [املائدة ،]90 :حديث رقم )، (5578
ص.1099

((( النفيضة :الذين يتقدمون اجليش فينفضون األرض نحو الطليعة .انظر:
ابن دريد األزدي ،أبو بكر حممد بن احلسن)تويف 321:ﻫ ( .مجهرة اللغة ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي،بريوت :دار العلم للماليني ،ط1987 ،1م ،ج ،1ص.254
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استعجل قلي ً
السمكة لربام فاته اللقاء ،لكن اهلل
ال جتاوز العبد ّ
الصالح ،ولوال قصة ّ
َّ
جل شأنه -قد قدر اللقاء فأعاده إىل ذلك املوضع يف الوقت الذي حدّ ده وحدّ دّ
فكأن
له ميقاته ،وعجل سيدنا موسى وتقدم النّقباء من قومه وعاتبه ربه يف ذلك،
العجلة والتّقدم لسيدنا موسى مناط للتعبري عن ّ
الشوق إىل سامع كالم اهلل ،واحلضور
يف موعده وااللتزام بميقاته ،لكن اهلل -تبارك وتعاىل -أ َّدبه مرة أخرى يف هذا املوقف،
وكأنّه يقول لهّ :
أن األمر ليس إليك ،سوا ًء باستعجالك أو تقدمك أو تأخرك ،فإنّا
السامري{ ،ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
قد جعلناهم عرضة لالفتتان بام فعله ّ
ﯙ ﯚ} [طه ،]85 :وفيام أعقب هذا احلوار بني اهللَّ -
جل شأنه -وموسى S

نستطيع أن نتخيل حالة االنكسار النّفيس التي حدثت لسيدنا موسى ،S
السعة التي أتى هبا إىل ميقات ربه أو أرسع ،غضبان أسفا
وكيف رجع إىل قومه بمثل ّ
ﯠ} [طه ]86 :أي أدركته َس ْورة غضب شديد ،صحبها
ﯡ
{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯨ} [طه ]86 :يف هذا
ﯩ
حزن شديد ،وهو يف تلك احلالة {ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
إن التّوراة مل تكن قد نزلت بعدَّ ،
امليقات ،قيل َّ
وأن اهلل قد حدد ذلك امليقات إلنزال

التّوراة عىل موسى ،وقيلَّ :إنا صحف أخرى فيها هدى ونور كالتّوراة ،كان ينتظر
أن تنزل عىل موسى يف ذلك امليقات ،ولسنا بحاجة إىل يشء من ذلك ،فالقرآن قد نبه
إىل ّ
أن اهلل -تعاىل -قد وعدهم وعد ًا حسنا ،فيعاتبهم سيدنا موسى {ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} [طه ،]86 :يريد بذلك مدة

مفارقته هلم ،أم أردتم أن حيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي وتأخرتم مع
السامري ،لتقدموا عبادتكم إىل ذلك العجل اجلسد ،فردوا{ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ّ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [طه ]87 :أي من زينة آل فرعون ويبدو َّ
أن بعض بني
إرسائيل كانوا صاغة من عهد آل فرعون{ ،ﰃ} [طه ]87 :أي يف النّار وذوبناها،
{ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [طه ]87 :بعد أن خلط احليل املذهب بقبضة ال ّطني التي
أخذها من أثر رسول من املالئكة الذين فلق اهلل هبم البحر{ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}
[طه- ]88 :أي صورة -ال حقيقة له {ﭕ ﭖ} [طه ،]88 :أي يصدر صوت ًا بوضعه يف
الريح داخله{ ،ﭗ} [طه ]88 :أي بني إرسائيل {ﭘ ﭙ
شكل معني بمرور ّ
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [طه ]88 :وهذه الفتنة ليعلم اهلل َّ
جل شأنه -من يثبت عىل اإليامنومن هيتز إيامنه بتلك الفتنة{ ،ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ}
وأنم ال يفكرون حني عبدوا العجل ّ
بأن
[طه ،]89 :يبني قله وعيهم ،وضآلة فهمهمَّ ،

هذا اجلسد اخلايل من أي عنرص من عنارص احلياة ال يملك هلم نفع ًا ال رض ًا.

{ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [طه ]90 :ومع ّ
أن هارون ّ S
حذرهم من تلك
الردة من قبل ،وقال هلم{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ} [طهَّ ،]90 :
وأن ذلك كان اختبار ًا
ِّ
لكم{ ،ﭶ ﭷ ﭸ} [طه ]90 :الذي خلقكم{ ،ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [طه]90 :
السامري وال تطيعوا أمره ،ومع ذلك {ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
وال تتبعوا ّ
والسياق حيمل الكثري من الدّ الالت عىل اضطراب العالقة
ﮄ ﮅﮆ} [طهّ ،]91 :

الربوبية واأللوهية لدهيم بشكل كبري،
بني بني إرسائيل وبني اهلل ،واضطراب مفهوم ّ
فكأنم يعاملون اهلل رهبم يف كفرهم هذا ،ويريدون أن يقولوا إ ّما أن تعيد إلينا موسى
ّ
مع كل ما وعدته بأن متنح له يف هذا امليقات ،وإ ّما أن نستمر يف عكوفنا عىل عبادة هذا
العجل حتى يأيت موسى من عندك بكل تلك الغنائم التي وعدت أن يأيت هبا ،فلم يعد
بني يدي موسى ّإل أن يلتفت إىل أخيه هارون ووزيره -الذي دعا اهلل أن يرشكه يف
أمره -ليقول له وهو يف َس ْورة غضبه ،بعد أن يمسك بلحيته ورأسه{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [طه ،]94-92 :ففي قوله{ :ﮖ} [طه]94 :

هو أسلوب استعطاف وتذكري باألم الواحدة التي أنجبت كل منهام لعله يفتأ غضبه-{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ} [طه ،]94 :إنني خفت لو تركتهم يف تلك احلال أن تزداد
فرقتهم ،وقد يقتتلون{ ،ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}
السبب يف تفريق كلمتهم ،واضطراب
[طه ]94 :وخشيت أن تقول -يف ذاك -إنّني ّ
وحدهتم وتشتت أمرهم ،وأن عليك أن تثبت مكانك {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [طه]94 :
السامري {ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
وتنتظر تعلياميت وقويل ،فرتك هارون والتفت إىل ّ
ﮭ} [طه ،]95 :وما الذي حدث لتفعل ما فعلت{ ،ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ}
أدركت ما مل يدركه اآلخرون،
[طه ،]96 :فقد
والتفت إىل ما مل يلتفتوا إليه{ ،ﯕ
ُّ
ُ
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ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [طه ]96 :الذي ُأرسل إليك من املالئكة ليصحبك إىل ميقات
ربك -أي أخذ قبضه من تربة موطئه -ألنّه قد رأى للملك املرسل أثر ًا يلفت النّظر
بالنّسبة إليه ،-وأدرك ّأن هذا األثر يمكن أن يكون له شأن عندما خيالط شيئ ًا آخر،
فلام أذاب القوم
احليل املذاب،
احليل {ﯚ} [طه ]96 :أذبت تلك القبضة مع
ّ
ُّ
احليل املذاب عج ً
ال جسد ًا له
{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ} [طه ،]96 :فصار هذا
ّ
خوار ،فقلت لبني إرسائيل :هذا إهلكم وإله موسى{ ،ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
متس أحد ًا أو ختالط النّاس ،فتعيش
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ} [طه ]97 :أي إنّك لن تسطيع أن َّ
حيرم اجلميع عىل أنفسهم مكاملتك ،أو
معزوالً خمذوالً خاسئ ًا منحرس ًا
كسري النّفسّ ،
َ

مسك أحد ،فإنّه يصاب بنوع من احلمى واألمل ّ
الشديد
األخذ والعطاء معك ،وإذا َّ
الذي يصيبك ويصيبهم ،بحيث تقول لكل من يريد أن يقرتب منك :ال مساس ،هذا
عذاب الدنيا ،أما اآلخرة {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [طه ]97 :أبد ًاّ ،
ألن لك جريمة
عظيمة جد ًا استحققت هبا خزي الدّ نيا وعذاب اآلخرة{ ،ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ} [طه ]97 :وهذا الذي زعمت أنّه إهلك وإله بني إرسائيل .وهو العجل
اجلسد الذي صنعته {ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ} [طه ]97 :بحيث ال يمكن
أن يغرت به أحد من النّاس ،وتزول الفتنه به ،ويتخلص بنو إرسائيل من تأثريه.

الردة اجلامعية يف قوله تعاىل:
السياق إىل بني إرسائيل كافة بعد هذه ّ
ثم يتوجه ّ
ّ
{ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ} [طه ]98 :ال إله لكم غريه وال رب لكم سواه ،وال
خالق وال رازق ّإل هو{ ،ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ} [طه ،]98 :وأحاط علمه بكل يشء،
فاعبدوه وال ترشكوا به شيئ ًا.

وهذه اجلولة املطولة ُختمت بقوله تعاىل { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙ} [طه ،]99 :أي هبذا ّ
القصة  -بأشخاصها
الشكل املحكم الدّ قيق التي نقدم فيه ّ
وأحداثها ووقائعها  -بحيث تكون بني يديك ،وكأنّك حارض تشاهد وترقب ،وتسمع
ثم نأخذ بيديك الستخالص العرب والدّ روس والعظات منها{ ،ﭚ ﭛ
وترىّ ،
ّ
قص اهلل عىل نبيه متهيد هيييء عقول النّاس
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [طه]99 :
فكأن ما ّ
وقلوهبم ،ويقوي وعيهم حلسن استقبال ّ
الذكر الذي ُيتىل عليك وقبوله ،فال يرتابون
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فيه ،وأنَّى لعاقل أن يرتاب وهو يراك تذكر له من أنباء من قد سبق أمور ًا مل تشهدها
فإن هذا ّ
بنفسك ،ومل تدرسها يف كتاب ،وما كان لك هبا من عهد ،ولذلك ّ
الذكر هو
حجتنا وحجتك عىل قومك وعىل النّاس ،فكام قصصنا عليك حديث موسى وقومه
مع فرعون و َم َل ِئه ،نقص عليك -يف هذا القرآن ،من أنباء األمم وتوارخيها وأحواهلا
ما نثبت به فؤادك ،ونزيد به يف معلوماتك وبيناتك -من علم اهلل الذي وسع كل
يشء -ومنها أخبار املاضني وما سبقوا ،-ليتأكد قومك أنّك رسول اهلل حق ًا .وهذا
القرآن -الذي يذكّرك ويذكّر النّاس برسالتك ورشيعتك -يذكّر أمتك والنّاس
السابقني وقصصهم عىل وجه احلقيقة ،ودون مبالغة ،ومن
أمجعني بأخبار األنبياء ّ
غري أن تشوهبا ّ
الشوائب ،إنّه لذكر عظيم لك ولقومك وللنّاس كافة ،فال ينبغي أن
الشيطان عنه ،أو ينسيكم آياته وبيناته ،ويف هذا ّ
يصدنّكم ّ
والسعادة ملن
الذكر النّجاة ّ
أقبل عليه ،أما من أعرض عنه فقد هلك ،وباء باإلثم ،وسيكون مآله إىل جهنم خالد ًا
فيها{ .ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}
[طه ]101-100 :يؤدي به إىل العقوبة ال ّثقيلة ،التي تثقل ظهر حاملها ،وهذا يستدعي
آيات مثل قوله تعاىل{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [األنعام:
 ،]31كام تستدعي قول اهلل تعاىل{ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [العنكبوت.]13-12 :

النَّجم الثالث

{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﭑﭒﭓﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [طه.]114-102 :
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{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [طه ]102 :كأنّه يريد أن يقول هلم
َّ
إن هذا الذي توعدون به قريب وليس ببعيد{ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [الزمر ]68 :وآنذاك نحرش
املجرمني يومئذ زرق ًا ((( ،وقد كان العرب يبغضون اللون األزرق ويتشاءمون منه؛ ّ
ألن

العدو :أسود الكبد ،أصهب
الروم أعداؤهم ،وهم زرق العيون ،ولذلك قالوا يف صفة
ّ
السبال ،أزرق العني{ (((.ﭼ ﭽ} [طه ،]103 :وآنذاك يتخافت املجرمون
بينهم يف حوار خفي{ ،ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ} [طه ،]103 :بينام {ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
الساعة،
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} [طه ]104 :وتستدعي هذه اآليه آيات كثرية تتحدث عن ّ
وعن قرص الفرتة التي عاشها النّاس يف احلياة الدّ نيا ،مثل قوله تعاىل{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ} [املؤمنون ،]114-112 :وقوله تعاىل{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ} [الروم.]56-55 :

الصعب إهناء
وهؤالء املستبعدون للبعث -الذين تذهب هبم أوهامهم أنّه من ّ
احلياة الدّ نيا بكل تفاصيلها ،ونقل النّاس إىل احلياة اآلخرة -يتساءلون عن هذه اجلبال
الضخمة كيف يتصور خراهبا وإزالتها من عىل وجه األرض ،يقول تعاىل{ :ﮐ
ّ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ} [طه ]105 :فهو الذي خلقها وجعلها أوتاد ًا لألرض،
فهو وحده القادر عىل نسفها وجعلها كالعهن املنفوش{ ،ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [طه (((]107-106 :أي ينسف اهلل اجلبال فيجعل األرض
فسه ثعلب فقال :معناه عطاش ،قال ابن سيده :وعندي أن هذا ليس عىل القصد األول ،إنام معناه:
((( ّ
ازرقت أعينهم من شدة العطش ،وقيل :عُمي ًا خيرجون من قبورهم برصاء كام ُخلقوا أول مرة ،ويعمون يف
املحرش ،وإنام قيل زرق ًا ألن السواد يزرق إذا ذهبت نواظرهم ،ويقال :زرق ًا طامعني فيام ال ينالونه ،انظر:
ابن منظور اإلفريقي ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،10ص.139((( الزخمرشي ،أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر (تويف538 :ﻫ) .تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل ،اعتنى به :حممود شيحا ،بريوت :دار املعرفة ،ط2009 ،3م ،ص.666
((( أي ال انخفاض فيها وال ارتفاع .انظر:
-ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،2ص.59
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قاع ًا مستوي ًا كأن مل يكن فيها جبل وال نتوء وال يشء يعكر حالتها املستويه{ ،ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ} [طه ]108 :يومئذ تسري اخلالئق كلهم وراء هذا الدّ اعي الذي
يدعوهم فيوصلهم إىل موقف احلرش ،وهذا الدّ اعي سيتبعون صوته باستقامة فال
ينحرف أي منهم يمين ًا وال يسار ًا{ ،ﮪ ﮫﮬ} [طه ،]108 :فهيبة املوقف
تفرض نفسها فال يبقى من جيرتئ عىل أن يرفع صوته يف ذلك املوقف {ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ} [طه ]109-108 :أي يف ذلك املوقف {ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [طه ]109 :أن َيشفع و ُيش ّفعّ ،
ألنا
فالشفاعة ليست حق ًا ثابت ًا للبرشَّ ،
نعمة يم ّن اهلل هبا عىل من يشاء من عباده ،فيجعله شافع ًا يف بعض خلقه فض ً
ال منه
ومنّ ًا{ ،ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [طه ]110 :يعلم ما بني أيدي
املتشفعني واملتشفع هلم وهم ال حييطون به  Eعل ًام.

{ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ} [طه ]111 :حني يعاين اخللق القيامة ويروهنا عني
ّ
والشقوة العذاب الذي ينتظرهم ،فتصري وجوههم
اليقني ،ويرى أصحاب اخليبة
عانية؛ أي ذليلة خاشعة مثل وجوه ال َعوان وهم األسارى ،وتستدعي اآلية قوله
تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ}
[امللك ،]27 :وقوله{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ} [آل عمران ،]106 :وقوله{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [القيامة{ ،]25-22 :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ} [طه ]111 :أي حتققت خيبة أولئك الذين ظلموا أنفسهم ،واستبدت هبم

شهواهتم يف احلياة الدُّ نيا ،وكانوا ال يرجون لقاء اهلل ،فهم -اآلن -بني يديه يرون كل
السياق إىل الفريق اآلخر وهم الذين استعدوا هلذا اليوم،
ثم ينقلنا ّ
يشء رأي العنيَّ .
الصاحلات
وتزودوا بخري ّ
الزاد وهو التّقوى ،وعملوا من ّ
واستعدوا للقاء اهلل -تعاىلّ -
ما استطاعوا ،وآمنوا باهلل ،ومل يلبس إيامهنم بظلم {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [طهّ ،]112 :
ألن اهلل  Eما كان ظامل ًا للعبيد ،وال
السموات وال يف األرض ،بل هو
هاض ًام حلقوقهم ،فهو ال يضيع عنده مثقال ذرة يف ّ
السيئة بمثلها وقد يغفر ،وجيزي احلسنة بعرش أمثاهلا
املتفضل دائ ًام عىل خلقه ،فيجزي ّ
وقد يضاعف ،فله احلمد عىل نعمه.
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{ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ} [طه ]113 :يفهمونه{ ،ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ}
 ]113ليتذكروا اهلل والدَّ ار اآلخرة {ﰋ ﰌ} [طه ]113 :ذلك اليوم {ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐﰑ} [طه ]113 :أي تذكر لكل ما سبق من رساالت اهلل وقصص األنبياء{ .ﭑ
َّ
ﭒ} [طه ]114 :وتقدّ س وتبارك
جل شأنه{ -ﭓ ﭔﭕ} [طه ]114 :الذي أنزل[طه:

اهلل عىل عبده ليكون للعاملني نذير ًا ،وأنت يا رسول اهلل يا من ينزل القرآن عىل قلبك
{ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ} [طه ]114 :حماوالً حفظه ،بل تثبت
وتريث ،وهو مثل قوله تعاىل{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ} [القيامةَّ ]16 :
ألن حفظه
يف صدرك ،وحفظه يف اخلارج جزء من مسؤوليتنا نحن ،ولكي يتحقق ّ
الذكر فيه يأمره
اهلل َّ
جل شأنه بعد الثناء عىل ذاته العلية بقوله{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ} [طه ،]114 :يا
َمن علمتني ما مل أكن أعلم ،وأنزلت عىل قلبي هذا الكتاب اجلامع احلكيم ،وأقرأته يل
فلن أنسى منه شيئ ًا ،وحفظته يف قلبي ويف وعيي بعنايتك سبحانك.

النَّجم الرابع

{ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [طه]127-115 :

يف هذه اجلولة يذكرنا اهلل َّ
جل شأنه بام حيتاج إىل استحضار ذكره عىل الدّ وام،
الشيطان لنا ،وكيف ّ
أال هو عداوة ّ
أذل إبليس أبوينا ووسوس هلام وأخرجهام من
اجلنة ،حيث بدت هلام سوءاهتام فيقول تعاىل{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
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ﭮ ﭯﭰ} [طه ،]115 :وما عهد به إىل آدم  Sما جاء يف قوله تعاىل{ :ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ} [يس ،]60 :ويبدو ّ
أن
آدم  Sقد نيس هذا العهد ،فاغتنمها ّ
الشيطان فرصة ،فقال له{ :ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ} [طه ،]120 :ففقد عزمه عىل االلتزام بأوامر ربه ،ومل يعد
له التّصميم الكايف عىل خمالفة ّ
الشيطان وعدم االلتفات إىل وسوسته ،ولذلك نريدكم
يابني آدم أن تتذكروا عىل الدّ وام خطورة وسوسة ّ
الشيطان ،وأال تنسوا عداوته وال
القصة بتاممها فقال{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
حقده عليكم ،وذكر ّ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ} [طه]120-116 :

ويف سورة األعراف {ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ} [األعراف ]22-20 :وذلك
إشارة إىل َّ
الطيني
البرشي
السقوط يف املعصية أعادمها إىل وضعهام
العادي{ .ﮱ
ّ
ّ
ّ
أن ّ

والرشاده،
الرشد ّ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ} [طه ]121 :أي دخل يف الغواية ،والغواية تقابل ّ

الرشد بمعنى اهلداية ،فعىل ذلك تكون الغواية هي االنحراف ودخول
وإذا كان ّ
الرشد ،قال َّ
سبيل
جل شأنه{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
الغي ،واخلروج عن سبيل ّ
ّ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ}
[األعراف ،]146 :وقال َّ
جل شأنه{ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ} [البقرة .]256 :فهناك سبيل

الصاط املستقم -إن شاء اهلل،-
الرشد فهو عىل ّ
رشد وسبيل غواية ،فمن سلك سبيل ّ
ومن سلك سبيل الغي ضاع وخرس ،وقد شاء اهلل َّ
جل شأنه أن يتجاوز عن معصية
آدم ،وتأثره بوسوسة ّ
الشيطان ،وسقوطه يف الغي ،وذلك ال ينايف ما هو معروف من
عصمة األنبياء ،ذلك ّ
ألن أبانا آدم حني وقع يف املعصية مل يكن نبي ًا ،بل اختاره -عندما
شاءت حكمته -ليكون خليفة ،وأخرب املالئكة بقوله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ} [البقرة{ ،]30 :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ}
فكأن يف اآليه إشارة إىل ّ
َّ
أن االجتباء واالصطفاء للنّبوة تم بعد التّوبة التي أهلمها اهلل
آلدم وزوجه{ ،ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ} [البقرة ،]37 :فبعد تلقيه لكلامت اهلل
َّ
وكأن اهلل
اصطفاه واجتباه ،وهداه إىل رصاطه املستقيم ،وم ّن عليه بدوام هدايته،
[طه]122 :

تبارك وتعاىل -باختبار آدم وزوجه يف هنيهام عن األكل من تلك الشجرة ،وبيانعدواة ّ
الشيطان هلام ،أرامها جنة أسكنهام فيها ،ليكون لدهيام حنني فطري للعودة إىل
اجلنة ،ويف حال نجاحهام يف اختبار االستخالف ،وقبول األمانة ،وقبول مبدأ االبتالء
واجلزاء ،تكون العودة إىل اجلنة التي وعد املتقون ،فاجلنة الكربى والنّهائية خامتة
يتطلع اإلنسان يف حياته -كلها -لبلوغ تلك احلياة ،والوصول إليها ،فجاء أمره ّ
جلَّ
وكأن اخلطاب آلدم وللشيطان ،ويف ذلك إشارة
شأنه{ -ﯞ ﯟ ﯠ} [طه]123 :
إىل ّ
أن املسؤول األول واألخري يف ذلك الذي حدث كان سيدنا آدم ،أ َّما زوجه فكانت
تبع ًا له ،والقرآن املجيد يصحح ما امتلئت به كتب أهل الكتاب من ذم املرأة ،وحتميلها
املسؤولية عن تلك اخلطيئة ،واخلروج من اجلنة ،كأسطورة احلية التي أقنعت حواء
بذلك ،ويعيد األمر إىل نصابه.
وبعد صدور أمر اهلل باهلبوط {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ} [طه]123 :

برز عدل اهلل َّ
جل شأنه -املطلق {ﯧ ﯨ ﯩﯪ} [طه ،]123 :وهذا شاملإلبليس{ ،ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [طه ]123 :أي ينحرف ويتيه يف سبل الغوايا يف
احلياة الدّ نيا{ ،ﯰ ﯱ ﯲ} [طه ]123 :يف اآلخرة ،وهذه هي املرة ال ّثالثة التي تأيت
السورة{ ،ﯳ ﯴ} [طه ]124 :أي مال بجانبه
كلمة {ﯱ} [طه ]123 :يف هذه ّ
{ﯵ ﯶ} [طه ]124 :وكل ما أنزل اهلل -تبارك وتعاىل -من كتب وصحف {ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ} [طه ]124 :أي حياة مليئة بالنّكد واملتاعب واملصاعب ،وشأن الدّ نيا
َّأنا دار إذا ما أضحكت يف يومها أبكت يف غدها ،وقوله َّ
جل شأنه {ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﯿ} [طه ]124 :قرينة تدل عىل ّ
أن املعيشة الضنك هي يف احلياة الدّ نيا ال

الصورة التي يرسمها القرآن الكريم للذين يسريون
يف الدّ ار اآلخرة ،وما أروع هذه ّ
الشيطان فينسيهم ّ
خلف ّ
الشيطان ذكر رهبم ويصيبهم بالعيش عن أبصار أنواره {ﭦ
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ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ} [الزخرف ،]36 :فجزاء التّنايس املتجاهل
املستكرب الذين يستكربون عن آيات اهلل بغري احلق بأن جيزي جتاهله ونسيانه وتناسيه
جزا ًء وفاق ًا ملا عمل وفعل؛ وحني يقول هؤالء الذين سلكوا سبل الغوايه ّ
والشقاء،
وتنكبوا سبل اهلدى والرشاد ،وأعرضوا عن ذكر رهبم ،ونسوا أو تناسوا آياته {ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ} [طه ]125 :يكون اجلواب {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ} [طه ]127-126 :فتجاوز

احلد وأرشك بربه ،أو أعرض عن ذكره ،أو طغى ،فكل ذلك من اإلرساف والتّجاوز،
وأكثر أنواع اإلرساف جرم ًا أن يفرط ويرسف يف جمال اإليامن ،فال يؤمن بربه ،أو
يلبس إيامنه بظلم أو رشك فال يكون إيامن ًا خالص ًا هلل َّ
جل شأنه ،فإذا حرش يوم القيامة
أعمى يكون ذلك نتيجة إرسافه يف الدّ نيا ،فهو امللوم عىل ذلك ،وهو الذي أوصل
الضنك
نفسه إىل هذا النّتيجة{ ،ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [طه ]127 :من املعيشة ّ
واحلياة املتعبة.

النَّجم اخلامس

{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ} [طه]135-128 :

يف بداية هذه اجلولة يبني القرآن الكريم ضعف عقول هؤالء املعرضني عن
ذكر اهلل ،وقلة حكمتهم ،وجهلهم ،وغبائهم ،وعدم قدرهتم عىل الوصول إىل العرب
فكأنم مل تصلهم أخبار املاضيني والقرون التي خلت من
والدّ روس من مصادرها،
ّ
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قبلهم ،وكيف ُأهلكت أقوام أمثال عاد وثمود {ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

وكأنم يعيشون
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [احلاقة ]6-5 :هذه كلها مل تصلهم،
ّ

خارج هذه احلياة ،فلم يعتربوا بمن أهلكهم اهلل من القرون السابقة ،مع ّأنم يمشون
يف مساكنهم ،ويمرون عىل منازهلم مصبحني وبالليل ،ولو ّأنم كانوا من أهل النُّهى

والعقول النّرية ألخذوا من ذلك الدّ روس والعرب ،وآمنوا برهبم وآياته ،ومل يتناسوا
ذكره ،وملا استقبلوا ذلك ّ
الذكر أعين ًا ُعمي ًا ،وآذان ًا ُص ّ ًم وقلوب ًا ُغلف ًا.

ثم قال َّ
جل شأنه{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ } [طه]129 :
ّ

ّ
إن هؤالء ال يعبأ اهلل هبم ،وكان من املمكن أن يصيبهم بتكذيبهم لك ما أصاب من
سبقهم ،ولكن سبقت كلمة ربك أال يستأصلهم بعذاب وأنت فيهمّ ،
وأل يعذهبم

وهم يستغفرون ،وأنه يؤخرهم ألجل مسمى عنده ،وأنه لوال تلك الكلمة التي
سبقت من اهلل َّ
جل شأنه لكانوا مستحقني لعذابه ،وإيقاع بالئه فيهم ،فمثل هؤالء

يستحقون العذاب لزاما ،لوال كلمتنا التي سبقت ،فال ينبغي هلم أن يظنوا أو يتومهوا
بأن اهلل ّ
َّ
-جل شأنه -مل يعاجلهم بالعذاب رغم َّأنم سألوا ذلك مرات عديدة.

{ﮆ} [طه ]130 :يا رسول اهلل {ﮇ ﮈ ﮉ} [طه ]130 :من أقواهلم الباطلة
السخيفة من أنّك شاعر أو ساحر أو جمنون أو تأتيهم بأساطري األولني {ﮊ ﮋ
ّ
ﮌ}

[طه]130 :

يف سائر األوقات {ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [طه ،]130 :وتستدعي هذه اآلية قوله َّ
جل شأنه{ :ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ} [الضحى ]٥ :فال تشغل نفسك بافرتاءهتم وبام يقولون ،وامأل
وقتك كله بالتّسبيح هلل ،واحلمد له ،وال ّثناء عليه ،فإنّك من املرسلني عىل رصاط

ألنم مل يؤمنوا بك ،ومل
مستقيم ،وال تذهب نفسك عليهم حرسات ،وال تبخع نفسك ّ
يدركوا أنّك رسولنا ونبينا.

ثم يقول َّ
جل شأنه -لنبيه { :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦّ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [طه ،]131 :ويف قوله{ :ﮜ ﮝ ﮞ} [طه]131 :

بالغة ال ختفى؛ ّ
ألن األصل يف املدّ أن يكون من أفعال اليد ،فيقال :مد يده ومد رجله
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وما شاكل ذلك ،فاستعامله للعني للحيلولة بني النّظر وبني ما خوهلم اهلل ،بأي مستوى
ّ
جل شأنه -أن يبني قبح ذلك باستعامل فعل املد،من مستويات اإلعجاب ،فأراد
ّ
فكأن النّظر بالعني واإلعجاب بام خوهلم اهلل من نِ َعم ،يصبح بمثابة مد األيدي إليهم،
والشفاء من النّاس ،كام ّ
أن فيه ملحة بالغية أخرى،
والذي هو أمر مذل ال يطيقه الكرام ّ
وهي النّهي عن طول النّظر إىل ما هم فيه ،مما قد ُي ِ
وجد يف نفوس املؤمنيني نوع ًا من

احلرسة عىل أن يستمتع الكافرون بكل تلك األزواج واألصناف من النّعم ،وتستدعي
اآلية إضافة ملا تقدم آية سورة احلجر {ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} [احلجر ]88 :فهم األوىل واألحق باهتاممك وبوقتك،
والتفافهم حولك جيعلك هبم دائ ًام أقوى وأقدر عىل مواجهة أولئك املستهزئني،

ومنحنا إياهم تلك النّعم ليس فيه داللة عىل رضانا عنهم ،أو حبنا هلم ،أو تفضيلهم
عىل أهل اإليامن ،بل هي لفتنتهم واختبارهم ،وزيادة عذاهبم{ ،ﮨ ﮩ ﮪ} [طه]131 :
َّ
جل شأنه:-أي لنمتحنهم ونختربهم ،ونكشف لك وهلم سوء عاقبتهم ،ويف قوله
{ﮥ ﮦ ﮧ} [طه ]131 :ملسة بالغية عالية أخرى ،تشري إىل قرص أمد االستمتاع
بتلك النّعم ،حيث ّإنا أشبه بوقت تزهر فيه الورود واألشجار ،وهو وقت قصري جد ًا

رسعان ما ينتهي ،أ ّما نتائج هذه الفتنة واالختبار فهي يف الباقية التي سيحاسبون فيها،

ورزق ربك خري وأبقى من سائر وسائل املتعة التي يتمتع هبا أولئك الكافرون ،واآلية
تستدعي -أيض ًا -قوله تعاىل{ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

َّ
ولعل يف هذه اآلية ما
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [الزخرف]33 :

ين ّبه إىل عدم إدامة النّظر يف النّعم التي خوهلا اهلل لكثري من املرشكني ،خشية أن يؤدي

ذلك إىل نوع من أنواع اإلعجاب هبم وبحياهتم وبام هم عليه ،وقد يؤدي باجلهلة -وما
مل يمنحهم اهلل النّظر ال ّثاقب -إىل أن يظنوا ّ
أن االنحراف واملعصية والتّكذيب من

الرزق ،كام يف قوله تعاىل{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [الواقعة.]82 :
وسائل نامء ّ

َّ
ثم يقول له
جل شأنه{ :-ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝّ

ﯞ ﯟ ﯠ} [طه ]132 :وهذا تكليف آخر من اهلل تعاىل لرسوله  لتحصينه
بالصالة اخلاشعة ،ويصطرب عليها ويواظب ،ففي ذلك
ومحايته ،وهو أن يأمر أهله ّ
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تقوية حلصانته وعصمته ،ومحايته من أية تأثريات سلبية ألهل الدُّ نيا عليه ،ذلك ّ
ألن
والصالة ،واخلشوع واإلخبات هلل -عز وجل،-
الصرب
ّ
األهل إذا مل يكونوا من أهل ّ
فذلك يعني َّ
الرسول -أو الدّ اعية -سيكون عرضه لالخرتاق من داخل بيته،
أن النّبي ّ
َّ
فيأمره
جل شأنه -بذلك ،ألنَّه كام قال تعاىل{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ } [التغابن ،]14 :فحامية املسلم ألرسته من االنحراف ،واحليلولة بينها

الصلة باهلل ،تعد من أهم وسائل حتصني الدّ اعية ومحايته من االنحراف ،ثم
وبني قطع ّ
َّ
الرزق{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ}
يقول
جل شأنه -بعد أن قدّ م ّالصالة عىل ذكر ّ
والسادة عبيدهم{ ،ﯛ ﯜ ﯝ} [طه ]132 :ونعطيك ما تنفقه
[طه ]132 :كام يسأل امللوك ّ
عىل نفسك وأهلك وغريك ،ليس ذلك فحسب ،بل {ﯞ ﯟ ﯠ} [طه]132 :؛
إذ نجعل العاقبة والنّهاية للمتقني املخلصني.

ثم يقول َّ
جل شأنه{ :-ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ} [طه ]133 :يريدون بذلكّ

آيات حسية ،كاآليات التّسع التي جاء هبا موسى ،أو كالتي جاء هبا عيسى ،وما سبقهم
السالم{ -ﭿ
من األنبياء  أو اآليات التي اقرتحوها له  -عليه ّ
الصالة ّ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

كرر املرشكون هذا املقرتح ،وطالبوا باآليات احلسية،
ﯕﯖ} [اإلرساء ]93-90 :وقد ّ
وأمر اهلل رسوله الكريم  أن يرد عليهم بقوله{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ} [اإلرساء ،]93 :وقال تعاىل{ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ} [العنكبوت ]51 :فإذا كانوا يريدون
ب ّينة عىل صدقك ،ودلي ً
ال عىل نبوتك ،فلامذا ال يكفيهم إنَّا أنزلنا الكتاب يتىل عليهم،

وفيه آالف اآليات؟ وقد جاءهتم آيات وشواهد ومبرشات محلها إليهم األنبياء من
قبلك{ ،ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ} [الشعراء-196 :
 ،]197ومنها {ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [طه ]133 :مثل صحف إبراهيم وموسى،
َّ
جل{ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [األعىل .]19-18 :ثم قال
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شأنه{ :-ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [طه ]134 :أي من قبل إرسالك يا حممد إليهم،
وإنزال القرآن عليك{ ،ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ}
بالشك يف احلياة الدّ نيا{ ،ﰂﰃ} [طه ]134 :بدخول النّار يف اآلخرة،
[طهّ ]134 :
كذبوا كام ّ
وحني جاءهم رسول من أنفسهم ّ
كذب من سبقهم من الظاملني ،وقوله:
َّ
{ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ} [طه ]134 :يستدعي قوله
جل شأنه{ :-ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ} [املائدة ،]33 :وقوله َّ
جل شأنه{ :ﮫَّ
ثم قال
جل شأنه{ :-ﰄ ﰅﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ} [آل عمرانّ ،]192 :

ﰆ ﰇﰈ} [طه ]135 :أي نحن ننتظر إنجاز اهلل وعده ،وأنتم تنتظرون .وهذه اآلية
َّ
تستدعي قوله
جل شأنه{ :-ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ}
[التوبة ]52 :وكذلك قوله تعاىل{ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ} [الطور ،]31-30 :وقوله تعاىل{ :ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ} [احلديد.]14 :

{ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ} [طه ]١٣٥ :وهبذه اآلية ختمت
للسورة التّالية سورة األنبياء التي بدأت بقوله تعاىل:
سورة طه ،وهي مقدمة لطيفة ّ
{ﭑ ﭒ ﭓ} [األنبياء ]1 :هناك يف احلساب واحلرش سيعلم الذين ظلموا

أي منقلب ينقلبون وسيعلم املتقون عاقبة التقوى.
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ﮌﮡ

نزوهلا :هي مك ّية بال خالف.

عدد آياهتا :مائة واثنتا عرشة.

عدد كلامهتا :ألف ومائة وثامن وستون.

		
عدد حروفها :أربعة آالف وثامنامئة وسبعون

.

تسميتها :واحدة هي سورة األنبياء .ذكر فيها عدد كبري منهم ،مع مواقف
ملخصة ألقوامهم مما دعوهم إليه.

السورة ملا قبلها:
مناسبة ّ

مناسبتها ملا قبلها وهي (سورة طه) َّ
أن (سورة طه) كانت من أوائل ما نزل من
السور املكية ،نزلت واملسلمون قد هاجروا إىل احلبشة تالفي ًا الضطهاد قريش هلم،
ّ
ثم ُعمر ،قيل كان بني إسالم محزة و ُعمر ثالثة أيام.
وبعد نزوهلا بقليل أسلم محزة ّ
واقرتن إسالم ُعمر بقراءته (سورة طه) التي أخذها من يد أخته فاطمة ،وكانت من
ّجايش،
السور التي نقلت إىل املهاجرين للحبشة ،وهم يف أول عهدهم هبا وبجوار الن
ّ
ُّ
السورة ببشائر انتصار املسلمني وانتهاء مرحلة اضطهادهم عىل أيدي أهل
وارتبطت ّ
الشك ،أو االقرتاب من ذلك .واسته َّلت سورة (طه) عىل ذلك بالبشارة َّ
بأن اهلل ما
ّ
أنزل القرآن عىل رسوله  ليشقى .وختمت بإشارة إىل َّ
أن املرشكني قد عطلوا قوى
وعيهم كلها ومل يبق ّإل أن ينذروا اإلنذار القاطع{ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
التبص هبذا األُسلوب
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ} [طه ]135 :والدّ عوى إىل َّ
تعد من أشد أنواع اإلنذار ،فصاحب (دعوة احلق) موقن ِ
باحلق واهلدى الذي هو عليه،

وقد بسط كل األدلة املقنعة بني يدي من دعاهم فلم يقبلوا أ ّي ًا منها ،فال يبقى ّإل أن
يعلن هلم َّ
والزمن سيكشف هلم عن
أن جحودهم ال عالج له ّإل االنتظار ّ
والتبصَّ ،
ضالهلم وسفههم برتكهم االهتداء بام اهتدى به النَّبي  واملؤمنون معه .وقد كشف
اهلل تعاىل ذلك بتلك االنتصارات املتتالية التي جاءت بعد نزول سورة طه ،فبعد أن
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الروم ،صار هاجسهم األكرب
الروم الفرس يف اجلولة ال ّثانية كام يف مقدمة سورة ّ
غلب ّ
اخلوف من القوة التي صار انتشار اإلسالم ينذر بظهورها ،مما جعل بني األصفر -أي
الروم -خيشون تلك القوة النَّاشئة وحيسبون هلا ألف حساب ،وصارت ِعبارة معروفة
ّ
لدى العرب َّ
أن بني األصفر صاروا خيشون رسول اهلل  واملسلمني ،بعد أن مل
يكونوا حيسبون حساب ًا ّإل للفرس وقوهتم.

السنة ال ّثامنة من البعثة كانت هجرة املسلمني إىل احلبشة ،وقد كان ذلك
ويف ّ
والرسول واملؤمنني ،ومعها انترشت دعوة
بداية اهنيار أحالم قريش يف هزيمة القرآن َّ
اإلسالم خارج اجلزيرة العربية .ثم جاءت اهلجرة إىل املدينة بعد البيعتني- ،بيعة
الصغرى وبيعة العقبة الكربى -واستمرت االنتصارات النّبوية واإلسالمية
العقبة ّ
وأتم النِّعمة ،وريض اإلسالم
حتى دخل النّاس يف دين اهلل أفواج ًا ،وأكمل اهلل الدّ ينّ ،
دين ًا عام ًا شام ً
ال عاملي ًا ،هتتدي به البرشية كلها ،وبظهوره سعدت اإلنسانية كلها.
السياق من خامتة (سورة طه) إىل بداية (سورة األنبياء) فتهزهم هز ًا
ينقلنا ِّ
التبص التي دعتهم إليها يف خواتيم (سورة طه) ،بل
عنيف ًا ،وال تسلمهم إىل حالة َّ
وهم مل يفعلوا شيئ ًا استعداد ًا
والساعة قد اقرتب أجلها منهمُ ،
تعلن هلم خطأ آرائهمَّ ،
ملالقاهتا ،بل ُهم يف غفلة معرضون عن ذكرها وعن االستعداد هلا ،آنذاك سيعلمون
حق اليقني من ّ
التبص
السعيد .ففرصة التّفكر والتّأمل التي متنحها حالة ّ
الشقي ومن ّ
هلم أضاعتها عليهم غلظة أكبادهم ،وتعطل قوى وعيهم ،فلم تسمح هلم بالوصول
الرسالة وبام دعوا إليه منها ،فلينتظروا اليوم الذي يصبح فيه
إىل اإليامن بام جاءهم من ِّ
كل ما أنذروا به (حق اليقني) بعد جتاوز مرحلتي (علم اليقني وعني اليقني).

وقوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ} [األنبياء ]2-1 :جيعل هذه العبارة الوجيزة
حمملة بكل صور مشاهد يوم القيامة ،فاحلساب -هنا -ليس جمرد قائمة فيها كشف
والسيئات واملعايص وال ّطاعات ،بل هو يشء آخر عظيم تستطيع أن تتصور
باحلسنات ّ
فيه{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ}
[البقرة ،]210 :وتستطيع أن تستدعي كل مشاهد وأهوال القيامة التي {ﭞ ﭟ
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ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [احلج،]2 :
ِ
كالعهن املنفوش،
السامء وانتثرت الكواكب ،ونسفت اجلبال فكانت
وانش َّقت ّ
الصور املهولة
والبحار ُس ّجرت وحتولت نريان ،وتستمر باستدعاء وحشد كل تلك ُّ
املخيفة املرعبة .فكيف سيواجه هؤالء الغافلون ذلك كله؟ َّأنم يواجهونه باإلعراض
ألنم ال يعقلون وال يعلمون وال يتفكرون وال يتذكرون
والغفلة واالستكبار الفارغَّ ،
وال يتدبرون.

َّ
إن االنتقال من خامتة سورة طه إىل بداية سورة األنبياء انتقال يم ِّثل روعة (التّناسب
والتابط القرآين) فـ{ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ}[الفرقان.]1 :
ّ

السورة:
عمود ّ

السورة عمودها ّ
الذكر بمعانيه املختلفة ،التي سنأيت عىل بياهنا الحق ًا ،ثم بيان
والرافضني هلا ،التي حسمتها السورة بقوله
عاقبة الفريقني املستجيبني لدعوة األنبياء ّ
تعاىل{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [األنبياء:
حلكَم ال َعدْ ل بني األنبياء واملستجيبني هلم من أقوامهم من
 .]105فاهلل سبحانه هو ا َ
الرافضني من أقوامهم بتلك احلجة التّافهة املتهافتة املكررة أال وهي
جهة ،وأولئك ّ
والصاحلون -الذين استجابوا
الرسل
ّ
الرسل) من جهة أخرى .وإذا كان ّ
(برشية ُّ
هلم -سريثون األرض يف الدّ نيا والفردوس يف اآلخرةَّ ،
والساخرين
فإن أعداءهم
ّ
منهم سريثون مع آهلتهم -التي اختذوها من دون اهلل -النّار ،قال تعاىل{ :ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ} [األنبياء.]98 :

النَّجم األول:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
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ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

ﯧ ﯨﯩ} [األنبياء]10-1 :

هذه اآليات العرش تناولت احلالة النّفسية والعقلية التي يستقبل الكافرون
واملرشكون هبا بالغات املرسلني ودعواهتم ،بإعراض واعرتاض ،وتشاغل باللعب
والسحر وأضغاث
واللهو ،سواء ّ
باتام الوحي بأنَّه ال حقيقة له ،بل هو والكهانة َّ
األحالم ّ
الرسل ،الذين مل متنعهم برشيتهم
والشعر يشء واحد أو باالستكبار عىل ّ
من اإلعالن عن نبوهتم ورساالهتم مثل سائر البرش ،يأكلون ويرشبون ويمشون يف
األسواق ويموتون .ولكن القرآن املجيد يرد عليهم مقوالهتم تلك بالنّتائج التي
يغفلوهنا وال يفكرون فيها ،وذلك َّ
أن مجيع ما وعدوا أقوامهم أو تو ّعدوهم به
جيدونه حيدث كام وعدوهم به متاما{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
السورة هبذا اإلعالن اخلطري الذي ال يمكن أن يستقبله
ﯞﯟ} [األنبياء .]9 :تبدأ ُّ
ّإل البليد الذي تع ّطلت قوى وعيه كلها ّ
بالشكل الذي استقبله به هؤالء البلداء الذين

ويدب عليها.
دب
ُّ
ال يعقلون وال يسمعون وال يبرصونَّ ،إنم رش ما عرفته األرض وما َّ

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ} [األنبياء ]3-1 :اإلعالن فيه قوة وطاقة فاعلة ال
كأنا واقعة صباح ًا أو مسا ًء أو
وكأنا قائمة اليوم أو غد ًا ،بل َّ
الساعة َّ
تقاوم ،فقد اقرتبت ّ
هم قائلون ،نداء جيعل العاقل يق ّلب طرفه وعقله يف نفسه ويف كل ما حوله ليتأكد هل أنَّه
ما زال حي ًا أو أنَّه مات أو كاد يموت؟ ويستدعي هذا اإلعالن كل مشاهد ذلك اليوم،
التي أرشنا إليها ليضاعف (طاقات اخلطاب القرآين وتأثرياته) يف نفوس املخاطبني
السورة -قوله تعاىل{ :ﮬ
وعقوهلم .ويشبه هذا اإلعالن املزلزل -الذي بدأت به ّ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ} [القمر.]6-1 :
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َّ
جل شأنه{ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ }وقوله
َّ
"ألن" احلساب((( الذي يقوم به أرسع احلاسبني جل
[األنبياء ]1 :ومل يقل عىل النّاس،
شأنه سيكون عادالً{ ،ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓﮔ} [الزلزلة  ،]8-7 :وسيجازي  Eعىل احلسنة بعرشة أضعافها إىل
السيئة ّإل بسيئة واحدة مثلها ،فأي حساب أرحم
سبعامئة ضعف ،وال جيزي عىل ّ

وأكثر رأفة من هذا احلساب؟! وهذا احلساب يزيل أي إحساس باخلوف من ال ّظلم
واجلور ،فهو حساب دقيق لو حاسب اإلنسان نفسه بنفسه ملا استطاع أن يصل إىل
تلك النّتائج التي أوصله الباري إليها ،وهناك يقال له{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ} [اإلرساء" ]14 :وآنذاك" يقولون{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ} [الكهف ]49 :فهو -إذن-
يصح أن يقال فيه" :للنّاس ،ال عىل النّاس".
{ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ}

[األنبياء]1 :

الغفلة سهو يعرتي اإلنسان من قلة

التّحفظ والتّيقظ ((( ،وهو نحو قوله تعاىل{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [ق ]22 :وغفلة

والرسل غفلة مقصودة متعمدة،
املرشكني والكافرين ومن إليهم عن دعوة األنبياء ّ

الرسل وتكذيبهم .ولذلك
وفيها معنى اإلعراض عن ذكر اهلل ،واالستعالء عىل دعوة ّ
قال تعاىل يف بعض هؤالء{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [الكهف ]28 :فهناك أناس

{ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ}

[املجادله]22 :

فصار اإليامن هلم جهاز

تنبيه؛ إذ يفتح قلوهبم للحق ويغلقها عن الباطل ،فإذا شاء اهلل تركها وشأهنا للغفلة
الرسل مل يسمعوا ،ولو سمعوا ما استجابوا ،قال
فع ّطل جهاز التنبيه فيها ،فإذا دعاهم ّ

((( احلساب استعامل العدد ،يقال :حسبت أحسب حساب ًا وحسبان ًا ،قال تعاىل{ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ}
[يونس ،] 5:و ُينظر [اإلرساء ] 12:وقال َّ
جل وعال{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ} [األنعام]96 :

وقيل :ال يعلم حسبانه إال اهلل ،وقال عز وجل{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ} [الكهف ، ] 40 :انظر:
الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص .232واحلسبان يراد به هنا العذاب املكافئجلرائم وخطايا املعاقبني ،واحلساب قد يكون هين ًا ،وقد يكون شديد ًا ،قال َّ
جل شأنه{ :-ﮛ ﮜﮝ} [الطالق.] 8 :

((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.609
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تعاىل{ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ} [األحقاف ]5 :وقد تكون الغفلة لعدم حصول اإلنذار
أصالً{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ} [يس.]6 :

والغفلة قد يستدعيها الغافل ليزيح عن عقله املسرتيح إىل البطالة هم التّفكري يف
ّدبر فيه ،فهم ال يريدون أن يشغلوا عقوهلم وقلوهبم هبذا
احلق الذي يعرض عليه الت ّ
ّ
الذكر اجلديد الذي جئتهم به لتكون خاتم النّبني واملرسلني.

{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ} [األنبياء ،]2 :ذلك

شأهنم وشأن أمثاهلم مع كل ذكر جاءهم من قبل ،ال يستمعون له بإصغاء واهتامم
ويقظة تناسبه ،بل يستمعون إليه -لو استمعوا -وهم يلعبون .و"اللعب" فعل إنساين

وهو نوعان :نوع يقصد اإلنسان إيقاعه بقصد هيمه ،وهدف صحيح يبتغيه ،ونوع ال
يقصده أو يقصد منه قتل الوقت ومتضيته ،ألنه ال يرى احلياة وال ينظر إليها ّإل من
زاويته ونتيجة نظرة عابثة{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ} [العنكبوت.]64 :

ِّ
"الذكْر" يراد به تلك ال ّطاقة أو اهليئة التي متكن اإلنسان من أن حيفظ هبا ما
ناله من املعارف ،فيقال لتلك ال ّطاقة ّ
"الذاكرة" .و"احلفظ" يطلق عىل إحراز املعرفة،

ِّ
و«الذكْر» يطلق عىل القدرة يف استحضارها وذكرها بالقول أو القلب .ولذلك قيل:
ّ
الذكر ذكران ،ذكر بالقلب وذكر بال ّلسان .وكل منهام رضبان :ذكر عن نسيان ،وذكر

عن إدامة احلفظ .وكل قول يصدق عليه ذكر بمالحظة ما تقوم به ،فمن ِّ
الذكر
بال ّلسان قوله تعاىل{ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ} [األنبياء]10 :

وقوله{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}
عز وجل{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
[األنبياء ]24 :وقوله َّ
[األنبياء]50 :

وقوله{ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ}

ﮇﮈ} [األنبياء ]105 :وقوله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ} [ص ]1 :وقوله:
{ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ} [ص ]8 :يراد هبا القرآن املجيد .وقوله تعاىل{ :ﭚ ﭛ

عز وجل{ :ﯘ ﯙ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ} [النحل ]43 :أي الكتب املتقدمة .وقال َّ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [الطالق (((.]11-10 :يف هاتني اآليتني مجع

((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص ،156بترصف.
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والرسول الذي حيمله ليتلوه عىل النّاس ،ويعلمهم آياته وخيرجهم
معجز بني الكتاب َّ
ِ
والرسول هبذا ّ
الشكل رد حاسم عىل أولئك
به من ال ّظلامت إىل النّور ،وذكْر القرآن ّ
أنم قرآنيون فيعلون من شأن القرآن ،لكنهم ينزلون بمهام النَّبي 
الذين يزعمون َّ
إىل مستويات متدنية ،وكأن من املمكن االستغناء عنه  ،لكن تالزم اآليتني هبذه
ال َّطريقة جيعل ِّ
كأنام يشء واحد ال ينفصل .فالقرآن "ذي
الذكر وحامله إىل البرشية َّ
َّ
ّ
جل شأنه -ويبلغه خللقهالذكر" ال بدّ له من متلق يصطفيه اهلل تعاىل لتلقيه عنه
والرسول ال يكون رسوالً إال ِّ
بالذكر الذي يوحيه اهلل تعاىل إليه ،فال
ويتلوه عليهمَّ ،

انفصام وال انفكاك.

وقوله تعاىل{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ}

الشء حدث بعد أن مل يكن كام هو اصطالح الفالسفة
[األنبياء ]2 :ليس مأخوذ ًا من كون ّ
َّ
للسامع شيئ ًا من العذر إذا
بالسامع"
فكأن ّ
واملتكلمني ،بل يراد به "كل ما قرب عهده ّ
مل يلتفت إىل ذكر بعيد عهده ،أما إذا كان حديث العهد به فيفرتض أن يكون ما زال
حارض ًا يف األذهان شاغ ً
ال هلا يستمع إليه من حيدّ ث به باجلدية املالئمة{ :ﭣ ﭤ
ﭥ} [الطور{ ]34 :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ} [النساء{ ]87 :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}
[يوسف{ ]111 :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ} [النجم ]59 :فال وجه ملا اعتمد عليه املعتزلة من
اعتبار هذه اآلية نص ًا يف حدوث القرآن وكونه خملوق ًا.

(((

((( قضية خلق القرآن قضية طرحها املعتزلة يف مواجهة ما كان األشاعرة أكدوا عليه ،ونادوا به من كون صفات
بالقدَ م ،كام تتصف الذات اإلهلية به ،ويريدون ِ
البارئ ،ومنها الكالم صفات تتصف ِ
«بالقدَ م» أن ال تكون
الصفة أو من يتصف ِ
"بالقدَ م" مسبوق ًا بعدم ،وخروج ًا من استدالالت خصومهم عليهم فقد ابتكروا فكرة
التفريق بني الكالم النفيس الذي هييئه املتكلم يف نفسه قبل أن ينطق به ويكون كالم ًا ،فقالوا :الكالم القديم
هو ما قام يف ذات اهلل تعاىل ،أما املكتوب املقروء املنطوق به من البرش فإن له شأن ًا آخر .وأصل اإلشكال جاء
حني ظن املأمون أن الكلمة يمكن أن «تو َّثن» ،فبعض طوائف النصارى قد و ّثنوا عيسى  Sوهو كلمة
حتول
اهلل ،والقرآن كالم اهلل واملسلمون يعظمونه تعظي ًام شديد ًا ،وقد توجد يف املسلمني يف املستقبل طوائف ّ
القرآن إىل وثن ،وملقاومة ذلك أرادوا التأكيد عىل أن القرآن خلق من خلق اهلل فهو حمدث كان بعد أن مل يكن
موجود ًا ،وظن أنه بذلك سوف يقطع ال ّطريق عىل من قد يوثن القرآن كام وثنت النصارى السيد املسيح
السنة بصفة عامة ذلك
"الكلمة" ،وقد تبنى ذلك الرأي بشدة وأقنع املعتزلة به ،وملا رفض األشاعرة وأهل ُّ
فتحت أبواب السجون ،ليدخلها املخالفون ملذهب اخلليفة ،ومن أشهر من اضطهد يف هذه الفتنة اإلمام
أمحد بن حنبل .ولقد استمرت تلك الفتنة الشغل الشاغل للعلامء ووالة األمور ،وصناع القرار ما يزيد عن=
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{ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ} [األنبياء.]3 :

عم يعنيه وهيمه ويقال" :هلوت بكذا وهليت عن كذا
"واللهو ما يشغل اإلنسان َّ
اشتغلت عنه بلهو" {ﭥ ﭦ} [األنبياء ]3 :اسم مفعول أي ساهية مشتغلة بام
ال يعنيها.

وقد جاء يف القرآن الكريم يف آيات عديدة منها{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ}
[حممد ،]36 :و{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ}[احلديد ]20 :وقوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮭ} [العنكبوت ]64 :ويعرب عن كل ما به استمتاع باللهو ،قال
تعاىل{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ} [األنبياء ]17 :كام سيأيت
السورة ،ويقال" :أهلاه" إذا شغله عام هو أهم لديه ،ومنه قوله
(يف اآلية  )17من هذه ّ
تعاىل{ :ﮋ ﮌ ﮍ} [التكاثر ]1 :وقوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ} [النور (((.]37 :وليس يف ذلك تقبيح للتّجارة والبيع ،بل هو تقبيح لالنشغال عن

الصالة ،وأخطر أنواع اللهو هلو القلوب.
ذكر اهلل وإقام ّ

{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [األنبياء ]3 :ناجيته :ساررته ،فكأنَّك نجوت برسك
إذ ساررت به من هو موضع ثقتك ،ولشدة إرصار املرشكني عىل رشكهم ،وتشبثهم
بمعاداة رسول اهلل  وإنكار ما جاءهم به فقد مجعوا إىل إعراضهم وهلوهم ولعبهم

الصد عن سبيل اهلل ،مبالغة يف التّكتم عىل ما يدبرون،
أن يتناجوا ،ويرسوا النّجوى عىل ّ
تومه ًا منهم َّ
أن اهلل -تعاىل -مثل آهلتهم التي ال تسمع وال تبرص والتغني عنهم شيئ ًا.
= ثامنية عرش عام ًا .عانى العلامء خاصة فيها شتى أنواع العذاب .لقد استغرقت خالفة املأمون واملعتصم
وشيئ ًا من خالفة املتوكل الذي اقتنع بأن هذه األطروحة جمرد رأي له ما له وعليه ما عليه ،والناس ينبغي أن
يرتكوا أحرار ًا فيام يتبعون أو يتجاوزون من األفكار واملذاهب .وخطورة القول بخلق القرآن وكونه حمدث ًا،
وإلغاء كونه كالم ًا يتصف البارئ َّ
جل شأنه -أنه املتكلم به أنه أمر قد يزيل عن القرآن املجيد صفة اإلطالق،ويدخله يف دائرة النسبية ،ويف ذلك ما فيه من فتح باب لالعرتاض واملطاعن ليس من السهل أن يغلق ،لذلك
فقد وقف أئمة أهل احلديث واألشاعرة وسائر الطوائف املخالفة للمعتزلة ذلك املوقف الصلب من هذا
القول ،وواجهوه بكل ما استطاعوا من قوة خوف ًا من ذلك.
((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص .748بترصف.
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وما هذا الذي يتناجون فيه؟ إنَّه اإلثم والعدوان ومعصية اهلل ورسوله  ومن
هذا اإلثم والعدوان الذي يرسونه نجوى قوهلم عن رسول اهلل { :ﭬﭭ ﭮ ﭯ
فالرسول يف نظر غرورهم واستكبارهم ال بدّ أن يكون ملـَك ًا،
ﭰﭱ} [األنبياءَّ ،]3 :
ال برشا ،وأ َّما وقد جاءهم برش مثلهم إذن فهو ساحر أو كاهن أو شاعر{ :ﭲ
السحرة عادة من
ﭳ ﭴ ﭵﭶ} [األنبياء ،]3 :إنَّه َف َعل فيكم مامل يفعله ّإل َّ

والزوج وزوجته .ولغبائهم وبالدة حواسهم
التَّفريق بني األب واالبن ،واألخ وأخيهّ ،
حني يعلمهم رسول اهلل  بأرسارهم وبام كانوا يتناجون فيه ،كانوا يتساءلون ببالدة
ِ
ُسه؟!" وكأن نجواهم أخطر وأهم من الوحي الذي
"كيف علم ما كنا نتناجى به ون ُّ
يأتيهم به الرسول اهلل  من اهلل  ،Eوكان رسول اهلل  جييب عىل تساؤهلم
ذلك بقوله الذي حكاه اهلل -تعاىل -عنه{ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
َّ
جل شأنه" :-قال ريب يعلم النجوى" أو"يعلم ماﮁ ﮂ} [األنبياء ،]4 :ومل يقل
ترسون" ،بل جاء بكلمة "القول" لتشمل كل ما يطلق عليه "قول" يف القرآن املجيد،
فليس هناك نوع من أنواع القول يمكن أن خيفى عىل من ال ختفى عليه خافية.

"القول والقيل" وردا يف الكتاب بمعنى واحد ،قال تعاىل{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ} [النساء ]122 :والقول يستعمل عىل أوجه كثرية يف الكتاب أظهرها أن يكون
ملا يطلق عليه "قوالً" وهو املركب من حروف يف النَّفس ثم تربز يف النّطق مفردة أو

بأنا "قول مفرد" وانرصف ابن
عب ابن هشام يف قطر النّدى عن الكلمة َّ
مجلة ،ولذلك ّ
مالك لتعريف الكالم -وهو أحد معاين القول -فقال" :كالمنا لفظ مفيد كاستقم"
ثم حرف الكلم" فكل واحد من ال ّثالثة يصلح
ثم ذكر أقسامه فقال" :واسم وفعل َّ

أن يطلق عليه" :قول" وتسمى املقالة واخلطبة "بالقول" كذلك ،وحديث النّفس

يطلق عليه قول فيقال" :قلت يف نفيس كذا" قال تعاىل{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﮥ} [املجادلة ،]8 :ولذلك أطلقت كلمة "قول" عىل "االعتقاد" فيقال" :فالن

يقول بقولة ال ّطائفة الفالنية .وسمى األشعري "اعتقادات الفرق" بــ"مقاالت
اإلسالميني" .كام أطلق القول عىل اإلهلام ،ويف قوله تعاىل{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ} [الكهف ]86 :قالواَّ :
ألن ذا القرنني مل يكن نبيا وقيل له ذلك
الساموات واألرضني {ﯮ
عىل سبيل اإلهلام ال عىل سبيل الوحي .ونسب القول إىل ّ
ﯯ ﯰ ﯱ} [فصلت.]11 :

قال سبحانه للنَّار التي أوقدت إلبراهيم{ :ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞ}
َّ
[األنبياء ]69 :وقوله
جل شأنه{ :-ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ} [آل عمران]167 :دليل عىل رضورة ارتباط القول بالقلب َّ
عز وجل:
وإل كان كذب ًا غري مقصود .وقوله َّ

{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [يس ]7 :أي ثبت علم اهلل -تعاىل -فيهم
وبذلك ثبتت كلمته عليهم فتطابق العلم اإلهلي والكلمة اإلهلية ،ولذلك قال َّ
جل

وعال{ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ} [يونس ]96 :كام قال تعاىل
السيد املسيح الذي هو كلمته ألقاها إىل مريم وروح منه:
بعد أن أوضح حقيقة ّ
{ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ} [مريم ]34 :لينبه إىل ارتباط ذلك
َّ
جل شأنه{ :-ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕبقوله
ﯖ ﯗ} [آل عمران ]59 :فكام سامه "كلمة" سامه "قول" ويصف القول بام يدل عىل
مدحه وما يدل عله ذمه ،قال تعاىل{ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ} [الذاريات ]8 :وقال َّ
-جل

شأنه{ :-ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

الرسول ألنَّه احلامل للخطاب
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [احلاقة ]43-40 :ونسبة القول إىل َّ
من ِ
َّ
جل شأنه -ومبلغه املبارش إىل املرسل إليه .وحني مل يوقف ذلك رسولاملرسل
ي ْل بني النّاس وبني االستامع إىل آية اهلل،
اهلل  عن تالوة ما أنزل إليه من ربه ،ومل َ ُ
جاؤوا ِ
بف ْر َية أخرى {ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ} [األنبياء" ،]6-5 :أضغاث" مجع
"ضغث" وهو حزمة أو قبضة من رحيان أو حشيش أو عيدان ،قال تعاىل{ :ﭜ ﭝ
ﭞ} [ص ]44 :و{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ} [يوسف ،]44 :وهي

فكأنم
حزم خمتلطة "وأضغاث األحالم هي األحالم املختلطة التي ال تبني حقائقهاَّ .
قاتلهم اهلل -شبهوا التّنزيل لتنوع حقائقه وتعددها "بأضغاث األحالم املختلطة" ،مماال يمكن لعريب أن يعرف لغته حق املعرفة ،ثم اسرتسل املرشكون يف افرتائهم فقالوا:
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{ﮇ ﮈ} [األنبياء ]5 :وتعمد تأليفه واختالقه ،وإذ مل جيدوا صدى الفرتاءاهتم تلك
قالوا{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [األنبياء ،]5 :وقد ر ّد اهلل عليهم

كل تلك االفرتاءات فقال سبحانه{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ}

[العنكبوت]51-50 :

وقال َّ
جل شأنه هلم:

{ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [الشعراءَّ ،]207-192 :
إن القرآن غني عن طلب شهود من

خارجه يشهدون بصحته وصدقه ،ومع ذلك فقد تنزل هلؤالء القوم ولفت أنظارهم

إىل علم علامء بني إرسائيل كحقيقة ،وإنَّه كتاب اهلل الذي يعرفونه كام يعرفون أبناءهم،
ومرشكو العرب كانوا حيسنون ال ّظن بعلامء بني إرسائيل ،وقد يستشريوهنم يف بعض
بأنم أهل كتاب سابقون ،لدهيم من العلم ما ليس عند عرب
الشؤون لعلمهم َّ

اجلاهلية ،فليأخذوا شهاداهتم يف القرآن .أ َّما إرصارهم عىل رفض آيات القرآن وطلب
اآليات احلسية ،فذلك جزء من جهلهم وبالدهتم التي أجاب القرآن عنها يف مواضع
عديدة ،منها ما تلوناه يف سورة ُّ
الشعراء والعنكبوت .فاآليات احلسية؛ إذ طلبها

ثم مل يؤمنوا ،فلن يمهلوا ،بل يعمهم العذاب ،وقد
النَّاس -وقدر اهلل االستجابة هلمَّ -
طلبتها ُأمم كثرية قبلهم ،وأعطوا مواثيقهم وعهودهم أن يؤمنوا إذا جاءهتم اآليات،

فلم جاءهتم اآليات ومل يؤمنوا أهلكوا ،وهم ليسوا بدع ًا من هذه األُمم ،فإذا جاءهتم
َّ
اآليات ومل يؤمنوا سيهلكون ،واهلل ال يريد إهالكهم لسبني :األول وجود رسول اهلل

 فيهم ،وال ّثاين :دخول بعضهم يف اإلسالم{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ} [األنفال ،]33 :فهذه سنة إهلية يف هذه األُ ّمة.
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السياق لري ّد عىل تشبثهم بكفرهم دون دليل أو حجةّ ،إل ذلك اخليال
وعاد ّ
املريض الذي افرتض -دون أي دليل أو إماره أو إثارة من علم أو قرينةَّ -
أن البرش
الرسل جيب أن يكونوا من املالئكة ،فقال َّ
ال يكونون ُرسالًَّ ،
جل شأنه{ :-ﮜوأن ّ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ} [األنبياء ]8-7 :اجلسد "ما ُيصنع من مادة األرض
عىل شكل إنسان أو متثال" ،قال تعاىل{ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ} [طه ]88 :وقال تعاىل:
{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ} [ص.]34 :

املصور واملمثل عىل مثال غريه ،فهو جسد ال يأكل وال
الشء
"التّمثال" هو ّ
ّ
الرسل وغريهم ،ومنها زعمكم استغناء
يرشب ،فإذا أردتم معرفة الفروق بني ّ
والشاب أو نفي املوت عنهم ،فتلك أمور مالزمة لإلحياء ،ثم
الرسل عن ال ّطعام ّ
ّ
تتبعوا سنة اهلل التي سبقت لعباده املرسلني {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﯟ} [األنبياء ]9 :فلقد وعدنا ُرسلنا بذلك ووفينا به{ :ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [غافر{ ،]52-51 :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ

ﰜﰝ} [املجادلة.]21 :

بأنم قد
ثم ّ
يوجه القرآن املجيد خطابه إىل أولئك العرب املرشكني ،منبه ًا إياهم َّ
خرسوا -برفضهم اتباع رسول اهلل  والكتاب الذي أنزل عىل قلبه -رشف ًا وسمعة
هم أحوج ما يكونون إليها ،ومن يفرط بام له فيه مصلحة بينة مثل هذه فذلك دليل
عىل غبائه ِ
وقلة عقله{ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ} [األنبياء.]10 :
فلو آمنتم به وقبلتموه ومحلتموه إىل النّاس لكان رشف ًا وذكر ًا لكم ،فال ُيذكر القرآن
وحض هلم شديد عىل اإليامن بالقرآن ،أكده
ّإل وتذكرون به ومعه ،وذلك حتريض
ّ
الشف الذي اعتدتم أن
بقوله{ :ﯧ ﯨ ﯩ} [األنبياء ،]10 :فكيف تفرطون هبذا ّ
تبذلوا األرواح واملهج للحصول عىل مثله ،ونحو هذه اآلية قوله تعاىل{ :ﯖ ﯗ ﯘ
الشح خاص ًا برسول
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [الزخرف ،]44 :ونحوه ما جاء يف سورة ّ
اهلل { :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [الرشح ]4 :فهو ِذكْر ورشف ،ونور وموعظة ،هيدي به اهلل
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السالم ،وخيرجهم من ال ّظلامت إىل النّورّ .
والذكر قد يطلق ويراد به
من آمن به سبل ّ
الكتاب{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ} [ص.]8 :

السياق ليبني هلم َّأنم بإعراضهم عن رسول اهلل
وبعد ذلك التّحريض هلم عاد ّ
الشف ّ
والذكر ،كام أهنم سيتعرضون
والقرآن وصدهم عن سبيل اهلل سيخرسون ذلك ّ
لسخط اهلل وهالك قريتهم وأمتهم.

النَّجم ال ّثاين:

{ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ} [األنبياء]15-11 :

"القصم" التّحطيم والتّهميش ،ويقال" :قاصمة ال ّظهر" للمصيبة أو النّازلة التي
ال ُيرجى اخلروج منها أو اجتيازها .فالقرى التي قصمها اهلل قرى أهلكها ودمرها
بحيث ال تقوم هلا قائمة بعد ذلك .فكأنَّه َ Eخيَّ هم بني ّ
والشف
الذكر ّ
والسمعة ال ّطيبة مدى الدّ هر ،وبني اإلهالك والتّدمري" ،والقرية" يف االستعامل القرآين
ال يراد هبا القرية يف مفهومها املعارص ،بل املراد ما يقابل املدن والعواصم الكربى
يف هذا العرص .وحني أطلق القرآن املجيد عىل مكة َّأنا "أم القرى" أراد بذلك َّأنا
عاصمة املدن أو أكربها يف سائر ما حتمل من معاين.

وهذه اآليات تبني حالة أولئك املستكربين حني تدامههم ساعات إذاقتهم العذاب
كيف يتنازلون عن غطرستهم وكربيائهم وغرورهم ،فريكضون هرب ًا وال ملجأ من اهلل
ّإل إليهّ .
إن "قصم القرى" وحتطيمها بذلك ّ
الشكل ال ُي ْب ِقي ألهلها وساكنيها فرصة
للتيث ألخذ يشء من أمتعتهم وما ُأت ِْرفوا فيه؛ َّ
ألن القرية وشظايا بيوهتا املتطايرة
ّ

تصبح وسائل تدمري لسكاهنا ،جيعلهم بعد إحساسهم ببأسه -سبحانه -يركضون
هرب ًا من شظايا وقطع بيوهتم املدمرة واملتناثرة أن تصيبهم فتدمرهم ،فينا َدون بسخرية
مدمرة{ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [األنبياء،]13 :
فتقصون عليه ما حدث لكم
لعل من يمر بقريتكم التي قصمنا يسألكم عام حدث،
ّ
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ولقريتكم .لكنهم أمام هذه األهوال التي دامهتهم مل يعودوا قادرين عىل قول أي يشء
سوى{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ} [األنبياء ]14 :ألنفسنا وألنبيائنا ولربنا وللنّوع البرشي
الذي ننتمي إليه ،فهي الكلمة الوحيدة التي يستطيعون ترديدها قبل أن يدمروا مع
شظايا قريتهم ال ّ
ظامل أهلها والتي عتت عن أمر رهبا{ ،ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [األنبياء
كالزرع املحصود بعد مجعه وحتويله
 ]15ال جيدون ما يقولونه سواها ،حتى جعلهم اهلل ّ
إىل أكداس ،فصاروا {ﭻ ﭼﭽ} [األنبياء .]15 :فمن حيث إبادهتم وقطع
سائر أسباب احلياة عنهم كانوا حصيد ًا ،ومن حيث حقدهم عىل أنبياء اهلل ونشاطهم
َّ
جل شأنه -يف هاتنييف الصدِّ عن سبيل اهلل وسبيلهم صاروا كنار خامدة .فجمع
فح ِصدُ وا كزرع ،و ُأ ْخِدت نريان
الكلمتني كل معاين اهلالك والتّدمري ومخول النّشاطُ ،
عداوهتم كخمود النّار بعد تأجيج واشتعال.

ي مصائر القرى التي تصدُّ عن سبيل اهلل وتكفر بام جاء به
ومن اآليات التي ُت َب ِّ ُ
ُرسله آيات سورة األعراف {ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}
سورة يونس {ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
[األعراف]100-94 :

وآيات

ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺ} [يونس.]14-13 :

السابقة التي تناولت موضوع النّبوة واألنبياء ،وكيف كتب اهلل
بعد هذه اآليات ّ
السياق
والرسل عىل املكذبني وأصحاب القرى ال ّظاملة ،أخذنا ّ
النّرص يف النّهاية لألنبياء ّ
إىل دليل اخللق ،فكأنّه أراد أن يستدل بدليل اخللق ،وأنَّه مل يكن عبث ًا وال لغاية اللهو
واللعب ،بل كان لغايات أعظم وأكرب من ذلك كله ،لعلهم يستطيعون أن يستيقظوا
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من غفلتهم التي كانت سبب إعراضهم ،ويدركوا ّ
الساموات
أن من يتخذ من خلق ّ
واألرض هلو ًا أو لعب ًا ال يمكن أن يتخذ من الوحي النّازل عىل األنبياء إال هلو ًا ولعب ًا،
بحيث يقابلون ذلك الوحي بغفلة وإعراض ،ويستمعون إليه وهم يلعبون وبقلوب
الساموات واألرض باحلق أنزل الوحي باحلق كذلك،
الهية مشغولة ،فالذي خلق ّ
َّ
جل شأنه -أنَّه ليسي
ثم َب َّ َ
فكالمها من مصدر واحد ومنبع واحد هو احلق بعينهّ .
بحاجة إىل اللهو ،بل َّ
إن اللهو بالنّسبة له مستحيل ،لكن املرشكني يقيسون اإلله احلق
بآهلتهم الباطلة التي اختذوها آهلة ،فيقعون يف هذه األوهام واألخطاء القاتلة.

النَّجم ال ّثالث:

{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [األنبياء.]20-16 :

َّ
الساموات واألرض ال يملكون ّإل
إن هؤالء املرشكني حني يسألون عمن خلق ّ
َّ
جل شأنه:-أن يعرتفوا بأنّه إله آخر غري اآلهلة التي َيدَّ عون و ُي َع ِّظمون؛ ولذلك قال
{ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [الزخرف]9 :
َّ
ولذلك َّ
جل شأنه -يقيم احلجة عليهم انطالق ًا من مسلامهتم،فإن العزيز العليم
الساموات واألرضني التي أدركتم َّ
َّ
أن خالقها ال بدَّ أن يكون العزيز العليم،
أن هذه َّ
هي نفسها التي مل نخلقها العبني ،بل خلقناها
باحلق{ .ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ّ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ}
وقال تعاىل{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀ} [اجلاثية ،]22 :وقال تعاىل{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
[الدخان]39-38 :

ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [األحقاف.]3 :

ّ
الساموات
وكان يف مقدوركم أن تقيسوا نزول الوحي
والذكر عىل خلق ّ
الساموات واألرض وما
واألرض ،فالوحي نازل باحلق كذلك .فكام أننا مل نخلق ّ
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والذكر عىل رسلنا العبني؛ َّ
بينهام العبني ،فإنّنا مل ننزل الوحي ّ
ألن اللهو واللعب ليسا
من صفاتنا وال يليقان بنا ،و{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ}

[األنبياء ]17 :فإذا كان األمر كذلك ،فيجب أال تنرصف أذهانكم إىل أنّنا كنا العبني عند
إنزال الوحي ّ
والذكر عىل رسلنا ،قال تعاىل{ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [فصلت.]43-41 :

وقال تعاىل{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [غافر .]57-56 :وقال تعاىل:
{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ} [غافر.]70-69 :

أ َّما املؤمنون باهلل تعاىل فهم يعلمون َّ
الساموات واألرض إنام هو باحلق
بأن خلق ّ
وليس باطالً ،قال تعاىل{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [آل عمران .]191-190 :لكن الذي يليق
بنا {ﮒ ﮓ ﮔ} [األنبياء ]18 :الذي أنزلنا به الوحي ّ
والذكر عىل أنبيائنا ورسلنا
{ﮕ ﮖ} [األنبياء ]18 :الذي تتمرغون فيه {ﮗ} [األنبياء ،]18 :فنقيض عليه
بداية من الدّ ماغ بحيث ال يكون لديه فرصة للحياة من أي نوع{ ،ﮘ ﮙ ﮚﮛ}
أن هذا الوحي ّ
[األنبياء ]18 :ويزول هذا الباطل كله ،فكأنَّه ُينَ ِّب ُه إىل َّ
والذكر املنزل عىل
والرسل مهمته األوىل أن يدمغ الباطل فيزهقه .فلذلك َّ
فإن شغبهم وهلوهم
األنبياء ّ
ورفضهم ومتادهيم بقوهلم{ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ} [فصلت]26 :
لن يكون له أي أثر يف الوقوف بوجه احلق الذي أنزل اهلل به ّ
الذكر {ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ} [اإلرساء{ ]105 :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ} [األنبياء ]18 :من الكذب واالفرتاء عىل
اهلل -تعاىل ،-ومثل هذا الوصف ما أخرب اهلل به يف قوله تعاىل{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
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ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ} [األنعام .]101-100 :ثم
أخرب َّ
جل شأنهَّ -أن ما يدعوهم إليه من توحيده وعبادته ليس حلاجة منه سبحانه ،فهو

ني عن خلقه كاف ًة ،ومع ذلك {ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ} [األنبياء ]19 :يف املأل األعىل
َغ ٌ
{ﮩ ﮪ ﮫﮬ} [األنبياء ]19 :كام تستكربون أهيا املرشكون{ ،ﮭ ﮮ}
[األنبياء ،]19 :أي :يتعبون َو ِيكّلون ،فهم {ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ} [األنبياء،]20 :
ومهام اجتهدوا يف العبادة فهم ال يستحرسون ،أي :ال يشتد تعبهم واليشعرون َّأنم يف

حاجة إىل فتور ،فالعبادة جزء من تكوينهم ،والتّسبيح يف طبيعتهم.

النَّجم الرابع:

{ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [األنبياء]29 -21 :

هذه اآليات تبني احلقيقة الكربى التي يستكربون عنها وهي التّوحيد .فكأنَّه
َّ
جل شأنه -يقول هلمَّ :إن كل ما تقدم من ذنوهبم وخطاياهم وجرأهتم عليه وخوضهم

وهلوهم ولعبهم ،كل ذلك ال يساوي اختاذهم {ﯙ} [األنبياء ]21 :من دون اهلل {ﯚ

بالسامء مثل الواحد األحد {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﯛ} [األنبياء ،]21 :ال عالقة هلم ّ

ﮬ ﮭ ﮮ} [الزخرف  ،]84 :فاختذوا من األرض آهلة وأومهوا أنفسهم َّأنم يتمتعون
ألنم غافلون عن َّ
أن كل ما يف
بالقدرة عىل أن ينرشوا وحيرشوا ويبعثوا َم ْن يف القبور؛ َّ

الوجود يدل عىل وحدانيته  Eألنَّه{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ} [األنبياء ]22 :العظيم الذي ال ُي َمكَّن أحد ًا أن يستوي عليه ،فتبارك وتقدس
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َّ
وتعاىل اهلل رب العرش {ﯫ ﯬﯭ} [األنبياء ،]22 :فهو وحده
جل شأنه{ -ﯮﯯ ﯰ ﯱ} [األنبياء ]23 :وهم مجيع ًا {ﯲ ﯳﯴ} [األنبياء ]23 :عن إيامهنم

وأعامهلم وأفعاهلم من خري ورش.

{ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ} [األنبياء ]24 :من دون دليل وال قرينة وال برهان يدل
عىل ألوهيتهمَّ ،
ولعل تلك األفهام الكليلة تصل إىل ذلك اإلدراك حني جيري حتدِّ هيا،
ويقال هلا{ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [األنبياء ]24 :واهلل يعلم أن ال برهان هلم عىل يشء ،لكن
األمر من اهلل للنّبي الكريم أن يطلب من هؤالء ال َغ َفلة اجلاهلني الالعبني أن يأتوا
بربهان عىل َّ
أن من اختذوهم آهلة هم آهلة فعالً .وبإشارة حكيمة يشري اهلل -تعاىل -إىل
أن الربهان ينبغي أن يكون صادر ًا عن الوحي وعن اهلل َّ
ّ
جل شأنه -فيقول هلم{ :ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ} [األنبياء ]24 :وليس فيهام أية إشارة إىل دعوى أو إقرار أو سند

الشكاء ،أو وجود آهلة غري اهلل -تبارك وتعاىل{ ،-ﰇﰈ ﰉ
يسند دعاواكم بوجود ّ

ﰊﰋﰌ} [األنبياء ]24 :وال يعرفونه ،فض ً
ال عن أن تكون هلم عقول قادرة عىل الوصول
إىل الرباهني واستخالصها{ ،ﰍ ﰎﰏ} [األنبياء ،]24 :وسبب إعراضهم هو
جهلهم باحلق واستكبارهم عىل َم ْن أرسلهم اهلل َّ -
جل شأنه  -لتعليمهم ذلك احلق.
ويزيد َّ
الشكية فيقول{ :ﭑ
جل شأنه -يف حتدهيم أن يأتوا بأي برهان عىل دعاواهم ّﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ} [األنبياءّ ]25 :
فالذكر
َّ
جل شأنه -مدى سخف عقوهلم وضآلةثم يبني اهلل
يكذهبم ورسل اهلل يكذبوهنمَّ ،
تلك األفهام حني تنزلوا من دعوى وجود رشيك هلل إىل دعوى وجود ولد له{ :ﭡ

والسيد املسيح واملالئكة  ،ظن ًا منهم
ﭢ ﭣ ﭤﭥ} [األنبياء ]26 :مثل ُعزير ّ
َّ
الشيك ،فينسبونه
الشك ،ولكن بتغيري صفة ّ
أن ذلك سيحقق هلم ما استهدفوه من ّ
إىل اهلل -تعاىل -كولد له .وهم كقوم يعيشون يف جمتمع َق َبيل يرث فيه االبن األكرب أباه؛
ّ
إذ تومهوا َّ
متر
أن نسبة الولد إىل اهلل
جل شأنه -قد تكون من األمور التي يمكن أن َّوتُقبل ،خاص ًة إذا كان الولد -املدعي واملنسوب إليه -خلق من أم دون أب ،فمن
املقبول -يف عقوهلم املريضة -أن ُينسب إليه {ﭦ} [األنبياء ]26 :وبذلك يكونون

الشك الذي تبنوه ،وزيفوا التّوحيد وذلك هدفهم ،وقسموا العبادة والوالء
قد َح َّققوا ّ
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ّ
بني األب واالبن ،وجعلوا النّاس يتصورون َّ
جل شأنه -مثله مثل خلقه،أن اإلله
ثم فأية غرابة يف أن يكون له رشكاء ،فالغريب
يشبههم فله صاحبة وله ولد ،ومن َّ
الشك الذي َألِفوه وعاشوا عليه .فهؤالء الذين نسبوهم إىل
عندهم هو التّوحيد ال ّ

اهلل كأبناء ،ال يمكن أن يكون منهم آهلة أو أوالد هلل ،ال هم وال سواهم{،ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ} [األنبياء ]26 :ال يرضهم وال يقلل من شأهنم ،وال حيملون أية مسؤولية
عن رشك هؤالء وما ينسبونه إىل هؤالء العباد املكرمني.
وقوله -تعاىل{ :-ﭨ ﭩ ﭪﭫ}

[األنبياء]26 :

الرسل
شاملة لكل ّ

واألنبياء واملالئكة .فهذه اآلية تستكمل قضية التّوحيد التي مل جيد املرشكون لدهيم أي
دليل أو برهان يستطيعون تقديمه إلسناد زعمهم يف تأليه الرشكاء.

{ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [األنبياء ]28-27 :فال يتعدون احلدود
التي حددها اهلل َّ
جل شأنه -هلم ،فهؤالء املرشكون الذين يأملون َّالشكاء
أن هؤالء ّ
أنم {ﭰ ﭱﭲ} [األنبياء{ ]27 :ﭹ ﭺ
سيشفعون هلم ،ال يعلمون َّ

ﭻ ﭼ ﭽ} [األنبياء ]28 :وهم خيشون رهبم ويتّقونه ،وما من أحد منهم ممكن أن
يقول للنّاس إين إله من دون النّاس؛ ألنه يعلم َّ
أن جزاءه سيكون النّار {ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}

[األنبياء]29 :

والسيد املسيح،
وتستدعي هذه اآليات حوار سورة املائدة بني اهلل -تبارك وتعاىلّ -
ذلك احلوار ّ
الشيق{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ} [املائدة.]119-116 :
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النَّجم اخلامس:

{ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [األنبياء]33-30 :

هذه اآليات الكريمة تستهدف -يف كثري من األحيان -حتدي عقول املرشكني
واملخاطبني بصفة عامة ،واستفزازها ودفعها إىل التّفكريَّ ،
فإن أهم ما عمل األنبياء عىل
َّ
جل شأنه -وتفرده باأللوهيةالدعوة إليه وجعل البرش يؤمنون به هو وحدانية اهلل
الزاوية الذي يقوم عليه كل ما
والصفات ،وهذا التّوحيد
والربوبية
والتفرد حجر ّ
ّ
ّ
ّ
يأيت بعده من اإليامن بالبعث بعد املوت والنّشور واحلساب واجلزاء ،وصريورة فريق
السعري ،وكل ما يف الوجود يشكل آية وعالمة وداللة عىل
إىل اجلنة ،وفريق آخر إىل ّ
وحدانية اهلل َّ
والصفات ،يدل بشكل أو بآخر
والربوبية ّ
وتفرده باأللوهية ّ
جل شأنهّ -ثم البعث والنّشور واحلساب واجلزاء ،ولكن اإلنسان حمل النّسيان،
عىل اليوم اآلخر ّ
وأحيان ًا كلام اشتدّ ظهور األشياء حوله ازداد غفلة عنها ،وقدي ًام قيل :ومن شدة ال ّظهور
اخلفاء ،فيقوم القرآن الكريم باستفزاز ُقوى الوعي اإلنساين وحتديه ودخول يف حوار
معها ،ويف هذه اآلية الكريمة يوجه اهلل هلؤالء استفهام ًا انكار ّي ًا يستفز به ُقوى وعيهم
السامء نراها رتق ًا مصمتة مغلقة فتفتح
ألمر يفرتض أن يكون ُمشاهد ًا مرئي ًا ،فهذه َّ
الرعد
وينزل منها املاء املنهمر {ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ} [القمر ]11 :يصاحبه ّ
والربق وسواه ،وهذه رؤية برصية ،وترى األرض هامدة فينزل اهلل املاء عليها فتهتز
وتربو وتتفتق عن زروع وأشجار وثامر ،وتتحول املياه أحيان ًا إىل أهنار ،وهكذا وهي
مما ُيرى و ُيشاهد بني احلني واآلخر.

الرؤية
الرؤية التي وقع االستفهام اإلنكاري عليها وهي ّ
وهذا إذا أخذنا ّ
الرؤية العلمية ،فذلك أمر ال يعلمه ّإل العلامء املتخصصون الذين
البرصية ،وإذا اردنا ّ
يستطيعون أن يتفهموا َّ
السموات واألرض كانت كتلة واحدة متصلة رتق ًا ،ففصل
أن ّ
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اهلل َّ
السامء وفتقهام ،إلزالة ذلك االتصال الذي
جل شأنه -بقوته وقدرته األرض عن ّالسامء فقد جعلها اهلل -تعاىل -سقف ًا
كان ،وحتديد وظائف كل منهام بعد ذلك ،فأ َّما َّ
حمفوظ ًا وفيها آيات كثرية جد ًا ،ففيها النّجوم مصابيح ،ويف الوقت نفسه وسائل رجم
َّ
ّ
الساموات كام هو يف
للشياطني ،وجعلها ذات حبك ،وينزل أمره
جل شأنه -بني ّعلمه ،وجعل األرض فجاج ًا وسب ً
ال وطرق ًا ومهاد ًا وفرش ًا ،وجعل فيها روايس لتستقر

وظائف كثرية وخدمات تساعده عىل مهام االستخالف والقيام هبا
وتؤدي لإلنسان
َ
واألمانة واالبتالء ،لعل النّاس هيتدون إىل اخلالق العظيم الذي أعطى لكل يشء خلقه
للسامء خلقها وجعلها سقفا حمفوظ ًا ،وخلق ال ّليل والنّهار ّ
والشمس
ثم هدى ،وأعطى ّ
ّ
والقمر ،وجعلها سابحة يف أفالكها ،وقدر القمر منازل ،وجعل ّ
الشمس جتري ملستقر
هلا ،فيكون للنّاس ليل يسكنون فيه ،وهنار ينطلقون فيه للحصول عىل معايشهم،
وتستقيم احلياة وتتم حلقات العهد اإلهلي مع اإلنسان باستخالفه وانتامئه وابتالئه
ثم جمازاته بعد ذلك ،فهذا اخللق كله ُخ ِل َق بتقدير العزيز العليم ،فأوحى يف كل سامء
َّ
أمرها ،وه ّيأ كل جزء من هذا الكون ملا خلق له ،وسخره هلذا اإلنسان لينهض بتلك
املهام التي أوكلت إليه.

هذه اآليات لو تدبرها الذين كفروا لتمكنوا من أن يدركوا َّ
أن البعث والنّشور
أمران معقوالنَّ ،
ألن اهلل القادر عىل كل ذلك ،قادر عىل أن ُيعيد هذا اخللق ويبعثه مرة
أخرى وحيرش النّاس إليه مجيع ًا ،ويدركوا -أيض ًاَّ -أنا قدرة ال يمكن أن تكون موضع
شك أو تفكري ،فا ّلذي مل َي ْع َي بخلق ذلك كله ،ومل يعجزه يشء منه لن يكون صعب ًا
عليه أو ُمتعذر ًا إعادة ذلك اخللق ،بل هو يف املقاييس العقلية -لو كانوا يعقلون-
أهون عليه .E

لكن هذه اآليات كثري ًا ما يغفل الناس عنها ،ويعجزون عن تدبرها وتأملها،
فهذا اخلالق العظيم الذي تفرد بخلق كل يشء وقدره تقدير ًا ،هو املتوحد املتفرد
ٍ
الشكاء ،وهو األحد الصمد الذي
بالعظمة واجلالل والكربياء واجلامل،
مستغن عن ّ
{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [اإلخالص ،]4-3 :فكان
حري ًا هبؤالء أن يعرفوه ويؤمنوا به ويستغفروه وختبت قلوهبم جلالله.
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النَّجم السادس:

{ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [األنبياء]36-34 :

السياق إىل جانب آخر من جوانب الغفلة واجلهل لدى هؤالء املرشكني،
ينتقل بنا ّ
يتعلق بجهلهم بحقيقة النّبوة وطبيعة رساالت األنبياء ومهامهم ،فهم مل يسمحوا
َّ
السمعية،
ألنفسهم أن يتلقوا عن اهلل
جل شأنه -حقيقة النّبوة ،وهي من األمور ّكام أهنم مل يعطوا ألنفسهم فرصة التفكّر يف معرفة الدّ ور الذي يقوم به األنبياء يف
الرسالة والنّبوة ال بدّ وأن يقوم هبا برش مثل
هداية البرش إىل رهبم ،ومل يفطنوا إىل أن ّ
بقية البرش ،ليتمكنوا من االتصال هبم وخماطبتهم وإبالغ الدّ عوة إليهم ،لك ّن عناد
هؤالء الكافرين محلهم عىل أن يضعوا مواصفات خاصة للرسل ختيلوها يف خميالهتم
وابتدعوها ،فزعموا ّ
الرسل واألنبياء ينبغي أن يكونوا مالئكة أو جزء ًا من العامل
أن ّ
الغيبي ،ولو كانوا كذلك ملا أمكن هلم أن خياطبوا البرش الذين ال ينتمون إىل جنسهم،
َّ
جل شأنه ،-وحنيوال صلة بني املالئكة وعاملهم ّإل بطرق يعلمها اهلل وحيددها
نبه اهلل -تعاىل -هؤالء الغافلني عىل َّ
أن املالئكة ال يمكن أن يكونوا رس ً
ال للبرش،
وأن رسل البرش ال بدّ أن يكونوا منهم ال من املالئكة وال من ِسواهمّ ،
َّ
وإل استحال
واملرسل إليهم ،ولذلك كان جميء املالئكة إىل البرش
الرسل
َ
االتصال والتّواصل بني ُّ
بالصيحة أو
نذير سوء ،ألن املالئكة تأيت إلهالك أمم املكذبني وتدمريهم وأخذهم ّ
َّ
جلبالرجفة ،وما شاكل ذلك من أنواع العذاب -والعياذ باهلل ،-ولذلك قال اهلل
ّ
شأنه{ :-ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ } [الفرقان]22 :
الرسل إليهم من املالئكة -أنه أمر
ولـم أدرك -هؤالء الذي قالوا برضورة أن يكون ّ
ّ
الرسول بأنّه يأكل ال ّطعام ،ويميش يف األسواق،
ال يستقيم ،عمدوا إىل العيب عىل ّ
ويموت كام يموت النّاس ،والحيمل صفة اخللود ،وقد يكون هذا املوضوع جاءهم
وأنم يف حالة غيبة ،وأهنم
بتأثري ال ّثقافة الكتابية التي زعمت خلود موسى وعيسى ّ
سريجعون منها وليسوا يف حالة موت ،فقالوا لرسول اهلل :ما دمت ستذوق املوت
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أي برش آخر ،وأنك لن خت ّلد يف هذه األرض ،فإذن أنت لست برسول
مثلك مثل ّ
وال نبي ،فتأيت رد ًا عليهم ونفيا النحرافات َم ْن سبقهم يف تصور َّ
أن أحد ًا من النّاس
َّ
السابقني ُقدِّ َر له اخللد ،فقال
جل شأنه{ :-ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲأو من األنبياء ّ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ} [األنبياءّ .]34 :
إن طبيعة هذه احلياة وطبيعة خلق
اإلنسان فيها ال تسمح باخللود فتأيت اآلية التالية{ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ} [األنبياء ]35 :إن وجودكم يف هذه احلياة الدّ نيا هو وجود
قصري حمدود بتحقيق مهمة االبتالء {ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ} [امللك .]2 :وبعد رجوعكم إلينا هناك ستأيت مرحلة خلود فيقال ألهل
اجلنة :يا أهل اجلنة ،خلود بال موت ،ويا أهل النّار ،خلود بال موت .وبخصوص
نفي اخللود عن رسول اهلل  ورد قوله -تعاىل{ :-ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ} [آل عمران.]144 :
ف هؤالء أن يسخروا منه  Oويتخذوا مما يدعو إليه جمال
وقد َألِ َ

استهزاء ،فقال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [األنبياء ]36 :وهم أحق
َّ
جل شأنه ،-أ ّما أنت فتكفر بأصنامبالرمحن
بالسخرية واالستهزاء ،فهم يكفرون ّ
ّ
سموها هم وآباؤهم ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،صنعوها بأيدهيم وزعموا ّأنا آهلة،
ّ
وأنا تفعل هلم ،وتفعل ،إىل غري ذلك.
وأنا تقرهبم إىل اهلل زلفىّ ،
ّ

النَّجم السابع:

{ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
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ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ} [األنبياء]47-37 :

ترتبط هذه اآليات الكريمة بام قبلها ،فقد كان استهزاء املرشكني برسول اهلل 

بكف أيدهيم عنهم ،فيستعجلون
يثري املؤمنني ويستفزهم ،وربام متنوا لو ّأنم مل يؤمروا ِّ
عذاب اهلل الذي توعدهم به ،وا ّلذي ال يكف املرشكون عن سؤال رسول اهلل  أن
يأتيهم به ويعجل بإيقاعه عليهم إن كان صادق ًا ،ويسخرون من رسول اهلل  كلام
تأخر عليهم ويقولون{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ} [األنبياء]38 :

وهنا يبني اهلل ّ
جل شأنهّ -السعة واالستعجال يف طبائع البرش أقوى وأغلب
أن ّ
الصرب الذي جيب أن يتحىل به املؤمنون ،ألن اإلنسان إذا أحب شيئ ًا استعجل
من ّ
حصوله ،وإذا كره شيئ ًا استعجل زواله {ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀﮁ
الصرب ّإل إذا محل نفسه عليه؛ لذلك جعله
ﮂﮃ} [اإلرساء ]11 :فال يستطيع اإلنسان ّ
اهلل قسيم اإليامن يف سورة العرص ،قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [العرص ]3-1 :فاإليامن وعمل

بالصرب ،كل أولئك من األمور التي ال يناسبها
الصاحلات والتّوايص باحلق والتّوايص ّ
ّ
االستعجال ،وال يستطيع اإلنسان القيام هبا ّإل بالصرب ،ولكن اإلنسان ُخلق من
فكأن االستعجال جزء من طبيعته ِ
ّ
وجبلته التي منها ُخ ِل َق وعليها ُجبل ،فيقول
عجل،
َّ
جل شأنه -للمؤمنني واملرشكني مع ًا{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ}اهلل
[األنبياء ]37 :فبالنّسبة للمؤمنني سريون آيات اهلل يف نرص رسوله عىل املرشكني يف الدّ نيا،
ّ
جل شأنه -ذلك يف غزوة بدر ،وجعل املالئكة يرضبون وجوههموقد أراهم اهلل
وأدبارهم ،وجعل النّرص هلل ولرسوله وللمؤمنني عليهم ((( ،وسريوهنم وهم ُيدَ ُّعون
ِ
النبي ﷺ عىل َأ ْه ِل ا ْل َق ِل ِ
يب ،فقالَ :و َجدْ ت ُْم ما َوعَدَ َر ُّبك ُْم
((( عن نَافع َأ َّن ابن ع َُم َر  Lأخربه قال ":ا َّط َل َع ُّ
َح ّق ًا؟ َف ِق َيل له :تَدْ عُو َأ ْم َوات ًا؟ فقال :ما َأ ْنت ُْم بِ َأ ْس َم َع منهمَ ،و َل ِك ْن َل ُ ِ
يي ُب َ
ون ".انظر:
البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف عذاب القرب ،حديث رقم( ،)1370ص.266
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إىل النّار د ّع ًا يف اآلخرة ،ال يستطيع أحد منهم أن يكف عن وجهه النّار ،وال عن
ظهره ،ولن تغني عنهم آهلتهم شيئ ًا .وتستدعي هذه اآلية قوله تعاىل{ :ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}

[األنفال:

السخرية التي كانوا يواجهون هبا رسول اهلل  واملؤمنني
 ]50وسيندمون عىل تلك ّ
َّ
من أصحابه ،ويقول
جل شأنه{ :-ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ} [األنبياء ]39 :ملا قاموا باالستهزاء برسول اهلل

وبام أنزل اهلل عليه ،وملا استمروا عىل رشكهم وكفرهم واستهزائهم برسول اهلل .
وإذا كان ملا حدث يف بدر له مقدماته وإرهاصاتهّ ،
الساعة
فإن عذاب اهلل هلم بعد ّ
والساعة {ﮇ ﮈ ﮉ} [األنبياء ]40 :وجيدون
أشدّ وأنكى وأفتك وأقوىّ ،

فالساعة
أنفسهم عاجزين حتى عن تلك املدافعة اهلزيلة التي قاموا هبا يف غزوة بدرّ ،
تفاجئهم ،وتعجزهم عن املدافعة فيغلبون ،ويف الوقت نفسه {ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ} [األنبياء ،]40 :أو يؤخرون ،أو يؤخر عنهم العذاب؛ ّ
ألن وقت العمل
واجلزاء يكون قد انتهى.

ثم يقول اهلل -تعاىل -لنبيه { :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ّ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ} [األنبياء ]40 :فهي مثل ما جاء يف سورة األنعام{ :ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ} [األنعام]10 :

فهذا الذي حييق بالكافرين واملرشكني يف احلياة الدّ نيا إنّام هو جزء من آيات اهلل التي
ّ
يرهيا اهلل لرسوله ولعباده املؤمنني كام وعدهم
جل شأنه -يف قوله{:ﭨ ﭩﭫﭬ} [األنبياء.]37 :

السياق هؤالء املغرورين إىل سؤال خطري موجه إليهم ،يذكرهم ّ
بأن
ثم يأخذ ّ
ّ
بقاءهم يف هذه احلياة واستمرارهم فيها إىل األجل املسمى ،ال يعني ّأنم أقوياء أو
ألن اهلل ّ
ّأنم يعجزون اهلل ّ
السامء ،بل ّ
جل شأنه -قدّ رجل شأنه -يف األرض أو يف ّأن حيفظهم ويبقيهم إىل أجل مسمى ،و ُي ْم ِه َلهم من غري ْ
أن ُ ْي ِم َلهم لعلهم يتخلون عن
كربيائهم وإعراضهم واستهزائهم وسخريتهم ،فيأمر رسول اهلل أن يقول هلم{ :ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ} [األنبياء ]42 :أتظنون ّ
السخيفة هي
أن تلك اآلهلة ّ
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ِ
ّ
الرمحن هنا فيه تناسب مع ذلك احلفظ،
الرمحن
جل شأنه -وذكْر ّالتي حتفظكم من ّ
َّ
جل شأنه -برمحته أراد أن يمنحهم الفرصة فيؤخر عنهم العذاب ،وحيفظهمفهو
يف سائر األوقات من اآلفات ،وكان ينبغي أن يكون ذلك دافع ًا يدفعهم إىل عدم
االستهزاء باهلل وبرسوله ،لكنهم كعادهتم مستكربون معرضون {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
َّ
جلﮫ ﮬﮭ} [األنبياء ]42 :فال يذكرونه وال ينسبون إليه ذلك احلفظ
شأنه .-ويسأهلم اهلل -تعاىل -سؤاالً إنكاري ًا ،بعد أن يرضب عنهم بخطابه املبارش

ويكلمهم بضمري الغيبة{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ} [األنبياء ]43 :وهي مثل
السخرية منهم واإلعراض
كلمة "بل" ،أي :بل هلم آهلة متنعهم من دوننا ،زيادة يف ّ
عنهم ،وبيان تفاهة ما اختاروا من تأليه آهلة {ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

مؤيدين من اهلل بالقبول ،أو لدهيم حظوة عنده
ﯝﯞ} [األنبياء ،]43 :وليسوا َ
َّ
عز وجل  ،-فيجيب املوىل
جل شأنه{ :-ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ َّﯦﯧ} [األنبياء ،]44 :فهؤالء احلارضون هلم آباء سبقوهم طال عليهم العمر ،ولكن
العمر مهام طال فإنَّه إىل هناية ،ومل يدرك هؤالء َّ
أن ذلك استدراج وإمهال{ ،ﯨ
ﯩ} [األنبياء ]44 :أي هؤالء املرشكون من قريش وأمثاهلم رؤية علمية {ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ} [األنبياءّ ،]44 :
وأن األرض واخللق والكون كل يوم هو يف
شأن جديد ،واألرض تنقص من أطرافها ،واملياه تزداد ،ويوشك أن يأيت يوم تنتهي فيه
هذه األرض وتُبدل {ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ}
السامء واألرض
[إبراهيم{ ]48 :ﯱ ﯲﯳ} [األنبياء ]44 :فالذي يتحكم يف ّ
ّ
والسحاب والبحار واألهنار واألحياء واألموات ،هل
والشمس والقمر والنّجوم
ّ
يمكن أن يغلبه هؤالء وآهلتهم التي صنعوها واختلقوها ،وهل يمكن أن يكون هؤالء
هم الغالبون؟! إن ذلك مستحيل.

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ} [األنبياء ،]45 :ويأمر اهلل نبيه الكريم أن يقول هلم:
ما أنذركم به ليس مني ،بل هو وحي أوحاه اهلل إ َّيل ،ما كنت أعلمه أنا وال أحد من
قومي ،فذلك ما أنذركم به ،فأنا مل أقل لكم يوم ًا عندي خزائن اهلل وال أعلم الغيب وال
ّأن ملك ،بل أخربتكم بأنني {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
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ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ} [األنعام ]19 :فإنني
أنذركم هبذا الوحي ولكن {ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ} [األنبياء ]45 :ال
بالوحي وال بسواه.
{ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ} [األنبياء.]46 :

الرضخ يف العطية ،يقال :نفحه بيشء إذا أعطاه دون حساب هذه
والنّفحة هي من ّ
والسياق يسخر منهم كام يسخرون ،فاألصل يف النّفحة أن تكون يف العطية،
العطيةّ ،
ومل يعهد استعامهلا يف العذاب ،لكنها جاءت هنا استهزا ًء هبم وسخرية ،فإذا رأوا من
العذاب ما يشبه النّفحة من العذاب األدنى دون العذاب األكرب ،يسارعون إىل ولولة
والرجوع إىل اهلل وإدراك ّأنم كانوا ظاملنيّ ،
وأن
ورصيخ بدالً من اإلرساع إىل التّوبة ّ
عليهم أن هيتدوا ويؤمنوا برسول اهلل ،وخيرجوا من حالة ال ّظلم الذي يامرسونه.

ّ
السابقة {ﭞ ﭟ ﭠ} [األنبياء- ]46 :التي هي جمرد
وألن قوله يف اآلية ّ
رضخ -قد يتوهم بعضهم ّ
أن اهلل -تعاىل -قد ال يكون عادالً يف حساهبم وعقاهبم،
ّ
فيبني
جل شأنه -أنه سوف يضع موازين {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [األنبياء: ،]4٧واملوازين مجع ميزان ،فأعامل العباد سوف توزن بموازين دقيقة ،قائمة عىل القسط
والعدل{ ،ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ} [املؤمنون ،]103-102 :وإذا كان اهلل يبغض كفر
الكافرين وانحرافهم وضالهلم ،فال يعني أنّه سيظلم أحد ًا منهم شيئ ًا ،واهلل -تبارك
وتعاىل -يضع املوازين القسط العادلة ليوم القيامة؛ ّ
ألن هناك موازين الدّ نيا التي
حتتمل التّطفيف ،ويمكن أن يقع فيها يشء من ال ّظلم ،أ ّما موازين اهلل -تعاىل -يوم

كأنا
القيامة فهي عادلة ،لدرجة َّأنا توصف بالقسط ،وكأنّام هي القسط نفسه ،أو ّ
التنزل ،لتناسب عقلياهتم
صنعت من القسط والعدل ،وقد ذكرها باجلمع عىل سبيل ّ
التي كانت تستكثر أن تكون حماسبة اهلل البرش دقيقة هلذه الدّ رجة مع كثرهتم ،ومع
كل هذه األعداد من البرش من آدم إىل يوم الدّ ين ،وترى تلك العقول الكليلة يف ذلك
أن يف قدرته ّ
رضب ًا من املحال ،فأكّد هلم ّ
جل شأنه -أن يضع املوازين القسط العادلةليوم القيامة عىل مستوى َّ
الش ،فكل
الذ َّرة واملثقال وحبة اخلردل ّ
الصغرية من اخلري أو ّ ِّ
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ذلك مندرج حتت قدرة الواحد األحد  Dفهي باجلمع تدل عىل قدرته -سبحانه-
أن حياسب اجلميع كلهم يف الوقت نفسه ،وقد يستغرب اإلنسان ذلك؛ ألنّه يرى أنّه
يصعب عليه القيام باحلوار مع اثنني أو ثالثة ويكاد يكون حماالً مع عرشين ،ويكون
بالفعل حماالً مع ألف مثالً ،فال يتخيل هؤالء كيف حياسب اهلل الباليني من البرش
الضعيفّ -أن قدرة اهلل ال حدَّ هلا.
ونيس هذا اإلنسان
حساب ًا دقيق ًا يف وقت واحد،
ّ
َ
ودون تشبيه ،فنحن نرى مع التّكنولوجيا احلديثة كيف ّ
أن جهاز احلاسب اآليل يستطيع
أن يقوم بماليني العمليات احلسابية وتشغيل عرشات الربامج يف الوقت نفسه ،فكيف
ال يتخيل ذلك مع اجلبار ذي القوة وامللكوت ّ
-جل شأنه.-

{ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ} [األنبياء ]47 :أي قادرين عىل احلساب الدّ قيق الذي ال جور فيه عىل أحد

وال ظلم ألحد.

النَّجم ال ّثامن:

{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [األنبياء]50-48 :

ثم يلتفت السياق إىل حلفاء هؤالء املرشكني من أهل الكتاب وبخاصة اليهود
ّ
ليقول هلم :إنكم ظلمتم أنفسكم بعدم إيامنكم برسول اهلل حممد  ظل ًام شديد ًا،
ّ
فإن ما ُأنزل عليه هو مثل ما ُأنزل عىل موسى وهارون ،فرقان ًا يفرق اهلل به بني احلق
والباطل وضياء وذكر ًا للمتقني ،وقد آمنتم بام ُأنزل عىل موسى ،فام الذي جيعلكم
تكفرون بام ُأنزل عىل حممد  وهو احلق من ربكم.
وقد نزع اهلل ّ
جل شأنه -عن أهل الكتاب هؤالء أهم صفات املؤمنني واملتقني،الرسل
أال وهي ّأنم خيشون رهبم بالغيب ،كام نزع عنهم صفة اإليامن بكل ما أرسل به ّ
من غائب أو حارض فال يكفرون به وال يعصون؛ كام نزع عنهم صفة اخلوف واخلشية
من ّأنم سيلقون اهلل يوم القيامة ،وهم يبارزونه بالكفر والعصيان.
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النَّجم التّاسع:

{ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵﯶﯷﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
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ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [األنبياء]91 -51 :

وبعد أن ينتهي السياق من تذكري أهل الكتاب ،يعود مرة أخرى لتذكري اجلميع
بأيب األنبياء إبراهيم  Sالذي رفض عبادة األصنام ،فلم يسجد ألي صنم منها،
ولذلك فقد استحق إبراهيم  Sأن يؤتى النّبوة والكتاب بعد أن آتاه اهلل رشده،
وذلك من قبل أن ُينزل عىل موسى وهارون  Rالكتاب ،ومن قبل أن يبعثا
إىل فرعون ،وتبني اآليات ُمنْ َط َل َق إبراهيم  Sيف موقفه من قومه ومن أصنامهم،
الرشد الذي آتاه اهلل إياه ،فجعله عاق ً
ال صاحب حجة وبيان {ﭝ ﭞ
أال وهو ّ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [األنعام ]83 :ثم يقول
تعاىل -مادح ًا نبيه وخليله إبراهيم { :Sﮣ ﮤ ﮥ ﮦ} [األنبياء ]51 :أي:عاملني بأنّه رجل رشيد ،وعاملني باستحقاقه بأن يكون نبي ًا ورسوالً ،فاهلل تعاىل أعلم

حيث جيعل رسالته ،وكنا معه حني جاء أباه وقومه ينكر عليهم رشكهم وعبادهتم
األصنام{ ،ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [األنبياء ]52 :بكل ازدراء واحتقار {ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ} [األنبياء ]52 :تصوروهنا وتنحتوهنا عىل صور صلحاء النّاس من البرش{ ،ﮰ
ﮱﯓ} [األنبياء ]52 :عىل عبادهتا ومالزمة التّعظيم هلا وتقديسها ،فهل عندكم من
أن لكم أن تفعلوا هذا؟! فام كانوا جيدون قوالً
سلطان أو برهان أو دليل يدلكم عىل ّ
يقولونه أو دلي ً
ال يستدلون به ّإل أن {ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [األنبياء ]53 :تلك

حجتهم الدّ ائمة ،التي يروهنا برهان ًا :تقليد اآلباء واألجداد ،انطالق ًا من َّ
أن اآلباء ال
خيطئون ،وهو دليل افرتوه وصاغه هلم ّ
الشيطان ،فرد عليهم إبراهيم { Sﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ} [األنبياء ]54 :فأخذهتم العزة باإلثم ليجاهدوا
سيدنا إبراهيم  Sويسألوه {ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [األنبياء،]55 :
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فكأنم {ﯣ ﯤ ﯥ} [األنبياء ]55 :فخشية أن يظن
فيحتمل أن (أم) بمعنى (بل)ّ ،
أنّه قد جاء باحلق- ،وقد خضعوا ملا جاءهم به من احلق ولو للحظة ،-سارعوا إىل
القول{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ} [األنبياء ]55 :الذين يريدون أن يعبثون بديننا ،وما نعتز
به من آهلة آبائنا ،فقال { :Sﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸ} [األنبياءّ ]56 :
إن الذي يصلح أن يكون َر ّب ًا وإهل ًا {ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ} [األنبياء ]56 :وخلقهن ومل َي ْع َي بخلقهن ،فهي تطيعه  Dمسخرة له،
ّ
جل شأنه -بأنّه ُيؤ َّله وأن ُيعبد،خاضعة جلالل وجهه وعظمة سلطانه ،وهو اجلدير
ال هذه األصنام التي تصنعوهنا وتؤهلوهنا باطالً .وتستدعي هذه اآليات آيات سورة
ّ
الشعراء؛ إذ يقول -تعاىل{ :-ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ} [الشعراء.]89-69 :

وهذا احلوار -يف سورة ّ
الشعراء -يذهب إىل التّفاصيل الدّ قيقة ،فتأيت اآليات
ُم َصدَّ ر ًة بأمر الرسول اهلل  بتالوة نبأ إبراهيم عىل هؤالء املرشكني من العرب
الذي يدّ عون َّأنم أبناؤه وذريته ،وأهنم منتمون إىل حنيفيته ،ومتّبعون لوصيته بتطهري
السجود ،وعامرة البيت ،وسقاية
والركع ّ
البيت الذي بوأه اهلل آية للقائمني والعاكفني ّ
حجاجه .وفيه إعالن لعداوة إبراهيم لتلك اآلهلة البلهاء من األصنام{ :ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ} [الشعراء ،]77 :وأقسم عىل أن يتخلص منها {ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑﭒ} [األنبياء ]58-57 :قطع ًا صغرية وكرس ًا ،ومل
يستثن {ﭓ ﭔ ﭕ} [األنبياء ]58 :صن ًام كبري ًا من تلك األصنام {ﭖ ﭗ
فلم وجدوا أصنامهم قد آلت إىل كومة من جذاذ وكرس
ﭘ ﭙ} [األنبياءَّ ،]58 :
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صغرية تساءلوا ،و{ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

عبوا عنها بصيغة
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [األنبياء ]60-59 :أي :يذكر تلك األصنام ،وقد ّ
العاقل {ﭦ} [األنبياء ]60 :وليس (يذكرها) بوصفها آهلة{ ،ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ} [األنبياء ]61 :لريوه بعدما هدد بجعلها جذاذ ًا وتوعدهم
فلم جاءوا به -كام دبروا -عىل أعني النّاس {ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
بتدمريهاّ ،
السخرية هبم ،واحلط من
ﭹ ﭺ} [األنبياء ]62 :فرد عليهم بجواب فيه معنى ّ

شأن آهلتهم ،وتوكيد ملا سبق أن قاله يف تلك األصنام من َّأنا ال تسمع ،وال تبرص ،وال
تنطق ،وال تُغني عن نفسها -فض ً
ال عمن يعبدوهنا -شيئ ًا{ ،ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}[األنبياء ،]63 :فإذا عجزوا عن النُّطق وعن محاية

أنفسهم ،فكيف خيلقون ويأمرون ،وينهون ،وحيلون وحيرمون؟ فصدمهم ما اشتمل
عليه جوابه من حجة{ ،ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [األنبياء ]64 :بنوع من البداهة
الفطرية املفاجئة {ﮉ ﮊ ﮋﮌ} [األنبياء ]64 :لكن ّ
الشيطان منهم باملرصاد
وجيري منهم جمرى الدّ م ،وكربياؤهم وغطرستهم قائمة فيهم ،فال يعرتفون بحجته
ولو كانت حق ًا ،فسارعوا إىل اإلنكار بعدما {ﮎ ﮏ ﮐ} [األنبياءَّ ]65 :
بأن
جواهبم ال قيمة له ،وال ينفي من حجة إبراهيم عليهم شيئ ًا ،وال يغلق باب احلوار
واجلدال معه ،فقالوا برؤوس منكسة ،وألسن متلجلجة ،وحجة غري داحضة {ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ} [األنبياء ،]65 :وال طاقة لدهيم متكنهم من ذلك ،وهنا
واجههم سيدنا إبراهيم بام آتاه اهلل من حجة ،قائالً{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ} [األنبياء ]67-66 :فر ّد عليهم {ﮣ} [األنبياء]67 :
والتي تقال عندما يرى اإلنسان ما يستقذره من األشياء ،فكأن عبادهتم هلذه األصنام
يشء مستقذر يؤذي حاسة ّ
الشم والبرص لديه ،فال جيد كلمة يقوهلا ليعرب عن استقذاره
موجهة
ملا يفعلونه إال هذه الكلمة -التي ُت َعدُّ اسم صوت وليست بكلمة ،-فهي ّ
{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ} [األنبياء- ]67 :أيض ًا -ألنَّكم أضفتم عليها ما ال
تصلح له وال يليق بكم أن تضفوه عليها{ ،ﮫ ﮬ ﮭ} [األنبياء ]67 :؟! كيف
استطعتم أن تواصلوا هذا الغي الذي سقطتم فيه؟!
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َّ
وممَّا يلفت النَّظر َّ
جل شأنه -يف كل آيات املتاب التي ختاطب املرشكنيأن اهلل
الشك ،تكون فاصلتها متصلة باإلدراك
والتي تدعوهم إلدراك سخف ما هم فيه من ّ
العقيل {ﮫ ﮬ ﮭ} [األنبياء{ ،]67 :ﯯ ﯰ ﯱ} [األنعام ،]80 :ويف
هذا توكيد لرؤية القرآن هلؤالء املرشكني الذين يعدهم أحيان ًا رش الدّ واب عىل وجه
األرض {ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ} [األنفال،]22 :
َّ
وفقدوا كل خري حتى َّ
إن اهلل
جل شأنه -يقول عنهم{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [األنفال .]23 :فهم ُم َع َطلون لعقوهلم عن عمد
وقصدُ ،م ْغ ِلقون جلميع منافذ الوعي لدهيم ،فال غرابة إذا ما ُن ِّبهوا يف كل مناسبة إىل
أن يعودوا إىل عقوهلم ويراجعوا قوى وعيهم ويدركوا ما هم فيه من عمى وضالل.

أن كثري ًا من فئات املسلمني واملتدينني يرون َّ
ويلفت النّظر َّ
أن هناك رصاع ًا ونزاع ًا
وكأنم يتشبهون بالكافرين واملرشكني يف
والسمع ،أو بني العقل والوحي
َّ
بني العقل َّ
وتوهم الكثريون منهم أن ذلك هو التّدين
دعوهتم لتعطيل العقل وقوى الوعي،
ّ
احلقيقي ،وأشاعوا فكرة التّعبد مقابل التَّعقل .وقد ن ّظم بعض الفقهاء -يف عصور
التّخلف عندما ختىل املسلمون عن عقوهلم ،وقللوا من قيمة العقل ،وهبطوا بمستوى
الوعي -منظومة تساوي بني جريمة من يعمل بغري علم وال عقل وال هدى وال كتاب
منري ،بل يعمل تقليد ًا واتباع ًا لآلباء واألجداد ،كام كان املرشكون يعملون جريمة
الزبد:
أولئك الذين يعلمون ولكن ال يعملون ،يقول صاحب كتاب ّ
وعامل بعلمه لـم يعـملـن
وكـل من بغري عل ٍم يعمل

ّ
معذ ٌب من قبل عباد الوثن
أعمـالـه مردودة ال تُقـبـل

واليوم نسمع من أناس كثريين متدينني ذم ًا للعقل ،يظنون أنَّه دليل عىل متسكهم
متسك بالنَّقل دون عقل ،فقد ع ّطل العقل وأساء فهم النّقل،
بالنَّقل ،و َم ْن زعم أنَّه قد َّ
فالعقل رضوري لفهم النّقل ولتطبيقه ،وال يستقيم فهم النّقل دون عقل ذكي ،وال
يمكن أن حيسن تطبيق النّقل َم ْن ال حيسن استخدام عقله ،فل ُيتأمل.
{ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ}

[األنبياء.]69-68 :
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ثم أرضموا فيها النّار
فجمعوا مجع ًا ضخ ًام من احلطب وألقوا بإبراهيم فيهاّ ،
ليحرتق ،ويزعمون آنذاك ألنفسهم َّ
أن آهلتهم قد أحرقته العتدائه عليها وجتارسه
عىل إهانتها ،فأمر اهلل النّار {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ} [األنبياء ]69 :فجلس
فيها حتى انطفـأت ،وخرج منها ينفض عن نفسه غبارها ورمادها ،وكأنَّه خارج من
عاصفة رملية ،وبذلك أسقط يف أيدهيم وأدركت العامة الذين ُح ِشوا من كل مكان
وأن دعوته هي احلقّ ،
أن إبراهيم صادقَّ ،
َّ
وأن كربياءهم هو الذي محلهم عىل تعظيم
هذه األصنام التّافهة التي يصنعوها بأيدهيم ،بيد أهنا ال جتلب هلم نفع ًا وال تدفع
عنهم رض ًا ،أ َّما املأل من قومه فقد استمروا يف مكايدهم إلبراهيم وابن أخيه لوط
 ،Rفأخرجهام اهلل َّ
جل شأنه -إىل األرض التي بارك فيها للعاملني.وقد جعل كثري من املفرسين من قوله -تعاىل{ :-ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞ} [األنبياء ]69 :وسيلة لالنتصار ملذاهبهم خاصة اجلربية والقدرية من
جهة ،واألشاعرة واملاتريدية واملعتزلة من جهة أخرى ،وحاولوا أن ُي َع َّمموا ذلك،
ال يف مذاهبهم التّفسريية وحدها ،بل يف أصول الفقه ويف الفقه نفسه .ومن املعروف
السبب عند األصوليني واحد ،مما أطلقوا عليه األحكام الوضعية التي وضعها
أن ّ
ّ
جل شأنه -لتكون أسباب ًا ورشوط ًا أو موانع أو أدلة صحة أو فساد ملا ُعرفاهلل
باألحكام التّكليفية .ونود أن نقولّ :
السبب والعلة لفظان مرتادفان عند املناطقة،
إن ّ
"السبب هو املعرف للحكم"((( واختار ذلك
وعند األصوليني -وخاصة األشاعرةّ -
(((
"السبب هو املؤثر يف احلكم بذاته" ،
مجهرة األصوليني األشاعرة ،وقالت املعتزلةّ :
"السبب هو املؤثر يف احلكم بإذن اهلل تعاىل (((" ،وقال
وقال الغزايل وهو من األشاعرةّ :
(((
السمعاين يف
"السبب هو الباعث عىل احلكم ".ونقل ابن ّ
اآلمدي وابن احلاجبّ :
((( اجلمل ،سليامن بن عمر بن منصور العجييل األزهري (تويف1204 :ﻫ) .فتوحات الوهاب بتوضيح رشح
منهج الطالب (حاشية اجلمل) ،بريوت :دار الفكر) ،د .ت( ،.ج ،4ص.322
السبكي ،تقي الدين أبو احلسن عيل بن عبد الكايف وولده تاج الدين أبو نرص عبد الوهاب )تويف 756 :ﻫ(.
((( ُّ
اإلهباج يف رشح املنهاج ،بريوت :دار الكتب العلمية1995 ،م ،ج ،3ص.40
(((		 املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
((( اآلمدي ،أبو احلسن سيف الدين عيل بن أيب عيل الثعلبي (تويف631 :ﻫ) .اإلحكام يف أصول األحكام،
حتقيق :عبد الرزاق عفيفي ،بريوت :املكتب اإلسالمي) ،د .ت( ،.ج ،4ص.37
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القواطع عن اخلطايب قوله" :ليس كل سبب علة ،ولكن ّ
كل علة سبب ،وليس كل
دليل علة ولكن كل علة دليل" (((،وتعقبه ابن السبكي يف األشباه والنّظائر ومنع
املوانع (((.ومن تعريفاهتم املتداولة له ّ
املعرف
"السبب هو الوصف ال ّظاهر املنضبط ّ
أن ّ
(((
(((
الرازي نقاش طويل يف هذا املجال.
للحكم ".ولإلمام الفخر ّ

السبب أقوال كثرية تراجع يف مظاهنا من كتب األصولني
وللعلامء يف تعريف ّ
(الدّ ين والفقه).

واحلق ّ
الزائدة -جتاه هذا األمر -هي التي جعلتهم
أن حساسية األشاعرة ّ
جيعلون من هذه القض ّية قض ّية شائكة ،طال اجلدل فيها وحوهلا هرب ًا من القول بتعدد
وفسوا املؤثر بأنّه" :وصف مؤثر يف جنس احلكم أو يف عني" كالبلوغ الذي
املؤثراتّ ،
احلجر عن النّكاح.
الصبي ويؤثر يف رفع ْ
يؤثر يف رفع احلَ ْجر عن مال ّ
وبقطع النّظر عن أقوال األشاعرة واملاتريدية واملعتزلة أو غريهم يف التّعليلّ ،
فإن
اهلل ّ
-جل وعال  -قد علل الكثري من أحكامه رصحي ًا وإيامء وتنبيه ًا ،وعلل رسوله 

وع َّلل أصحاب رسوله من بعده وكذلك فعل املجتهدون .وال يسع إنسان ًا أن يقول
ثم ينفي التّعليل حقيقة أو صورة.
بالقياس ّ

ّ
إن اهلل -تعاىل -قد علل إجياده العباد بقوله{ :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ}
الرسل بقوله -تعاىل{ :-ﭾ ﭿﮀ
[الذاريات .]56 :وعلل إرسال ّ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}

[النساء]165 :

وعلل

((( املروزي السمعاين ،أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي احلنفي ثم الشافعي (تويف489 :ﻫ).

قواطع األدلة يف األصول ،حتقيق :حممد حسن حممد الشافعي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م،

ج ،2ص.274
السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (تويف771 :ﻫ) .طبقات الشافعية الكربى ،حتقيق :حممود
((( ُّ
حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو ،القاهرة :هجر للطباعة والنرش والتوزيع ،ط1413 ،2ﻫ ،ج،3

ص.289
الرميل ،شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة (تويف1004 :ﻫ) .هناية املحتاج إىل رشح املنهاج،
((( َّ
بريوت :دار الفكر1984 ،م ،ج ،1ص.108
((( الرازي ،املحصول يف علم أصول الفقه ،مرجع سابق ،ص.88-86
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ترشيع القصاص بقوله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

بالزواج من زينب بقوله { :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﭝ} [املائدة ،]32 :وعلل أمره لرسوله ّ

ﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}
وغري ذلك كثري جد ًا.

[األحزاب]37 :

السنة قوله ( :Oكنت قد هنيتكم عن
ومن تعليالت األحكام يف ّ
حلوم األضاحي من أجل الدّ ا ّفة فكلوا وادخروا ((().وقولهَ ( :ل ْولَ َأ ْن َأ ُش َّق عىل ُأ َّمتِي
ِ ِ
ٍ (((
اع ا ْل َبا َء َة َف ْل َيت ََز َّو ْج؛ فإنه َأ َغ ُّض
اس َت َط َ
الس َواك عنْدَ كل َص َلة ).وقوله( :من ْ
َلَ َم ْر ُ ُت ْم بِ ِّ
ِ
ِ
ِ
(((
لِ ْل َب َ ِ
الص ْو ِم؛ فإنه له ِو َجا ٌء).
ص َو َأ ْح َص ُن ل ْل َف ْر ِجَ ،و َم ْن مل َي ْستَط ْع َف َع َل ْيه بِ َّ

الصحابة وأثبتوا األحكام بنا ًء عىل عللها -منصوص ًة أو مستنبط ًة-
وقد ع َّلل ّ
الضر ،وأثبتوا أحكام ًا مل تكن،
فع َّللوا باملصلحة،
والضورة ،واحلاجة ،ودفع ّ
ّ
ثم زالت علته .وكانوا
وأوقفوا بنا ًء عىل ذلك العمل ببعض ما كان معموالً به لعلة ّ
يف كل ذلك يتفقون أحيان ًا وخيتلفون ،ومن األمثلة عىل ذلك إيقافهم ما كان يعطى
للمؤلفة قلوهبم؛((( ّ
أعز اإلسالم وأغناه ،ومنها مجع سيدنا عمر النّاس
ألن اهلل قد ّ

الضحايا بعدَ َثل ٍ
رسول اهللِ ﷺ عن َأك ِ
ُ
َث ،قال عبد اهللِ بن أيب
((( عن عبد اهللِ بن َو ِاق ٍد قال" :هنى
لو ِم َّ َ َ َ ْ
ْل ُ ُ
ِ ِ
ٍ
سمعت ع ِ
َائ َش َة َت ُق ُ
ض َة
َبك ٍْرَ :ف َذك َْر ُت ذلك لِ َع ْم َرةَ ،فقالتَ :صدَ َق،
ولَ :د َّ
ُ
ف َأ ْه ُل َأ ْب َيات من َأ ْه ِل ا ْل َباد َية َح ْ َ
ِ
رسول اهللِ ﷺ ،فقال رسول اهللِ ﷺ :ا َّد ِخ ُروا َث َلث ًاُ ،ث َّم ت ََصدَّ ُقوا بِ َم َب ِق َي ،فلام كان َب ْعدَ ذلك
ْالَ ْض َحى زَ َم َن
ِ
ِ
قالوا :يا َر ُس َ
ي ُم ُل َ
ول اهللِ إِ َّن الناس َيتَّخ ُذ َ
ون منها ا ْل َو َد َك ،فقال رسول اهللِ ﷺ:
ون ْالَ ْسق َي َة من َض َحا َي ُ
اه ْمَ ،و َ ْ
ِ
ٍ
وما َذ َ
الض َحا َيا َب ْعدَ َث َلث ،فقال :إنام َنَ ْي ُتك ُْم من َأ ْج ِل الدَّ ا َّفة التي َد َّف ْت،
لو ُم َّ
اك؟ قالواَ :نَ ْي َت َأ ْن تُؤْ ك ََل ُ ُ
ِ
َف ُك ُلواَ ،وا َّدخ ُرواَ ،وت ََصدَّ ُقوا" .انظر:
ِ
مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب األضاحي ،باب َب َيان ما كان من الن َّْه ِي عن َأك ِلو ِم
ْل ُ ُ
ان نَس ِ
ٍ
ِ
الس َل ِم وبي ِ
ِ
خ ِه وإباحته إىل َمتَى َشا َء ،حديث رقم (،)1971
َََ
ْ
ْالَ َضاح ِّي َب ْعدَ َث َلث يف َأ َّول ْ ِ ْ

ص.817
ِ
ِ
ِ
الس َواك ،حديث رقم ( ،)252ص.127
((( املرجع السابق ،كتَاب :ال َّط َه َارةَ ،بابِّ :
ِ
ِ
ِ
اف عىل َن ْفسه العزوبة،
الص ْو ِم َل ْن َخ َ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الصيام ،باب َّ
حديث رقم ( ،)1905ص.362
((( عن عبيدة قال" :جاء عيينة بن حصن ،واألقرع بن حابس إىل أيب بكر  ،Iفقاال :يا خليفة رسول اهلل
إن عندنا أرض ًا سبخة ،ليس فيها كأل وال منفعة ،فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها - ،فذكر
احلديث يف اإلقطاع وإشهاد عمر  Iعليه وحموه إياه ،قال :فقال عمر  :Iإن رسول اهلل ﷺ كان =
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َع َل ُأيب بن كعب يف قيام رمضان بعد أن امتنع عن ذلك رسول اهلل ﷺ لئال ُيفرض
عليهم (((،ومنها هني عمر حلذيفة عن زواج الكتابيات فعن سعيد بن جبري " :قال
بعث عمر بن اخلطاب إىل حذيفة بعدما واله املدائن وكثر املسلامت :إنه بلغني أنك
تزوجت امرأة من أهل املدائن من أهل الكتاب ،فطلقها ،فكتب إليه ال أفعل حتى
ختربين أحالل أم حرام ،وما أردت بذلك؟ فكتب إليه :ال بل حالل ،ولكن يف نساء
األعاجم خالبة ،فإن أقبلتم عليهن غلبنكم عىل نسائكم ،فقال :اآلن ،فطلقها؛"
السواد؛((( ومن ال ّطالق ال ّثالث؛((( وحتديد حدِّ رشب
ومنها موقفهم من قسمة أرض ّ

(((

= يتألفكام واإلسالم يومئذ ذليلَّ ،
وإن اهلل قد أعزَّ اإلسالم ،فاذهبا فاجهدا جهدكام ،ال أرعى اهلل عليكام
إن رعيتام" ،انظر:
س ْو ِجردي اخلراساين)تويف 458:ﻫ) .السنن الكربى ،حتقيق :حممد
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني اخلُ ْ َِ
اب ُس ُقوط َس ْه ِم
عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2003 ،3م ،كتاب قسم الصدقاتَ ،ب ُ
الستِ ْغن ِ
َن الت ََّأ ُّل ِ
ِ
ِ
وب ْم َوت َْر ِك إِ ْع َط ِائ ِه ْم ِعنْدَ ُظ ُه ِ
ور ْ ِ
َاء ع ِ
ف َع َل ْي ِه ،ج ،7حديث رقم
ال ْس َلمَِ ،و ْ
ا ُْلؤَ َّل َفة ُق ُل ُ ُ
( ،)13189ص.32
ٍ
"خ َر ْج ُت مع ع َُم َر بن ا َلْ َّط ِ
اب َ Iل ْي َل ًة يف َر َم َض َ
((( عن عبد الرمحن بن َع ْبد القارئ َأ َّن ُه قالَ :
ان إىل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع ُم َت َف ِّر ُق َ
الر ْه ُط ،فقال
ا َْل ْس ِجد ،فإذا الناس َأ ْوزَ ٌ
الر ُج ُل َف ُي َص ِّل بِ َص َلته َّ
الر ُج ُل لنَ ْفسهَ ،و ُي َص ِّل َّ
ونُ ،ي َص ِّل َّ
ِ
ار ٍئ و ِ
ب بن َك ْع ٍ
اح ٍد َلك َ
بُ ،ث َّم
ع َُم ُر :إين َأ َرى لو َ َ
َان َأ ْم َث َلُ ،ث َّم عَزَ َم َف َج َم َع ُه ْم عىل ُأ َ ِّ
ج ْع ُت َهؤُ َلء عىل َق ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون بِ َص َلة َق ِ
ارئ ِه ْم ،قال ع َُم ُر :ن ْع َم ا ْلبِدْ َع ُة هذهَ ،وا َّلتي َينَا ُم َ
َّاس ُي َص ُّل َ
ون عنها
َخ َر ْج ُت معه َل ْي َل ًة ُأ ْخ َرى َوالن ُ
ِ
ونُ ،ي ِريدُ آخ َر ال َّل ْي ِل ،وكان الناس َي ُقو ُم َ
َأ ْف َض ُل من التي َي ُقو ُم َ
ون َأ َّو َل ُه" .انظر:
ِ
ِ
يحَ ،باب َف ْض ِل من قام َر َم َض َ
الت ِاو ِ
ان ،حديث
-البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتَاب َص َلة َّ َ

رقم ( ،)2010ص.380
(((		 الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير (تويف310 :ﻫ) .تاريخ الطربي تاريخ الرسل وامللوك ،حتقيق :حممد أبو
الفضل إبراهيم ،القاهرة :دار املعارف ،ط1969 ،2م ،ج ،3ص.588
((( عن يزيد بن أيب حبيب قال" :كتب عمر إىل سعد  Lحني افتتح العراق ،أما بعد ،فقد بلغني كتابك تذكر
أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء اهلل عليهم ،فإذا جاءك كتايب هذا فانظر ما أجلب الناس
عليك إىل العسكر من كراع أو مال فاقسمه بني من حرض من املسلمني ،واترك األرضني واألهنار لعامهلا،
فيكون ذلك يف أعطيات املسلمني ،فإنك إن قسمتها بني من حرض مل يكن ملن بقي بعدهم يشء ".انظر:
اب السواد ،ج ،9حديث رقم ( ،)18369ص.226
البيهقي ،السنن الكربى ،مرجع سابق ،كتاب السريَ ،ب ُل َف ِة عُمر َطل َُق ال َّثلَثِ
ِ
ِ
ٍ
َ
((( عن ابن َع َّب ٍ
اس قال" :كان ال َّطل َُق عىل ع َْه ِد رسول اهللِ ﷺ َوأ ِ
ب َبكْر َو َسنَتَيْ من خ َ
ََ
و ِ
الَ َّط ِ
احدَ ةً ،فقال ع َُم ُر بن ْ
اس َت ْع َج ُلوا يف َأ ْم ٍر قد كانت هلم فيه َأنَا ٌة َف َل ْو َأ ْم َض ْينَا ُه عليهم
َ
اب :إِ َّن الناس قد ْ
َ
َفأ ْم َضا ُه عليهم ".انظر:
ِ
ِ
-مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب الطالقَ ،باب َط َلق ال َّث َلث ،حديث رقم ( ،)1472ص.590
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اخلمر بثامنني (((.وكان ذلك كله بنا ًء عىل علل ذكروها ،وقد سلك التّابعون وتابعوهم
واملجتهدون هذا املسلك أيض ًا ،فالقول بأن نفي التّعليل إنّام هو تنزيه هلل -تعاىل-؛ ّ
ألن
القول به يعني أنّه -تعاىلُ -مستكمل بالغرض ،فهذا إنّام هو نوع من الوسواس ،وقول
ال ينبغي أن خيطر عىل ّ
الذهن ،وال تقليبه عىل األلسنة فض ً
السطور،
ال عن وضعه عىل ّ
ألن من البدهي ّ
ذلك ّ
أن املستكمل بالغرض أو العلة إنّام هو العبد ،ال خالقه الغني
-تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا.-

هذا وقد تأثرت مذاهب األصوليني يف تعليل األحكام بمذاهبهم الكالمية؛
فالذين ساغ يف مذاهبهم الكالمية تعليل أفعال اهلل -تعاىل -وأحكامه ومل يروا يف ذلك
ما ينايف التّوحيد أو خيدشه ،كان للتعليل يف نظرهم مفهوم ينسجم مع هذا املذهب.
والذين رأوا ّ
أن القول بالتّعليل هو نفسه القول بالغرض وأنّه ينايف التّوحيد وقفوا من
التّعليل ومن حقيقته موقف ًا آخر يتفق مع مذهبهم ذاك .ولقد أثرت تلك املذاهب تأثري ًا
سلبي ًا شديد ًا يف نظر العقل املسلم؛ إذ ه ّيأت العقل املسلم ألزمة جتاهل األسباب ،أو
السببية ،وه ّيأ
عدم ربط األسباب باملسب َبات ،وألقى ذلك كثري ًا من الغبش عىل قانون ّ
السببية أو التّقليل ّ
الشديد من أمهيته والقول باجلرب ،وشاعت
األذهان إلنكار قانون ّ
أمراض فكرية كثرية بني املسلمني نتيجة لذلك ،فكثريون تومهوا ّ
أن هناك تنافي ًا بني
السببية ِ
والع ّلية والتّوكل ،وبينها وبني اإليامن بالقضاء والقدر ،وألقت تلك األفكار
ّ
السيئة عىل مفهوم القدر نفسه ،وأصبح املسلم يميل إىل التّواكل
واملناقشات بظالهلا ّ
والكسل ،وإنكار االختيار اإلنساين ،وإنكار تأثري األسباب ،وشاعت تلك املقوالت
أن األسباب ال قيمة هلا ّ
التي تدعي ّ
وأن األشياء ختلق عندها ال هبا ،فالنّار ال حترق
ولكن اهلل خيلق احلرق عند مماستها ،وهم يعلمون أنّه ما دام احلرق قد حصل بمامسة
ِ
ـم ال
النار ،فسواء كان بخلق اهلل احلرق عندها أو هبا فهام سواء وحتصيل حاصل ،ول َ
يقالّ :
للسنة
إن سنة اهلل يف النّار أن تكون حمرقة؟! وهلل أن يوقفها عن اإلحراق خرق ًا ُ
التي خلقت هبا ،فقال تعاىل :ﭐ
{ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ} [األنبياء .]69 :لكن تلك

ِ
((( عن َأن ِ
َس بن َمالِ ٍك َأ َّن النبي ﷺُ ":أ َ ِ
ش َب ا َلْ ْم َر َف َج َلدَ ُه بِ َج ِريدَ ت َِيْ نحو َأ ْر َب ِع َني ،قالَ :و َف َع َل ُه أبو
ت بِ َر ُج ٍل قد َ
الدُ ِ
ود َث َمنِنيَ َ ،ف َأ َم َر بِ ِه ع َُم ُر ".انظر:
است ََش َار الناس ،فقال عبد الرمحنَ :أ َخ َّ
ف ُْ
َبك ٍْر ،فلام كان ع َُم ُر ْ
 مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،ص  ١٥٣١كتاب :الطالق ،بابَ :ط َل ِق ال َّث َل ِث ،حديث رقم
َ
( ،)1706ص.708
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جرت إىل ذلك كله ،واهلل -تبارك وتعاىل -قد قال{ :ﯕ
الوسوسة التي حدثت ّ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [الصافات ]96 :فهو خالق النّار ،وخالق اإلحراق هبا ،وهو ّ
-جل

شأنه -القادر عىل أن يوقفها إن شاء أو يعطلها إىل غري ذلك ،لكنهم بجداهلم ذلك

وبتناسيهم لكثري مما جاء القرآن به أحدثوا ذلك الرشخ يف العقل املسلم وأوقعونا
ّ
جل شأنه -حني ذكر قصة ذي القرنني قال ببساطة ويرس:يف تلك األزمة ،واهلل
فالسببية قانون إهلي ال يسع
{ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [الكهفّ ]85-84 :
مؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتجاهله أو يقلل من شأنه أو ينفي آثاره.

السقوط يف هذه اإلشكالية من قبل البعض،
ومما ُيزن القلب أنّه عىل الرغم من ّ

ّإل ّ
أن َم ْن بعدهم قد تبعوهم يف هذه اإلشكال ّية ،وتبعوا رأهيم هذا دون نقد أو مراجعة
ّ
جل وعال -ودون إعامل للعقل والفكر يف الدّ نيا واستنباط قوانينهامن كتاب اهلل
التي بالتّأكيد تتسق مع قوانني الكتاب الكريم .وتأ ُّثر العقل املسلم هبذه القضية إىل

السؤال الكبري ،وهو كيف وصل حال املسلمني إىل هذا التّدهور
اليوم جييب عىل ّ
واالنحطاط بني األمم؟ فهذه هي اإلجابة :ترك األخذ باألسباب ظنّ ًا ّأنا ال قيمة هلا
والتوكل عىل اهلل .فإنّا هلل وإنا إليه راجعون.
وأنا ليست من الدّ ين ،بل وتناقض اإليامن ّ
ّ
{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ } [األنبياء.]71-70 :

الش ويسترشي ،وتصبح هزيمة
فتلك سنة اهلل لالنتصار لرسله عندما يطغى ّ
كأنا انتصار للرشك ولألصنام ورموز الكفر ،آنذاك يتدخل اهلل ّ
جلالرسل والدّ عاة ّ
ّ

ّ
شأنه -فينرص رسله والذين آمنوا ،ومن هنا قال
جل شأنه{ :-ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [غافر ]52-51 :ولذلك جعل اهلل أعداء إبراهيم هم األخرسين،
ونجى ابن أخيه لوط ًا معه ،وأخرجهام من أرض كوثا -التي عىل
ونجى إبراهيم ّ
ّ
أطالهلا ُبنيت النّارصية املدينة املعروفة بجنوب العراق -وكان أهل كوثا يعبدون
النّجوم ،ويرمزون هلا بأصنام يعظموهنا متثل تلك النّجوم التي يقدسوهنا ويعبدوهنا.
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وقد اختلف املفرسون يف املراد بتلك األرض؛ فمنهم من ذهب إىل َّأنا أرض
احلرم الذي "ببكة" ،وذهب بعضهم -ولعله هو األرجح -إىل َّأنا بيت املقدس وما
جاورها ،فإن معظم األحداث التي تلت هجرة إبراهيم ولوط  حدثت يف
تلك األرض التي ُوصفت يف سورة اإلرساء كذلك بأهنا موضع املسجد األقىص الذي
بارك اهلل حوله.

الرسل إليه ،فقد
وهنا ال بدّ لنا من معرفة العالقة بني األرض وأهلها وما يدعو ّ
يضيق أهل قرية أو مدينة أو شعب من ّ
الشعوب أو أ ّمة من األمم برسلهم ،و ُي َض ِّيقون
اخلناق عليهم وجيعلون مهمتهم صعب ًة جد ًا ،وهنا تصبح اهلجرة إىل أرض أخرى
الرسل إلجياد بدائل عن أقوامهم يف غري األرض التي ولدوا ونشأوا فيها ،فإذا
وسيلة ّ
ِ
مهاجرهم ومعوضهم عن ّ
الشعوب التي أرسلوا
الرسل فإن اهلل نارصهم يف
هاجر ّ
إليها ،فاستكربت وعتت عن أمر رهبا وعصت رسله ،وأحيان ًا ُيصادفون يف مهاجرهم
عمن فارقوهم كالذي حدث لسيدنا لوط ،فيبدهلم اهلل بشعوب
قوم ًا ال يق ّلون سوء ًا ّ
أخرى تستجيب هلم وتُـحسن استقبال ما يدعون إليه واالستفادة به ،أو يؤسس اهلل
هلم -ويعينهم عىل -تأسيس أمة أو ملة كام حدث لسيدنا إبراهيم .

الرسل وقصصهم واالستفادة هبا
والدّ عاة أحوج ما يكونون لدراسة سري ّ
بالرسل ،ولذلك عاتب اهلل املستضعفني
واالعتبار بام فيها ،فهو املؤدي إىل اإليامن ّ
الذين ارتبطوا بأرضهم وركنوا إليها وهتيبوا مغادرهتا إىل غريها وقال هلم{ :ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ } [النساء.]97 :

الرسل التي غفلنا عنها ،ال خيلدون إىل أراضيهم أو يتشبثون هبا ملجرد
تلك سنن ّ
ّأنم ولدوا فيها ،بل هم يريدون أن ُي َع ِّبدوا األرض هلل ،ويصلوا بكتابه إىل كل جوانبها
الرسل وتلك قصصهم ،أمل يقل ورقة بن نوفل فيام أثر عنه لرسول اهلل
ونواحيها ،تلك ّ
 " َل ْيتَنِي َأك ُ
ُون َح ّي ًا إِ ْذ ُي ِْر ُج َك َق ْو ُم َك ،فقال رسول اهللِ ﷺ :أوخمرجي ُه ْم؟ قال:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْص َك ن َْص ًا
نعم مل َي ْأت َر ُج ٌل َق ُّط بِم ْث ِل ما ج ْئ َت بِه إال ُعود َيَ ،وإ ْن ُيدْ ركْني َي ْو ُم َك َأن ُ ْ
(((
الرجل العجوز علم مما سمع َّ
الرسل وذلك هدهيم.
أن تلك ُسنّة ّ
ُم َؤ َّزر ًا ".فهذا ّ

ف كان َبدْ ُء ا ْل َو ْح ِي ،حديث رقم
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب َبدْ ُء ا ْل َو ْح ِي ،باب َك ْي َ
) ،)3ص21.

سورة

األنبياء 535

أمل يقرأ هؤالء ما قاله الكافرون لرسلهم{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [إبراهيمّ ]14-13 :
إن رسول اهلل  ال شك

أنّه كان حيب مكة ،وأصحابه يعشقوهنا ،لكنه بعد أن فتحها اهلل له وأصبح سيدها مل

يعد إليها وعاد مع أنصاره يقول" :اهلدم اهلدم والدّ م الدّ م (((".وقربه  ومسجده

شاهدان إىل يوم الدّ ين عىل ّ
الصبا ،فأين
الرسالة أغىل من النّفس واألوطان ومراتع ّ
أن ّ
ذهبت هذه املعاين عن الدّ عاة؟!

{ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} [األنبياء.]72 :
الرباين بأعىل درجاته ،فإذا كان إبراهيم قد
وهنا يأيت التّعويض اإلهلي والكرم ّ

فارق أباه وأرسته التي نشأ فيها ،فقد أبدله اهلل بأرسة من صلبه أحب إليه وأقرب

إىل قلبه ،أرسة هي نواة ألمة وبداية مللة ،تبقى عىل الدّ هر جتعله  يطمع يف
مزيد من كرم ربه .وحني ابتاله ربه بكلامت أمتهن إبراهيم قال له ربه{ :ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [البقرة ]124 :فهنا سأبدلك بأرسة

الشك وال ّظلم واالنحراف واملعصية ،وسأجعل
الصاحلني املؤمنني البعيدين عن ّ
من ّ

الزكاة ،ويؤمنون بآيات رهبم،
الصالة ،ويؤتون ّ
منهم أئمة هيدون إىل اخلري ،ويقيمون ّ
وسأجعلهم محلة لدعوتك ورسالتك التي أوحيت إليك وأرسلتك هبا ،وأجعلهم
أه ً
ال لكي يرثوا حجتك التي آتيتك إياها ،فال تتوقف عملية االحتجاج هبا عىل مدة

بقائك ،بل تدوم وتبقى لنسلك من بعدك ،ذلك عطاء اهلل إلبراهيم الذي صدق يف
عبوديته له{ ،ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ } [هود.]75 :

ول اهللِ ﷺ يوم ا ْلع َقب ِة أبو َالي َث ِم بن ال َّتيه ِ
ان ،وقال :يا َر ُس َ
((( عن ع ُْر َو َة بن الزُّ َب ِ ْي قال ":كان َأ َّو َل من َبا َي َع َر ُس َ
ول
َْ
ْْ
َ َ
ي الناس ِحباالً -و ِْ
ف َوا َْل َواثِ ُيق َ -ف َل َع َّلنَا َن ْق َط ُع َهاُ ،ث َّم ت َْر ِج َع إىل َق ْو ِم َك وقد
ال ِل ُ
اهللِ ،إِ َّن َب ْينَنَا َو َب ْ َ
َ
َ
ال َب ُالَ ْ :
َق َطعنَا ِْ
ال َب َال َو َح َار ْبنَا الناس ،قالَ :ف َض ِح َك رسول اهللِ ﷺ من َق ْولِ ِه ،وقال :الدَّ ُم الدَّ ُم ْالَدْ ُم ْالَدْ ُم" ،انظر:
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ِ
اس ُم ُه َمال ُك ْب ُن ال َّت ْي َهان أ ُبو ال َ ْيثم الن َْصار ُّي" عَقب ٌّي
الطرباين ،املعجم الكبري ،مرجع سابق ،بابَ :من ِْ
ِ
َبدْ ِر ٌّي َل َيزَ ْل بِا َْل ِدين َِة َحتَّى تويف ِ َبا َسنَ َة ِع ْ ِ
َ
شي َنِ ،م ْن أ ْخ َباره" ،ج ،19حديث رقم) ، (566ص250.
ْ
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وهنا نجد بعض املفرسين حاول أن حيدد من هو النافلة ومن هو النّعمة
األساسية؟ فدخلوا يف خالفات شديدة ال دليل هلا وال سند من القرآن يعضضها يف
حني ّ
أن القرآن املجيد قد حسم األمر بقوله -تعاىل{ :-ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ} [هود ]71 :فبينت اآلية َّ
أن النّافلة هو يعقوب ،
مما يدل عىل َّ
أن كثري ًا من املفرسين مل يكونوا يلتفتون بقدر كاف إىل الوحدة البنائية
للقرآن ،وال إىل حماولة تفسري القرآن بالقرآن ،بل تأثروا بقصص األنبياء ،خاصة ما
ورد يف كتب اليهود والنّصاري ،وال ندري كيف استساغوا ذلك وصاروا إليه ،عفى
اهلل عنهم وعنا.

ن اهلل َع َل إبراهيم وعىل ذريته بنعمة أخرى ،قال فيها{ :ﭑ
ثم َم َّ

ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ} [األنبياء ،]73 :وقد ذهب البعض يف تفسري هذه اآلية إىل َّ
أن صالهتم التي
أمروا هبا هي مثل صالتنا وصيامهم هو مثل صيامنا ،فإذا كنا مأمورين بصيام شهر
رمضان ،فهؤالء يرون َّ
أن اليهود والنّصارى قد ُأمروا أيض ًا بصيام شهر رمضان ،وإذا
الصالة ،وكانت مخس صلوات يف اليوم والليلة ،فذلك يعني ّأنم كانوا
أمرنا بإقامة ّ
مأمورين كذلك بصالة مماثلة بكل رشوطها وأركاهنا وهيأهتا ،وهذا أمر ما كنّا نود
مناقشته لوال إثارته بشده من أولئك النّفر ،واهلل -تبارك وتعاىل -ن ّبه إىل ّ
أن دعوات
الشائع ،فقال -تعاىل { :-ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
األنبياء كافة تتفق يف العقائد وأصول ّ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ}

[الشورى ]13 :كام بني  Eأن هناك اختالف يف فروع الرشائع ،قال :E
{ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ } [املائدة ]48 :فاألمر ليس بحاجه إىل النّظر يف ّأنم أمروا
والسقة ،وما إىل ذلك،
بالصرب ،ونُـهوا عن ِّ
بالصالة ،وأمروا ّ
بالزكاة ،وأمروا ّ
ّ
الزنا ّ
والوصايا العرش معروفة تتفق كل األديان التي أوحاها اهلل إىل رسله عىل أصوهلا،
لكن ادعاء اتفاقها متام ًا يف سائر األمور حيتاج إىل دليل مستقل ،وال دليل فيام نعلم
يدل عىل ذلك ّإل دليل االسم ،واالسم ال يصلح دلي ً
ال وحده -إذا اختلف الدّ ين
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والرسول -بل حيتاج إىل دليل آخر يوضح ّ
أن هذا األمر هو كذلك ،كام أنه
والكتاب ّ
ال ُيعرف يف كتب أهل الكتاب ما يدل -مثالً -عىل ّأنم ُأمروا بصيام شهر رمضان
حني أمرنا بصيامه ،قال ّ
جل شأنه { :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ } [البقرة:
 ]185فكأنّه علل اختصاصه هبذه الفريضة بنزول القرآن فيه ،كام ّ
أن تغيري القبلة وأمور
السابقة،
أخرى مثل ما يتعلق بالتّيمم واملسح عىل اخلفني ال نجد هلا أصوالً يف ّ
الشائع ّ
بالزكاة،
بالصالة ،و ُأمروا ّ
بأنم قد ُأمروا بأن يكونوا مسلمني ،و ُأمروا ّ
فنحن نؤمن ّ

لكن اتفاق األلفاظ ال يدل عىل مطابقة املعنى التّفصييل إذا مل يكن هناك ٌ
خاص
دليل
ٌّ
عىل ذلك؛ ّ
وإل فستكون تفاصيل األحكام كلها قد متت يف عصور أهل الكتاب ،وبيان
األحكام ال حيتاج إال إىل متابعتهم فحسب .وهذا أمر ال جيرؤ أحد عىل ّ
الذهاب إليه.

{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ} [األنبياء.]75-74 :

لقد ن َّجى اهلل -تبارك وتعاىل -لوط ًا مرتني:

األوىل :حني يسَّ له اهلجرة مع عمه -إبراهيم  -إىل األرض املقدسة
التي بارك اهلل فيها للعاملني.

الرجال
والثانية :عندما َّ
نجا ُه من القرية التي كانت مشهورة بعمل اخلبائث وإتيان ّ
من دون النّساء ،وكانوا بذلك قوم سوء فاسقني ،فقام فيهم يدعو إىل اهلل وإىل نبذ
الفاحشة ولكنهم مل يستجيبوا ،فأهلك القرية وجعل عاليها سافلها ،وأمطرها بحجارة
من سجيل ،وأهلك أولئك األرشار بتلك الوسيلة املدمرة التي مل ت ِ
ُبق أحد ًا منهم ومل
ونجاه اهلل وأهله ّإل امرأته من تلك القرية ال ّظامل أهلها ،وآتاه حك ًام ،وعل ًام،
تذرَّ ،
وفضالً ،وقال َّ
جل شأنه{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [األنبياء .]75 :الذين
ال يضيعهم اهلل ّ
-جل شأنه -وال خيذهلم وال يس ّلمهم.

واملالحظ ّ
الزمني ،فتذكر
أن ذكر األنبياء هنا مل يالحظ فيه التّاريخ والتّسلسل ّ
الرسول املتقدم ،فقد ذكر موسى وهارون  قبل
اآليات رسوالً متأخر ًا قبل ّ

سيدنا إبراهيم ،وذكر سيدنا إبراهيم قبل سيدنا نوح ،وكذلك لوط؛ فاهلدف هنا ترسية
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مر هبا عىل إخوانه من
رسول اهلل  والتّرسية عنه ،ولذلك أخذ يف جولة رسيعة َي ّ

النّبيني واملرسلني ،ويشاهد قصصهم مع إخواهنم وأقربائهم وما حدث هلم ،وكلام

السياق بذكرها حتى ولو كان
كانت ّ
القصة أقرب إىل معاناته  Oجاء ّ

الرسول التي وقعت له تلك األمور متأخر ًا زمان ًا ،وهناك من هو أقدم منه،
النّبي أو ّ

فاملراد تدعيم احلالة النّفسية لرسول اهلل  وأخذه يف مشهد شامل يرى فيه أنّه مل يكن
الرسلّ ،
وأن ما يعانيه من قومه قد عاناه إخوة له ،وهذه قصص معاناهتم بني
بِدْ ع ًا من ّ
يديه؛ ولذلك جاء ذكرهم هبذا ّ
والسالم.-
الشكل -عىل نبينا وعليهم ّ
الصالة ّ

السياق إىل نوح  وخيترص قصته مع قومه كأنّه يريد فقط أن
ويأخذنا ّ

الرسول  تفاصيلها التي
يذكر رسول اهلل  هبا عىل سبيل اإلمجال ،ليستدعي ّ
جاءت مبسوطة يف سور كثرية منها سورة نوح واألعراف.

{ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [األنبياء]77-76 :

فنوح أول املرسلني من قبل هؤالء الرسل ،وقد لبث يف قومه ألف سنة ّإل مخسني
عام ًا ،ومع ذلك مل يؤمن به من قومه ّإل القليل ،قال تعاىل{ :ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁﰂ ﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ} [هود ]37-36 :فأمره اهلل بصناعة الفلك ،والتي امتدت
إىل ٍ
وكأن اهلل -تعاىل -أراد أن يعطيهم فرص ًة أخرى حينام يرون ّ
ّ
أن
وقت اهللُ يعلمه،

والسخرية به ،فوقع القول عليهم بدعائه
األمر جدٌّ  ،فإذا هبم يسارعون إىل االستهزاء ّ
 املذكور يف سورة نوح{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵ}

[نوح:

َّ
وبي اهلل استجابته له نداءه ودعاءه ،فقال
جل شأنه{ :-ﮁ ﮂ ﮃّ ]26

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [األنبياء ]76 :وأي كرب أشدّ من ذلك الكرب الذي
أصاب النّاس عند ال ّطوفان ،وكل منهم كان يبحث عن ملجأ لعله ينجو من الغرق،
وكأنم
ألنم كانوا قوم سوء فأغرقهم اهلل مجيع ًا ،وغسل األرض من أوضارهم،
ّ
ّ
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ونجى
أوساخ قد علقت باألرض وال بدّ أن ُت َط َّه َر األرض منهم ،فأغرقهم أمجعنيّ ،
نوح ًا ومن آمن معه يف الفلك ،فهبط نوح بعد ذلك بسالم ،وبدأت دورة جديدة من
دورات الدّ عوة واإلصالح.

{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [األنبياء]82-78 :

السورة،
هذه هي خامسة القصص التي قصها اهلل عىل رسوله  وعلينا يف هذه ّ
ليبني ّ
أن عجلة اإلصالح مل تتوقف ،والنّبوات تتابعت حتى وصلت لداود 

الذي أضاف اهلل إىل نبوته اخلالفة وقال له{ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ثم آلت النّبوة إىل ولده سليامن
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ} [ص ،]26 :وقام  بام عليهّ ،
الـم ْلك ،وآتاه اهلل ملك ًا ال ينبغي ألحد من
 الذي آتاه اهلل إضافة إىل النّبوة ُ

ّ
وسخر له عنارص ال ّطبيعة ،سواء التي تُنسب إىل عامل الغيب أو ّ
الشهادة ليبني اهلل
بعده،
أن اهلل خالق كل يشءّ ،
للبرشية كلها ّ
وأن عامل الغيب ّ
والشهادة يف قبضته ،وأنّه ال خيرج
عن ملكه وقبضته  Eيشء منها.

وحكى لنا اهلل -تعاىل -يف سور كثرية قصة داود وما َم َّن اهلل عليه به ،وقصة
السورة يبني لنا قصة تتعلق باحلكم ،فهناك َح ْر ٌ
سليامن وما َّ
ث
سخر اهلل له ،ويف هذه ّ
الزرع وأصحاب الغنم إىل سيدنا
أي :زرع نفشت فيه غنم القوم ،فتحاكم أصحاب ّ
داود  ،فحكم بينهام ّ
بأن الغنم لصاحب احلرث ،ما دامت الغنم قد أتلفت

مرا بسليامن وكان -عىل ما يذكر
ّ
الزرع كله ومل تُبق شيئ ًا منه ،وملا خرجا من عنده َّ
املفرسون -صبي ًا ال جياوز احلادية عرشة من عمره ،فقال سليامن للخصمني :كيف
قىض بينكام والدي؟ فأخرباه به ،فقال :لو كان األمر يل لقضيت بام هو أرفق بالفريقني،
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فقيل له :بام كنت ستقيض ،فقال :تسليم الغنم إىل صاحب احلرث ،وله أن َي ْرت َِف َق
والزرع
بمنافعها من صوف ولبن ،وعىل صاحب الغنم أن يعمل يف إصالح احلرث ّ
ثم ت َُر ُّد الغنم إىل صاحبها واحلرث إىل صاحبه ،فعادا إىل داود
حتى يعود كام كانّ ،
وقاال له مقالة سليامن ،فنادى سليامن وأمره أن خيربه بام قال ،فذكر له ما قال ،فقال له
داود :إن القضاء ما قضيت به ،فأشار اهلل -تعاىل -إىل نعمته عىل سليامن وتفهيمه ذلك
ال منهام حك ًام ِ
ثم أكّد نعمته عىل داود وسليامن مع ًا ،وأنّه قد آتى ك ًّ
وعل ًام ،فداود
ُ
احلكمّ ،
حيكم بوصفه خليف ًة ،وسليامن حيكم بوصفه ملك ًا ،وقد ع ّلم اهلل -تبارك وتعاىل -داود
ن عليه بقوله{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
منطق اجلبال ،ومنطق ال ّطري ،وا ْمت َّ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ}
[األنبياء ،]80-79 :وتلك هي الدّ روع ،وكام اهلل ا ْمت َّن عىل داود هبذه النعم ،ا ْمت َّن عىل سليامن
بأن ّ
سخر له {ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ} [األنبياء ،]81 :طائعة ُمنقادة،
بأنا رخاء حيث أصاب{ ،ﯰ ﯱ
فهنا يصفها بالعاصفة ،ويف موضع آخر يصفها ّ
والرياح ،ويف ذلك تنبيه
ﯲ ﯳ ﯴ} [األنبياء ،]81 :فهو -سبحانه -خالق اجلبال ّ
لإلنسان عىل أنّه ال يليق به أن يعبد أي يشء من ال ّطبيعة كام كان يفعل املرشكون ،فليس
الرياح وال ّطري وال النّارٌ ،
فكل قد خلقه اهلل وسخره للبرش كيف
له أن يعبد اجلبال وال ّ
ثم يبني نعمة أخرى عىل سليامن وهي تسخري ّ
الشياطني التي كثري ًا ما
يشاء ومتى يشاءّ .

الشك وسخرهتم وجعلتهم يعبدوهنا ،هؤالء ّ
الشياطني يعملون عند
أضلت من أهل ّ
سليامن{ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ } [األنبياء ]82 :يف أعامق البحار ليستخرجوا
اجلواهر وغريها من األعامل ،ولوال حفظ اهلل هلم -ليحققوا لنبيه سليامن ذلك -ملا
استطاعوا بأنفسهم أن يقوموا بكل ما أراده ويريده سليامن ،وما كان لسليامن -لوال
تسخري اهلل هلم -أن يسخرهم وحيبسهم ليفعلوا له ذلك كله .وهكذا يبني اهلل لرسوله
وللبرشية من بعده قصص أنبيائه واختالف أولئك النّبيني ،ففي الوقت الذي عانى فيه
بعض األنبياء ما عانوا ،هناك أنبياء مل يعانوا الكثري وسخر اهلل هلم ّ
-جل شأنه -ما شاء.

هنا ال بدَّ لنا من اإلشارة ّ
ثم انتقل
بأن احلكم بدأ يف بني إرسائيل بحاكمية إهليةّ ،
إىل خالفة بعد أن رفض بنو إرسائيل احلاكمية اإلهلية فاستخلف داود عليهم ،ولكي
ال يكون االنتقال من احلاكمية اإلهلية إىل حاكمية اخلليفة حا ّد ًا ،فقد َم َّن اهلل َع َل داود
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بام تقدم من نعم ومسخرات ،ولكن مترد بنو إرسائيل عىل خالفة داود وطلبوا ملك ًا،
فجعل اهلل هلم سليامن ملك ًا ونبي ًا يف الوقت نفسه ّ
الرياح من عامل ّ
الشهادة،
سخر له ّ

واجلن من عامل الغيب ،ورغم ذلك متردوا عىل ملك سليامن ،واختاروا أن خيتار هلم
ملك ًا كسائر النّاس ،وخيرجوا من دوائر احلاكمية اإلهلية وامللك النّبوي إىل امللك

العادي ،واختار طالوت هلم ملك ًا{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ثم انتهت احلاكمية اإلهلية ،ومع ذلك ا ّدعوا ّأنم أبناء
ﯚ ﯛ ﯜ } [البقرةّ ]247 :
اهلل وأحباؤه ،و ّا ْدعوا حمرفني بشارة رسول اهلل موسى إليهم بمحمد  َّ
بأن هناك
الزمن حيكم األرض كلها ملدة ألف عام وسيكون
"مشايا" –أي نبي– يأيت يف آخر ّ

منهم ،وهناك سيعيدون حاكمية ّ
الشعب املختار فلن تكون حاكمية إهلية ،وخالفة
(((
وملك ًا ،ولكن حاكمية أبناء اهلل وأحبائه ،أو شعبه املختار كام يقولون.
ثم
السادسة ،وهي قصة سيدنا أيوب الذي ابتاله ربه ّ
السياق إىل القصة ّ
ثم ينتقل ّ
ّ
استجاب له واصطفاه ورزقه أه ً
ال وولد ًا كثريين{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ّ
جل شأنه -أن يرضب للبرشيةﭧ ﭨ ﭩ ﭪ } [األنبياء ]83 :هنا أراد اهلل

مث ً
الرسل
ال مغاير ًا للمثل الذي رضبه بداود اخلليفة وسليامن امللك ،ليثبت به برشية ّ
كافةّ ،
بالرسالة فإنّه يبقى عبد ًا من عباد اهلل ،يف مقدوره
الرسول مهام ميزه اهلل تعاىل ّ
وأن ّ
ّ
بالضاء ،ويقدم أيوب  للبرشية مث ً
ال
-جل شأنه -أن يبتليه بالنّعامء وقد يبتليه ّ

يف ذلك كله ،فال تطغيه النّعمة ،وال يفسده االبتالء أو يدفعه إىل الكفر .ولقد ذكر
املفرسون قصص ًا عجيبة يف موضوع سيدنا أيوب ،ال قيمة ملعظمها ،وليس عليها دليل،

والعلم هبا ال ينفع ،واجلهل هبا ال يرض ،فلن ننشغل بذكرها .فلو ّ
أن يف ذكرها خري ًا لنا
الصابر املحتسب -يف خمتلف سور
لذكره اهلل ،لكن ما ورد يف كتاب اهلل عن هذا النّبي ّ
((( وللمزيد عن احلاكمية ،انظر:
 العلواين ،طه جابر .احلاكمية واهليمنة :نحو إعادة وبناء مفهوم األمة والدولة والدعوة ،هرندن :املعهدالعاملي للفكر اإلسالمي 2016 ،م.
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ّ
جل شأنه -نداءالقرآن -كاف الستخالص العرب وأخذ الدّ روس .وبعد أن ذكر
بالض ،قال{ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
أيوب بعد ابتالئه ّ ِّ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [األنبياء ]84 :فاإلشارة إىل أهله
إشارة إىل حالة النّعامء التي كان عليها قبل أن متسه البأساء ،فأراد اهلل ّ
-جل شأنه -أن

للصرب ّ
والشكر يف حالة النّعمة،
السورة لنبينا وللبرشية من بعده مثاالً ّ
يذكره يف هذه ّ
للصرب ّ
والذكر واللجوء إىل اهلل يف احلالة املضادة هلا ،ويف كلتا احلالتني مل يتغري
ومثاالً ّ

أيوب ومل يتذمر وبقي مواظب ًا عىل طاعة اهلل شاكر ًا له عندما أنعم عليه ،وصابر ًا عندما
ابتاله وشاكر ًا مرة أخرى عندما استجاب دعاءه ،لذلك كانت فاصلة اآلية ال ّثانية
أن اهلل -تبارك وتعاىل -قال فيه أو يف قصته { ﭺ ﭻﭼ}
ّ

[األنبياء]84 :

فقد أنعم عليه بأن جعل املالئكة تصيل بصالته ،فمن أراد أن يعبد اهلل حق عبادته

مهام كانت ظروفه ،فقصة أيوب تساعده وتسعفه وتقدم له املثل األفضل واألحسن

للصرب
والنّموذج الذي ُيتذى .فالعابدون أحوج النّاس إىل أن تكون بني أيدهيم أمثلة ّ
َّ
واالحتسابّ ،
جل شأنه -لذا أتبع نبأ أيوب والشكر واالقرتاب من اهلل

بالصرب ،فقال -تعاىل{ :-ﭽﭾ ﭿ
بذكر جمموعة من األنبياء املشتهرين ّ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ}

[األنبياء:

 ]86-85فإسامعيل الذي صرب عىل رؤيا والده بذبحه حني رأى يف املنام أنّه يذبحه،

وصرب عىل املقام يف واد ال زرع فيه وال رضع ،فأكرمه اهلل تعاىل وجعل خاتم النّبيني
من بنيه ،وأ ّما إدريس  الذي قال اهلل فيه{ :ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [مريم ]57-56 :وأ َّما ذو الكفل فقد وصفه اهلل -تعاىل-بأنّه من
الصابرين ،وللمفرسين قصص كثرية يف تسميته وكنيته والقوم الذين ُأرسل إليهم،
ّ
وال نود اإلطالة يف ذلك ،ويكفينا أنّه ذكر مع ثالثة من األنبياء ذكروا بعد سيدنا أيوب،

الصاحلني.
ووصفهم اهلل -تعاىل -بأنّه أدخلهم يف رمحته وأهنم من ّ

السياق إىل نبي اهلل ذي النّون أو يونس  الذي التقمه {ﮎ
وينتقل ّ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ}

سورة

األنبياء 543

[األنبياء ]88-87 :فقد غضب من قومه أن مل يؤمنوا ،فانرصف عنهم .وكل ما يمكن قوله
إنّه  مل ينتظر إذن اهلل ّ
-جل شأنه -له باالنرصاف عنهم ،فيئس منهم وانرصف

والرسل من بعده
عنهم ،فكأنَّه  Eقد جعل من قصته درس ًا وعربة لألنبياء ّ
وللدّ عاة واملصلحني كافة .وأ ّما قوله ّ
جل شأنه{ :-ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ} [األنبياء ]87 :فقد أصابه اليأس من أن يستطيع
أن هذا عقابه من اهلل ،فاستمر يف ّ
أن خيرج من بطن احلوت ،ظن ًا منه َّ
الذكر وا ّلتسبيح

حتى قدر اهلل تعاىل خروجه من بطن احلوت إىل الرب{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}

[الصافات]148-143 :

وقد أمر اهلل رسله من بعد يونس أن يتعلموا منه الدّ رس ،فقال تعاىل { :ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

الرائعة
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [القلم ]50-48 :فهذه القصة فيها من الدّ روس والعرب ّ

للدّ عاة الذين يستكرب أقوامهم عن االستجابة هلم ،وال حيالفهم النّجاح يف إقناعهم،

فيدركهم اليأس من استجابة النّاس هلم ،فهؤالء عرضة للبالء كابتالء صاحب
احلوت! فهذا النّوع من االبتالء قد يصيب الدّ اعية حينام يظن يوم ًا ّ
بأن نجاحه كان
بام ُأويت من علم عنده ،وأن انتشار دعوته رهن بقدرته االسرتاتيجية والتّخطيطية

والتّنظيمية وغريها ،فيصيبه الغرور ويشعر باالستعالء ،فإذا ابتيل مرة أخرى فبدالً من

أن يراجع نفسه ويلومها ،يلقي باللوم -عند الفشل -عىل األسباب املادية والعوامل

البرشية وما إليها وينسى نفسه .وليتعلم الدعاة من جتربة سيدنا يونس ،ولرياجعوا
أنفسهم ،وليصربوا عىل أقوامهم وال يغضبوا عليهم ،ويرحلوا عنهم ّإل بعد دراسة

وختطيط .فمسؤولية الدّ عوة إىل اهلل مسؤولية كربى ،ال ينبغي أن يستعجل الدّ اعية
التّنصل منها ،واهلروب من أعبائها وال أن يفرت عنها.

ولنستشعر عظمة هذا األمر فعلينا أن نتأمل -مع ًا -معنى أن يلتقم احلوت سيدنا
يونس ،وأن ندرك كم ال ّظالم اهلائل الذي عاش فيه داخل زنزانة بطن احلوت ،وأن

والضنك واخلوف ،فال
الضيق ّ
الرائحة التي يشمها فيه ،وأن ندرك كم ّ
ندرك أذاه ونتن ّ

 544تفسري القرآن بالقرآن

الزمن الذي قضاه بداخله ،وال يشء عن مصريه،
يعلم أين هو؟ وال يعلم الوقت وال ّ

وأن ندرك بذلك االرجتاجات التي يتعرض هلا داخل بطن حوت ال يكف عن احلركة
والتّقلب ،فال هينأ له نوم وال راحة ،وأن ندرك كم اجلوع والعطش الذي قد تعرض

هلام داخل بطنه وما يثريه من بؤس وضنك شديدين ،فليستشعر املسلم ويتعلم من
سيدنا يونس وليعلم أنه أمام مسؤولية عظمى.

{ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ} [األنبياء ]90-89 :يف هذه القصة التّاسعة ينقلنا
السياق إىل قصة نبي اِنقطع إىل ربه حيمده ويسبحه ويذكره حتى بلغه الكرب ،وقال تعاىل
ّ
واصفا حاله{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲ} [األنبياء ،]90 :وهو  يعرف ّ
أن اهلل -تعاىل -ال يؤخر نفس ًا

إذا جاء أجلها ،وهو  متع ِّلق بذكر ربه ،عاشق الستمراره ودعائه ،فإن
كان املوت سيحرمه من ذلك ،فقد متنى أن ال يتوقف ّ
الذكر واخلشوع واملسارعة يف

اخلريات يف ذلك البيت املبارك ،فنادى ربه ودعاه دعاء خفي ًا{ ،ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [األنبياء ،]89 :فأنا أريد من بعدي أن يرثوا عني ذلك الدّ عاء
والتّهليل والتّكبري واملسارعة يف اخلريات؛ لئال ينقطع ّ
الذكر يف هذا البيت ،فإن كنت

يا رب ستستجيب دعائي؛ فذلك فضل منك ونعمة ،وإن مل يكن فإنك خري وارث،

فم َّن
حييى وأصلح له زوجهَ ،
فاستجاب اهلل -تعاىل -له وحقق له ما متناه ووهب له َ
بالصحة والقدرة عىل اإلنجاب رغم الكرب وجتاوز فرتة قدرة املرأة عىل احلمل،
عليها ّ
ّ
جل شأنه -حقق لهوما يستتبعه من والدة وإرضاع وحضانة وما إىل ذلك .فكأنّه
أسباب طبيعية،
ما أراد ،ويف الوقت نفسه هيأ األسباب لذلك كله بحيث تظهر وكأهنا
ٌ

وليحقق له -جزاء تبتله وعبادته وخشوعه هلل وخضوعه -ما متناه ،وجعل الولد الذي
وهبه {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [آل عمران،]39 :

الذكر لن ينقطع ّ
أن ّ
لتقر به عينه كثري ًا ،وليعلم ّ
وأن صالة اهلل ورمحته وبركاته عىل من
ّ
هبذا البيت سوف تستمر ولن تتوقف إذا مات.
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القصة العارشة ،قصة مريم وابنها الذين جعال آية واحدة
السياق إىل ّ
ثم ينقلنا ّ
َّ
{ﭑ ﭒ ﭓ } [األنبياء ]91 :فلم يمسسها برش ال يف حالل وال يف حرام ،قال

تعاىل{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [مريم ]20 :وجعل والدهتا
لعيسى بنفخة فيها كام يف قوله تعاىل{ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ ﭜ} [األنبياء .]91 :وليس ألحد أن يزيد عىل ما ذكره اهلل ّ
-جل شأنه-

يف هذا األمر شيئ ًا ،فقضية النّفخ وكيفيته وحقيقته إنام هو من عامل األمر ،وعلمه خاص
به -تبارك وتعاىل ،-وال وزن ملا قاله بعض املفرسين من قصص كثرية حول هذا األمر
الصحيحة ،وعلينا
الرسول  ّ
مما مل يقم عليه دليل صادق من القرآن الكريم أو أقوال ّ

نوجه اهتاممنا بام يف القصة من عرب عظيمة من رضورة حتصني املرأة لفرجها ،وعدم
أن ِّ
السامح ألحد أن يمسها ّإل بام ّ
أحل اهللّ ،
وأن اهلل قد خلق آدم من طني دون أب وأم،

وخلق حواء دون أم ،وخلق عيسى دون أب ،فسبحان اخلالق العليم .أ ّما النّفخ فنأخذ

عنه ما قاله اهلل وال نتعداه إىل غريه باحثني عن الكيفية أو غريها ،فام أوتينا من العلم
ّإل قليالً .ويف الوقت نفسه ذكر اهلل -تبارك وتعاىل{ :-ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ } [آل عمران ]59 :و{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ } [النساء ]171 :وإنام كان هو وأمه آية يف

خلقه  ،وكذلك يف كالمه وشهادته ألمه -وهو طفل حديث الوالدة -ويف

ثم إرساله لبني إرسائيل ،واخلوارق
سائر الكرامات واخلوارق التي حصلت ألمهّ ،
التي حصلت عىل يديه من إحياء املوتى وتشكيل طني عىل هيئة ال ّطري ،فينفخ فيه نفخ ًا

برشي ًا غري غيبي ،فيكون طري ًا بإذن اهلل.

النَّجم العارش:

{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
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ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [األنبياء]112-92 :

لترسي عن رسول اهلل  ولتبني
وهكذا تنتهي القصص العرش التي سيقت ّ

الرسل ،وأنّه واحد من أ ّمة األنبياء الواحدة .وتأيت هاتان اآليتان
له أنه ليس بدع ًا من ّ

خامتة للقصص العرشة لتعلن ّ
والرسل -وإن اختلفت أسامؤهم واألمم
أن النّبيني ّ
التي أرسلوا إليها ،واألماكن واملواقع التي أرسلوا فيها -يدعون إىل إله واحد ،وملة

واحدة ،وأمة واحدة يف اإليامن الذي دعوا إليه ،وهو توحيد اهلل وإفراده بالعبودية،
لكن من أرسل إليهم قد تقطعوا أمرهم بينهم وتفرقت كلمتهم ،واختلفوا من بعد
ما جاءهتم البينات مع هؤالء النّبيني كافة ،فليعلموا أهنم مجيع ًا {ﭫ ﭬﭭ}

[األنبياء ]93 :ومسؤولون بني أيدينا عن كل ما فعلوا ،لذلك {ﭮ ﭯ ﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ}

[األنبياء:

 ،]94فال خياف من

ضياع عمل أو نسيانه مهام كان صغري ًا{ ،ﭞ ﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

الصاحلات ،فعليهم أن يسارعوا
ﭧﭨ} [يونس .]44 :أ ّما أولئك الذين مل يعملوا ّ

إىل التّوبة ويغتنموا الفرصة التي آتاها اهلل هلم؛ إذ ّإنم ال رجوع ألي منهم بعد املوت،

{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ}

[األنبياء]95 :

فأية قرية وقع القول
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الرجوع إىل الدنيا مرة أخرى،
عليهم ،وأهلكوا بذنوهبم التي اقرتفوها فال سبيل إىل ّ

عب
فليبادروا إىل التّوبة -وهم ما زالوا أحياء قادرين عليها -قبل فوات األوان .وقد ّ
اهلل -تعاىل -عن ذلك باحلُرمة ،فيحتمل أن يكون التّحريم عائد عىل القرية ،ويكون
املعنى "كل قرية ُأهلكت ال يمكن أن تُعاد إىل احلياة ،ال هي وال أهلها قبل يوم النّشور"،
فذلك حتريم بمعنى املنع القطعي كام يف قصة موسى { ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ}

[القصص ]12 :فهو يتناىف مع سنة اهلل مع املوتى .وممكن أن ينرصف التّحريم إىل ذات اهلل

العلية ،فكأنّه حيرم عىل نفسه ذلك ،لقطع األمل متام ًا عند البرش ،الذين قد تغرهم رمحة
اهلل تعاىل وفضله وكرمه {ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ } [االنفطار ،]6 :فمع رمحته

وكرمه ّإل ّ
أن ذلك لن حيدث قطعي ًا ،فال تأملوا يف ذلك أبد ًا ،فاملوت ال حياة بعده ّإل

بعد البعث والنّشور ،فاستبقوا اخلريات وسارعوا إليها.

الساعة بقوله:
ثم يؤكد -مرة ثانية -استحالة رجوعهم إىل احلياة حتى قيام ّ
{ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [األنبياء .]96 :وفيه

أن يأجوج ومأجوج عالمة من عالمات يوم القيامةّ ،
إشارة إىل ّ
ألن فتح يأجوج

ومأجوج مقارب القرتاب الوعد احلق.

ويأجوج ومأجوج تعبري عن أنواع من البرش ،ومل يرد هلم ذكر يف القرآن الكريم إال
يف هذه اآلية الكريمة ،وما جاء يف سورة الكهف يف قصة ذي القرنني{ ،ﯤ ﯥﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} [الكهف]94 :

إىل قوله تعاىل{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [الكهف ]99 :كام
أننا نعرف ّ
أن املالئكة قد قالت{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ } [البقرة]30 :

فمن املمكن أن يكون يأجوج ومأجوج من ذرية أولئك الذين كانوا من قبل ذرية

آدم الذين كانوا يفسدون يف األرض ويسفكون الدّ ماء ،وخشيت املالئكة من أفعاهلم
فقالوا ما قالوه .وسورة الكهف بينت أن يأجوج ومأجوج كانوا يؤذون جرياهنم الذين
استعانوا بذي القرنني ،وطلبوا منه أن جيعل بينهم وبني هؤالء سد ًا يدرأ عنهم األذى

الذي يصدر ضدهم من يأجوج ومأجوج .وأ ّي ًا كان األمرّ ،
فإن ذكرهم يف هذه اآلية

 548تفسري القرآن بالقرآن

الكريمة يشري إىل ّ
أن ذلك جزء من أحداث يوم القيامة ،ويؤكد عىل ذلك قول ذي
القرنني{ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ } [الكهف ،]98 :فهو سد يمنع أذى يأجوج ومأجوج
السد دك ًا ،فينطلق هؤالء
عن جرياهنم إىل أن يأذن اهلل ،ويأيت الوعد احلق فيجعل هذا ّ

مع البرش -الذين هم سكان األرض اليوم -من كل حدب ينسلون إىل حيث أرض
املحرش واحلساب واجلزاء .وال َّ
متدن عينيك إىل ما خاض فيه املفرسون من أساطري

ّ
الشعوب وخماضاهتم واإلرسائيليات وما فيها عن حقيقة هؤالء وانتامئهم وما إىل
ذلك ،فكلها ال نجد هلا سند ًا من علم وال تأييد ًا من آثار صحيحة وال شيئ ًا من ذلك،
فنكتفي بام ذكر اهلل ّ
-جل شأنه -وال ندخل يف أية متاهات أخرى.

{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [األنبياء ]97 :ألنفسنا بتلك الغفلة وبتكذيب رسل اهلل -عليهم

السياق إىل أهل مكة وإىل مرشكي العرب ليقول هلم:
ّ
والسالم ،-ويلتفت ّ
الصالة ّ
{ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [األنبياء،]98 :
وحني نزلت هذه اآلية قال عبد اهللِ بن الزبعري"أنا َأ ْخ ِص ُم َلك ُْم ُم َ َّمد ًا ،فقال :يا حممد
َأ َل ْي َس فِ َيم َأن َْز َل اهللُ َع َل ْي َ
ك {ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ِ
ِ ِ
يسىَ ،و َه ِذ ِه ال َي ُهو ُد َت ْع ُبدُ ُع َز ْير ًا
ﮬ ﮭ} قال :نعم ،قالَ :ف َهذه الن ََّص َارى َت ْع ُبدُ ع َ
الئ َك َةَ ،فهؤ ِ
وه ِذ ِه بنو َتِي ٍم َتعبدُ ا َْل ِ
الء يف الن ِ
َّار َف َأن َْز َل اهللُ -عز وجل{ -ﯢ ﯣ ﯤ
َُ
َ َ
ُْ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ} [األنبياء"]101 :
ّ
السياق .ونزل قوله
جل شأنه{ :-ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧأخرى يف ذات ّ
(((

وروى املفرسون روايات

ﯨ ﯩ ﯪﯫ} [األنبياء.]101 :

الزبعري وما فيها ،فإن قريش ًا كانت تعبد األصنام
وبقطع النّظر عن قصة ابن ّ
ّ
واآلية دالة عىل ّ
جل شأنه -سيلقي هبم وبأصنامهم يف جهنم يوم القيامة.أن اهلل
واحلكمة يف بيان ّأنم سيكونون مع آهلتهم حصب ًا جلهنم ،ليبني هلم ضآلة شأهنم وتفاهة
ما يعبدون من دون اهلل من شياطني وأصنام وما إليها ،وسيقول اهلل هلم ّ
-جل شأنه:-

((( الطرباين ،املعجم الكبري ،مرجع سابق ،ج ،12حديث رقم ( ،)12739ص.153
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أنم آهلتكم أو رشكاء يل {ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
أهؤالء الذين زعمتم ّ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ}

[األنبياء]100-99 :

آلهلتهم التي

كأنا جزء من حصبائها ،ال يسمعون استغاثاهتم
ألقيت معهم ،وسويت بأرض جهنم ّ
يبي اهلل -تعاىل:-
وال ينترصون هلم وال ينفعوهنم ،فهم ال يشء مطلق ًا .وعىل النّقيض ّ
{ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ}

[األنبياء]101 :

وآمنوا بنا ومل

يتخذوا آهلة من دون اهلل ،فأولئك قد وعدناهم بثوابنا ،فهم مبعدون عن النّار ،بمن يف
والرسل واملالئكة الذين أهلهم بعض النّاس بجهلهم
ذلك أولئك ّ
الصلحاء واألنبياء ّ

واختذوهم آهلة بضالهلم.

{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [األنبياء ]102 :بل هم

يف شغل عن ذلك كله ،يف اجلنة خالدون لن خيرجوا منها ولن يموتوا{ ،ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [األنبياء،]103 :

فال حيزهنم فزع يوم القيامة ،وهو أكرب فزع قد يتعرض له اإلنسان{ ،ﯬ ﯭ ﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} [النمل ]87 :فيؤمنهم اهلل

-تعاىل -من الفزع وتستقبلهم املالئكة بالبشائر {ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ}

[الزمر ]73 :فهذا يومكم الذي كنتم توعدون {ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [األنبياء.]105-104 :

ذهب األكثرون من العلامء واملفرسين إىل ّ
أن املراد باألرض هنا أرض اجلنة

{ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

الصاحلون باإلقامة فيها،
ﯹﯺ ﯻ} [الزمر ]74 :كام ّأنا األرض التي خيتص ّ
أ ّما أرض احلياة الدّ نيا فهي أرض االستخالف والعمل {ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ
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ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}

[النور]55 :

ّ
جل شأنه -وهو خيتم هذهثم قال

السورة{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} [األنبياء ،]106 :أي ّ
إن ما ورد يف هذه
ّ
السورة يكفي أن يكون بالغ ًا تام ًا كافي ًا لإلنذار والتّبشري ،ولكن لن يفقهه ويتأثر به
ّ
ّإل العابدون وحدهم.

{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ}

[األنبياء]107 :

أي يف الدّ ين والدّ نيا ،ففي

بالشيعة اخلامتة ،التي حتل ال ّطيبات وحترم اخلبائث ،وتضع عن
الدّ ين َ
أنت املرسل ّ

النّاس إرصهم واألغالل التي كانت عليهم ،وأنت الذي أنزل اهلل عليك القرآن هدى

وشفاء ،وأنت صاحب اخللق العظيم الذي حيرص عىل أن ال يكون هناك عنت وال
مشقة عىل أحد من النّاس ،فأنت رمحة ملن اتبعك من املؤمنني يف كل العصور ،ألنك

السابقة.
أرسلت بالكتاب الذي صدّ ق وهيمن عىل الكتب ّ

{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}

[األنبياء]112-108 :

السورة الكريمة ،سورة
تأيت خامتة هذه ّ

األنبياء كلهم ،لتؤكد ّ
أن ما أنزل إىل رسول اهلل  وأوحى إليه يف هذا القرآن هو
املوضوع األساس للنبوات كافة {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢ} [األنبياء ،]108 :فتسلمون وجوهكم هلل الواحد ،وتوقنون ّ
بأن الوحي

الوارد لدى مجيع األنبياء واملنزل عليهم إنّام جاء بإخالص التّوحيد هلل -تعاىل -ونبذ

والشكاء ،فإذا رفضتم التّوحيد ،فذلك يعني أنكم قد توليتم وأعرضتم عن
األنداد ّ
ذكر اهلل الذي جئتكم به ،وعن ّ
الذكر الذي جاء به املرسلون كافة ،ومل ترتكوا يل خيار ًا
بأن أنبذ لكم وأعلمكم عىل سواء بام سيرتتب عىل ذلك من فتنة واضطراب ،إضافة

إىل ما ينتظركم يف الدّ ار اآلخرة من عذاب ،فأنا ال أدري أقريب أم بعيد ما توعدون،
ّ
الساعة عني وعنكم ،ولكنه {ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ألن اهلل -تعاىل -قد أخفى ّ
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عيل وأمرين بدعوتكم إىل اإليامن
ﯙ ﯚ ﯛ} [األنبياء ،]110 :فالوحي الذي أنزله ّ
به{ ﯞ ﯟ ﯠ} [األنبياء ]111 :واختبار يف هذه احلياة القصرية ،أو لعله {ﯡ
ﯢ ﯣﯤ } [األنبياء ،]111 :وال أدري متى وكيف ينزل اهلل فيكم العذاب ،فاغتنموا

الفرصة ،وبادروا إىل اإليامن باهلل وال ترشكوا به شيئ ًا ،فهو املستعان عىل ما تصفون

من أباطيل وكفر ورشك وافرتاء عليه -سبحانه ،-وقد بلغت الغاية يف النّصح لكم
وأنتم تتامدون يف كفركم ورشككم وضاللكم وما تصفون به آهلتكم من أكاذيب وريب

رب سواه وهو وحده املستعان عىل ما تصفون.
الرحيم ،ال َّ
الرمحن ّ
وربكم هو ّ

سبحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني .
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سورة احلج 553

ﮌﮢ
وصف السورة:

عدد آياهتا :ثامن وسبعون.

وعدد كلامهتا :ألف ومائتان وتسع وسبعون.

وعدد حروفها :مخسة آالف ومائة وستة وتسعون.
وترتيبها يف املصحف (.)22

املفسون يف كون هذه السورة مك َّية أو
نزلت بعد سورة النور ،وقد اختلف ِّ
مدن َّية ،أو بعضها مكّي واآلخر مدين .فأخرج ابن املنذر عن قتادة قال :نزل باملدينة
من القرآن احلج ،غري أربع آيات مكيات {ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} [احلج (((.]55 - 52 :وقال أبو حيان:
هذه السورة مكية إال {ﮞ ﮟ} [احلج ]19 :إىل متام ثالث آيات ،قاله ابن عباس
وجماهد .وعن ابن عباس -أيض ًا -إهنن أربع آيات إىل قوله{ :ﮉ ﮊ} [احلج،]9 :
وقال اجلمهور :منها مكي ومنها مدين.

(((

قلت :والظاهر من آياهتا كلها َّأنا نزلت يف مكة ،وهذا هو األليق هبا يف عرضها
ُ
احلج
واتصال آياهتا وموضوعاهتا ،ووحدهتا ،والسياق يؤ ّيد ذلك
ويقويه .وترشيع ّ
ّ
ال جيعل من اآليات املتعلقة به وال من السورة سورة مدن ّية؛ فاحلج كان معروف ًا عند
((( السيوطي ،الدر املنثور يف التفسري املأثور ،مرجع سابق ،ج ،6ص.3
((( أبو حيان األندليس ،أثري الدين حممد بن يوسف (تويف754 :ﻫ) .البحر املحيط يف التفسري ،بعناية :الشيخ
زهري جعيد ،بريوت :دار الفكر2010 ،م ،ج ،7ص.480
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العرب قبل اإلسالم ،وكذلك القالئد واهلدايا والشعائر ،لك ّن التغيري الذي أدخله
القرآن الكريم كان يف ربط مجيع الشعائر واملناسك باهلل  ،Eوتصحيح النوايا،
ٍ
قطيعة مع األصنام .وكون بعض آيات السورة ُتاثل -من حيث األسلوب-
وإجياد
ال كافي ًا عىل مدن ّية تلك اآليات ،وليس لدينا ٌ
بعض ما نزل يف املدينة ليس دلي ً
ثابت
نقل ٌ
ثابت ٍ
ُي ّبي َّ
ٍ
تج به؛
بنقل
أن ما نُقل عن ابن عباس وقتادة وجماهد
والضحاك ٌ
صحيح ُي ّ
ّ
وعىل ذلك فالسورة -فيام نرى -مك ّي ٌة بتاممها ،واهلل أعلم.

عىل َّ
فرع عن اهتاممهم
مدين هو ٌ
أن االهتامم بتحديد ما هو ٌّ
مكي من اآليات ،وما هو ٌّ
"بالنسخ" ،فمعرفة ذلك يعني عىل حتديد ما هو ناسخ وما هو منسوخ ،وقد ناقشنا القول
قرآين من النسخ".
بوجود ناسخ ومنسوخ يف القرآن وأبطلناه يف كتابنا "نحو موقف
ّ
كام َّ
أن الدخول يف ذكر عدد اآليات املكية وعدد اآليات املدنية يف كل سورة ،مل
يعد له أثر كبري بعد الرتتيب آليات الكتاب الكريم يف العرضتني األخريتني ((( ،فقد
قطع ذلك الكالم عن أسباب النزول وأماكنها إال يف أضيق احلدود.

مناسبة السورة ملا قبلها وما بعدها:

ملا ذكر اهلل  Eيف سورة األنبياء حال األشقياء والسعداء ،وذكر الفزع
ّ
ويكذبون به،
األكرب الذي سيحدث يوم القيامة ،وكان مرشكو مكّة ينكرون املعاد،
ٍ
صواب يف ذلك بسبب ُّ
تأخر العذاب -الذي تو ّعدهم
وقد أومههم الشيطان ّأنم عىل
القرآن به -عنهم جاءت هذه السورة حتذير ًا هلم وختويف ًا؛ بام انطوت عليه من ذكر
زلزلة الساعة وشدّ ة هوهلا ،وذكر ما ُأعدّ ملنكرهيا ،وتنبيههم عىل ّ
واقع ال
أن البعث
ٌ
وأن الدليل عليه هو نفس دليل اخللق وما فيه من ٍ
حمالةّ ،
بداية وهناية ،وما حيدث بينهام،
كام أنّه رضب هلم األمثلة باألرض اهلامدة امل ّيتة ،وكيف ُيييها اهلل بعد موهتا باملاء،
(((
خمرضة بإذنه .E
فتهتز وتُنبت وتعود حي ًة
ّ
النبي ﷺ ا ْل ُق ْر َ
آن ك َُّل عَا ٍم َم َّرةًَ ،ف َع َر َض عليه َم َّرت َِيْ يف ا ْل َعا ِم الذي ُقبِ َض
((( عن أيب ُه َر ْي َر َة قال" :كان َي ْع ِر ُض عىل ِّ
َان يعت ِ
َف ِع ْ ِ
شي َن ِف ا ْل َعام ا َّل ِذي ُقبِ َض فِ ِيه" ،انظر:
ف ك َُّل عَا ٍم ع َْش ًا َفا ْع َتك َ
َك ُ
فيهَ ،وك َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب فضائل القرآنَ ،باب كان ج ْب ُيل َي ْعر ُض ا ْل ُق ْر َآن عىل
النبي ﷺ ،حديث رقم ( ،)4998ص.994
((( أبو حيان ،البحر املحيط يف التفسري ،مرجع سابق ،ج ،7ص.480
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عمود السورة:

ّ
إن عمود السورة وحمورها وموضوعها األساس هو التمكني
للنبي ﷺ {ﯢ
ّ

ﯣ ﯤ ﯥ} [األنفال .]67 :وقد ذكرت السورة لوازم هذا التمكني ،وما يتو ّقف
التمكني عليه ،وما يؤ ّدي إىل استمراره ،وبعض التحدّ يات التي تعرتضه أو قد تؤدي
إىل تو ّقفه وانقطاعه.
ٍ
وتسميتها بـ«احلج» ملا يقتضيه احلج من ٍ
واستطاعة ،وبسط سلطان املؤمنني
أمن
ٍ
وقيام ُأمتهم بكل ما يعنيه قيام األُمة؛ من ِقب ٍ
وهيبة يف نفوس
لة ،ومناسك ،ومشاعر،
ْ
َّ
َّ
اآلخرين حتول بينهم وبني الصدّ عن سبيل اهلل واملسجد احلرام ،سواء بإخافة ال ّطريق
أو انتهاك حرمة الشعائر .وعىل هذا َّ
فإن «احلج» من أهم مظاهر «التمكني» ،فال غرابة
ّ
وألن
ُسمى السورة به ،ويأخذ ذلك احل ِّيز من سورة حمورها األساس« :التمكني»،
أن ت ّ
قريش ًا مل يكن هلا ذلك القدر من االحتـرام والتقدير واملهابة يف نفوس العرب إال بسبب
ٍ
فرتات من
إبراهيم مكانه ،وبسببه كانت جزيرة العرب تعرف
ذلك البيت الذي َّبوأ اهلل
َ
األمن واألمان ما كان يمكن أن تتمتّع هبا لوال هذا البيت ،قال سبحانه{ :ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ} [القصص:
 .]57ويف هذه السورة -احلج -قال ّ
جل شأنه{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ} [احلج ]41 :ففي
آية القصص إشارة إىل سكان احلرم ،ويف هذه اآلية إشارة إىل األُ َّمة التي سترشف بحامية
السجود.
هذا احلرم ،ومحاية أمنه ،وتطهريه للطائفني والقائمني والركّع ّ
و«اجلدل» الذي ورد يف السورة أكثر من مرة ،والعناية بذكر أصناف املجادلني،
يعد وجه ًا من وجوه التمكني ،فاجلدال مع املخالفني هو دليل ٍ
ٍ
ومتكني لتلك
قوة و َمنَعة
ُ
األُ ّمة؛ إذ يشري إىل أن أعداء رسول اهلل ﷺ وأعداء التمكني له وألُ ّمته ،وللكتاب الذي
اخلي املربور ،ومل يعودوا
ّنزله اهلل عىل قلبه ،مل يعودوا قادرين عىل إيقاف ذلك املدّ ّ
جيدون يف أنفسهم قدر ًة عىل إسكات صوت رسول اهلل  أو النّيل منه{ :ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [املائدة ،]3 :وصار َبسط سلطان اإلسالم أمر ًا
ميس ًا ،ومل يعد لدى املرشكني ما يفعلونه ،إال ّ
الشغب واللغو واملجادالت السفيهة
ّ
ٍ
ٍ
جمادالت
التي ال تنبثق عن علم أو معرفة ،بل عن تقليد ومتابعة عمياء للشيطان ،وهي
ٌ
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لن تؤدي إىل إيقاف اإلسالم أو احليلولة بينه وبني الوصول إىل الناس.

و«احلج» من العبادات التي فيها ينفتح الطريق أمام األُمم والشعوب للتالقي،
تعبري
مهام اختلفت ألسنتهم وجذورهم وأنساهبم .وتقارب الثقافات البيئ َّية وحتاورها
ٌ
اخلية الوسط ،فتجتمع
عن ذلك «التمكني» الذي تقوم عليه هذه األُ َّمة الشاهدة ّ
ٍ
صعيد واحد ،يف موق ٍع واحد ،لعبادة اهلل وحده ،وليشهدوا
شعوب هذه األُ َّمة عىل
منافع كثرية مع تلك العبادة الفريدة.
ٍ
كام َّ
إهلي يصدر للمؤمنني
أن اشتامل هذه السورة -ال غريها -عىل أول إذن ٍّ
باجلهاد واملدافعة يف ٍ
عزز كون عمود السورة هو «التمكني» ،الذي ه ّيأه
آيات متعاقبة ُي ّ
اهلل -تعاىل -هلذه األُ َّمة بعد أن كانت ُأ َّمة األق ّلية املستضعفني يف األرض .الذين خيافون
أن يتخ ّطفهم الناس فآواهم اهلل -تعاىل -وأيدهم بنرصه.

نداء النّاس كافة ،وأمرهم بالتقوى يف سوريت «احلج» و«النساء»:

بداية هذه السورة مثل بداية سورة «النساء» ،فهناك قال -تعاىل{ :-ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ}ﭐ [النساء ]1 :وهنا كانت البداية{ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [احلج.]1 :

فآية «النساء» تبدأ بنداء الناس لاللتزام بالتقوى والتش ُّبث هبا ،مذكّرة ببداية
اخللق ،فاخللق بدأ بنفس واحدة خلقت من طني ،وخلق منها زوجها ،وبداية سورة
«احلج» تنادي الناس -مجيع ًا -لاللتزام بالتقوى والتش ُّبث هبا قبل الدخول يف أهوال
تكرر نداء الناس يف هذه السورة مخس مرات ،كام نُودي الذين آمنوا
اآلخرة .وقد ّ
بالركوع والسجود وفعل اخلري واجلهاد ،وبذلك تكون السورة تفصي ً
ال لبعض
و ُأمروا ّ
ما ُأحكم يف سور أخرى كسورة «البقرة» وغريها من األنفال والتوبة.

النَّجم األول( :يف البعث ودليل اخللق)

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
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ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ} [احلج.]7-1 :

ٍ
بأمور عديدة ،يذكرها
جرت عادة القرآن املجيد عىل التذكري الدائم واملستمر
عندما يتناول أمر ًا عظي ًام مثل «التمكني» ،فيذكّر بالتقوى والدّ ار اآلخرة والبعث
والرساالت السابقة؛ َّ
ألن يف ذلك ما ُيزيل استبعاد اإلنسان وقوع ما جاء من بيان
جواز وقوعه ،وما يتطلبه ذلك الوقوع من أعباء ورشوط وأسباب ال بد من حتصيلها،
فـ«الرؤية الكل َّية» و«القاعدة اإليامن َّية» -ينبغي أن يكون منها املنطلق وإليها املرجع
أي شعور ّ
تعسه.
ومتهد له ،وتزيل ّ
عىل الدوام -هت ّيئ لذلك ّ
بتعذره أو ُّ

قرآين ذو أمه َّية كبرية ،وهو االسم من قوهلم «اتّقى» ،واملصدر
و«التقوى» مفهو ٌم
ّ
«االتّقاء» ،وكالمها مأخوذ من ما ّدة «و ق ي» التي ّ
تدل عىل دفع يشء عن يشء بغريه،
ّ
ومعنى قوله
جل شأنه :-ﭐ{ﮩ ﮪ} [النساء .]131 :تو ّقوه :أي اجعلوا بينكم وبينه
(((
من األعامل الصاحلة كالوقاية ،وجتنّبوا من األعامل السيئة ما يكون واقي ًا وحافظ ًا
لكم من غضبه وسخطه لتستحقوا رضاه .وهي أعم من العدالة وأوسع .قال الراغب:
التقوى :جعل النفس يف وقاية مما ُياف ،هذا حتقيقه .وصار مفهوم التقوى يف عرف
(((
الرشع حفظ النفس عام يؤ ّثم ،وذلك برتك املحظور ،والقيام باملأمور به.
اجلرجاين :التقوى :يف اللغة بمعنى االتقاء ،وهو اختاذ الوقاية ،وعند
ويقول
ّ
أهل احلقيقة هو االحرتاز بطاعة اهلل عن عقوبته ،وهو صيانة النفس عام تستحق به

((( ابن محيد ،صالح .وملوح ،عبد الرمحن )مرشفان ( .موسوعة نرضة النعيم يف أخالق الرسول الكريم ﷺ،
جدة :دار الوسيلة ،ط 1998،1م ،ج ،4ص1079.
((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.881
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العقوبة من فعل أو ترك ،والتّقوى يف الطاعة ُيراد هبا اإلخالص ،ويف املعصية ُيراد هبا
التّـرك واحلذر ،وقيل :أن يتّقي العبد ما سوى اهلل -تعاىل ،-وقيل :املحافظة عىل آداب
الرشيعة ،وقيل :جمانبة كل ما ُيبعدك عن اهلل تعاىل ،وقيل :ترك حظوظ النّفس ومباينة
النهي ،وقيلّ :أل ترى يف نفسك شيئ ًا سوى اهلل ،وقيلّ :أل ترى نفسك خري ًا من أحد،
وقيل :ترك ما دون اهلل .واملتّبِع عندهم هو الذي اتقى متابعة اهلوى ،وقيل :االهتداء
(((
بالنبي  قوالً وفعالً.

واحلق َّ
أن كل تلك املعاين املذكورة تندرج حتت مفهوم التقوى ،وإفراد أولئك
العلامء لبعض تلك املعاين َّ
ألن نظرهم انرصف إليه ال ليجعل املفهوم منحرص ًا فيه ،بل
جيعل ذلك املعنى جزء ًا من مدلوالته ،فالتقوى إذن تلك املعاين كلها بعد أن تتحول إىل
ملكة قائمة بالنفس اإلنسان َّية جتعلها تستحرض وجود اهلل -تعاىل -معها يف كل حالة،
يف الرس والعلن ،ويف اخللوة واجللوة ،انطالق ًا من قوله " :أن تعبد اهلل كأنَّك تراه،
فإن مل تكن تراه فإنه يراك (((".وآنذاك تظهر التقوى يف قلب املؤمن ووجدانه وسلوكه
وأخذه وعطائه؛ لتكون تقوى عا َّمة شاملة يف الرس والعلن ،حتمل -من وفق إليها
وأعانه اهلل عىل محلها -إىل التجايف عن دار الغرور واإلنابة إىل دار اخللود واالستعداد
للموت قبل نزوله بزاد التقوى{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ} [البقرة .]197 :فهي صفة عالية مثل صفات اإليامن واإلسالم واإلحسان ،هبا
تتحقق العدالة ،وعليها تقوم االستقامة.

فقوله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ } [احلج ]1 :أي يا أهيا الناس احذروا عقاب
ربكم ،فأطيعوه وال تعصوه واجعلوا أنفسكم يف وقاية من غضبه ،وذلك بفعل ما
أمركم به من الواجبات ،وترك ما هناكم عنه من املحرمات ،وهذا خطاب ينتظم فيه
املكلفون حني النزول ومن سيوجدون بعدهم إىل يوم القيامة (((.فاخلطاب هنا عام
((( اجلرجاين ،عيل بن حممد الرشيف )تويف 816:ﻫ ( .كتاب التعريفات ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1983م ،ص.65
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َيل النبي ﷺ عن الْي َمن َوالْ ْس َ
ل ِم
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب اإليامنَ ،باب ُسؤَ ال ج ِ ْ
ِ
َو ْ ِ
ال ْح َسان وعلم الساعة ،حديث رقم) ،(50ص33.
((( انظر :املراغي ،أمحد مصطفى .تفسري املراغي ،القاهرة :رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي
وأوالده ،ط1946 ،1م ،ج ،17ص84.
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للناس مجيع ًا ،وعاد ًة ما يأيت اخلطاب الذي يطلب اإليامن عام ًا لكل الناس ((( ،وحني
(((
رشعي يصدِّ ر اخلطاب بنحو قوله« :يا أهيا الذين آمنوا».
يطلب تنفيذ حكم
ّ

ثم علل هذا األمر بقوله{ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [احلج]1 :؛ أي إن
الزلزلة التي تكون حني قيام الساعة قبل قيام الناس من أجداثهم كام قال{ :ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [الزلزلة.]2-1 :
واعلم أنّه  Eذكر يف اآلية من أهوال ذلك اليوم أمور ًا ثالثة:

أحدها :قوله{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}
«الزلزلة» ،و«الذهول» :الذهاب عن األمر مع دهشة.
ّ

[احلج:

]2؛ أي :تُذهلها

وثانيها :قوله{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [احلج ،]2 :واملعنى ّأنا تضع
ولدها لتامم أو تسقطه لغري متام من هول ذلك اليوم ،وهذا يدل عىل ّ
«الزلزلة»
أن هذه ّ
إنّام تكون قبل البعث.
وثالثها :قوله{ :ﭨ ﭩ ﭪ} [احلج ،]2 :املعنى :وتراهم سكارى (عىل
التشبيه) {ﭫ ﭬ ﭭ} [احلج( ]2 :عىل التحقيق) ،ولكن ما أرهقهم من هول
(((
وطي متييزهم.
عذاب اهلل -تعاىل -هو الذي أذهب عقوهلم ّ
ومعنى «التزلزل» :االضطراب ،وتكرير حروف لفظه تنبيه عىل تكرير معنى التزلزل
(((
فيه ،قال تعاىل{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [األحزاب]11 :؛ أيُ :زعزعوا من الرعب.

((( فهو خطاب للحقيقة اإلنسان َّية التي أخذ اهلل العهد عليها {ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ } [األعراف ،] 172:وهي

احلقيقة التي ّ
جلها اهلل يف آدم وزوجه ،حيث عهد إىل آدم بمهمة االستخالف ،فالعهد كان إىل جنسه
وحقيقته ،ومل يكن قارص ًا عليه وزوجته ،وكذلك يف حتمل األمانة التي عرضها اهلل ومحلها اإلنسان ،فمثل
املوجه للحقائق الكل َّية ال خيتلف فيه خطاب املوجود عن خطاب من سيوجد بعد ذلك ،فكأن
هذا اخلطاب ّ
ثم فال معنى ملا
يف داخله معنى يقول" :ملا وجد إنسان حيمل هذه احلقيقة فهو خماطب هبذا اخلطاب .ومن َّ
شغل بعض علامء الفقه به أنفسهم من عقد مسألة عرفت يف أصول الفقه بـ"مسألة تكليف املعدوم "فهو
يف عرف القرآن ليس معدوم ًا ،لكنه مل يكن شيئ ًا مذكور ًا { :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ} [اإلنسان ]1 :وفرق كبري بني املعدوم واملوجود الذي مل يذكر من قبل ثم ذكر.
((( قارن بـ :الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،مرجع سابق ،ج ،16ص.9685
((( الرازي ،مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،مرجع سابق ،ج ،23ص.5
((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.382
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«والزلزلة» تضاف إىل األشياء وإىل األشخاص ،ففي األشياء قد تشتد فتد ّمر،

وقد جتعل عايل األشياء سافلها .ويف األشخاص قد تؤدي إىل اهلروب إذا كانوا يف
معركة أو موقف حمرج خميف .وقوله تعاىل:

{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [احلج]2 :

فهم مل َي َر ْوا العذاب َب ْعدَّ ،
إن جمرد شهود قيام الساعة وأهواهلا قد أفقدهم توازهنم؛
إذن :انتهى األمر ،وما كنتم تكذبون به ها هو ماثل أمام أعينكم.

(((

{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [احلج .]3 :يذكر

صنف ًا من الناس من أولئك الذين اختذوا من اجلدال يف املوىل -جل شأنه -مرشب ًا

يف اتباع هوى الشيطان .فكيف يكون اجلدال يف اهلل -تعاىل-؟ "يكون اجلدال يف اهلل
وجود ًا ،كجدال امللحد الذي ال يعرتف بوجود إله ،أو يكون اجلدال يف الوحدان ّية،

كمن ُيرشك باهلل إهل ًا آخر ،أو يكون اجلدال يف إعالم اهلل بيشء غيبي ،كأمر الساعة

الذي ُينكره البعض وال ُيؤمنون به ،هذا كله جدل يف اهلل (((".و«اجلدال» عبارة عن

مراء يتع ّلق بإظهار املذاهب وتقريرها.

(((

{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [احلج .]4 :كُتب عىل
أن َم ْن يتو ّله ويستمع إليه ّ
املستَعيل َّ
فإن مصريه إىل الضالل الذي سيصل
هذا الشيطان ْ
حق اهلل -تعاىل.-
حكم
به إىل النار ،وهذا
ظاهر استح ّقه بِ َبغيه وبام ارتكبه من جرائم يف ّ
ٌ
ٌ

((( الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،مرجع سابق ،ج ،16ص.9692
((( املرجع السابق ،ج ،16ص.9693
((( اجلرجاين ،كتاب التعريفات ،مرجع سابق ،ص .79وقد ذكر اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه هلذه اآلية
ألن ختصيص املجادلة مع عدم العلم بالدالئلّ ،
َّأنا -بمفهومهاّ -
تدل عىل جواز املجادلة احل ّقة؛ ّ
يدل عىل

ّ
أن املجادلة مع العلم جائزة ،فاملجادلة الباطلة هي املراد من قوله{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ } [الزخرف،]58 :
واملجادلة احل ّقة هي املراد من قوله { :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ } [النحل ،]125 :انظر:

-الرازي ،مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،مرجع سابق ،ج ،23ص.6

واجلدال يف اهلل قد يكون باجلدل يف أفعاله -سبحانه -مثل جدال منكري النبوات يف اصطفائه الرسل

متعر من اخلريات،
والنب ّيني من البرش وإنزاله -سبحانه -الوحي عليهم .وقوله« :شيطان مريد»؛ أيٍّ :

تعرى
فـ«املارد» و«املريد» من شياطني اجل ّن واإلنس :املتعري من اخلريات ،من قوهلم« :شجر أمرد» :إذا ّ
من الورق ،ومنه قيل« :رملة مرداء» :أي مل تُنبت شيئ ًا.
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{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [احلج ]5 :هذه اآلية من السورة ذكرت
أي ريب فيه ،ولتؤكد ّ
أن اهلل هو اإلله احلق،
«البعث» بدليله -دليل اخللق -لتزيل ّ
قادر
والرب ّ
ّ
احلق املتّصف بكل صفات الكامل ،املنتف َية عنه كل صفات النقصان ،وأنّه ٌ
قادر عىل البعث وإعادة َم ْن يف
عىل أن ُييي املوتى قدرته عىل كل يشء آخر ،وأنّه ٌ
القبور إىل احلياة األخرى كام خلقهم أول مرة.
وأصل «البعث» :إثارة اليشء وتوجيههُ ،يقال :بعثته فانبعث ،وخيتلف «البعث»
عز ّ
وجل{ :ﭗ
وسيته ،وقوله ّ
بحسب اختالف ما علق به ،فـ«بعثت البعري» :أثرته ّ
سيهم إىل القيامة{ ،ﯭ ﯮ ﯯﯰ}
ﭘ ﭙ} [األنعام ]36 :أيُ :يرجهم و ُي ّ
[املجادلة{ ،]6 :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ } [التغابن{ ،]7 :ﰊﰋ ﰌ ﰍ
(((
ﰎ ﰏ ﰐ} [لقامن.]28 :

{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [احلجْ .]5 :
إن كنتم يف ّشك منه فإليكم الدليل عىل
ِصدْ قه {ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [احلج ]5 :أي :اخلَ ْلق األول ،وهو آدم  .واملتتبع
آليات القرآن جيد احلق  Eتارة يقول :إنه تعاىل خلق اإلنسان{ :ﭐﭤ ﭥ}
[األنعام ]2 :وتارة {ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [احلجر ]26 :وتارة {ﮖ ﮗ} [احلج ]5 :وتارة
{ﮱ ﯓ ﯔ} [الرمحن .]14 :وتارة {ﭩ ﭪﭫ ﭬ} [الطارق ]6 :وهذا مما
أي هذه األشياء ُخ ِل ْقتم؟
دعا املسترشقني إىل الطعن يف أسلوب القرآن ،فقالوا :من ِّ

وهذا االعرتاض ناشئ من عدم َف ْهم لغة القرآن ،فالرتاب واملاء والطني واحلمأ
وضعت املاء عىل
املسنون والصلصال -كلها -مراحل متعددة ليشء الواحد ،فإذا
َ
الرتاب صار طين ًاْ ،
يتخمر ،ويتداخل بعضه يف بعض حتى ال
تركت الطني حتى
فإن
َ
ّ
تستطيع ْ
أن متيز عنرص ًا فيه عن اآلخر .وهذا عندما يع َط ُن وتتغري رائحته يكون هو
احلمأ املسنونْ ،
وصوره،
ف فهو صلصال كالفخار ،ومنه خلق اهللُ اإلنسان
فإن َج َّ
َّ
ونفخ فيه من روحه ،إذن :هذه مراحل لليشء الواحد ،ومرور اليشء بمراحل خمتلفة
(((
غيه يف حقيقته.
ال ُي ِّ
((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.132
((( الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،مرجع سابق ،ج ،16ص.9703-9702
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ثم ذكر االستدالل عىل إمكان البعث بخلق النبات أيض ًا فقال{ :ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ} [احلج .]5 :أي وترى األرض يابسة دارسة اآلثار من النبات والزرع،

فإذا نحن أنزلنا عليها املاء حتركت بالنبات وازدادت وانتفخت ،ملا يتداخلها من املاء
والنبات{ ،ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [احلج .]5 :البهجة :حسن اللهو وظهور الرسور ،وفيه
قال { :ﮌ ﮍ ﮎ} [النمل ((( ،]60 :أي :ثم أنبتت أنواع ًا ترس الناظرين
ببديع منظرها ،ومجيل شكلها ،واختالف طعومها وروائحها ،ومقاديرها ومنافعها.
وبعد أن قرر سبحانه هذين الربهانني رتب عليهام مخس نتائج حتمية:

({ )1ﭑ} [احلج ،]6 :الذي ذكرت لكم من بدئنا خلقكم يف بطون أمهاتكم ،ووصفنا
ال وكه ً
أحوالكم قبل امليالد وبعده ،طف ً
ال وشيخ ًا يف حال اهلرم ،وتنبيهنا إياكم
إىل فعلنا باألرض اهلامدة بام ينزل عليها من الغيث {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} [احلج،]6 :
لتصدّ قوا بأن الذي فعل ذلك هو اهلل احلق الذي ال شك فيه ،وأن ما تعبدون من
األوثان واألصنام باطل ،ألهنا ال تقدر عىل فعل يشء من ذلك.
({ )2ﭖ ﭗ ﭘ} [احلج ،]6 :أي ولتعلموا أن الذي قدر عىل هذه األشياء البديعة
ال يتعذر عليه أن حييي املوتى بعد فنائها.

({ )3ﭐ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [احلج ،]6 :أي وأن فاعل ذلك قادر عىل كل يشء وال
يمتنع عليه يشء أراده ،فهو قادر عىل إجياد مجيع املمكنات ،ومن ذلك إعادة
األجسام بعد موهتا.
({ )4ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [احلج ،]7 :أي ولتعلموا أن الساعة التي وعدكم أن
يبعث فيها املوتى من قبورها آتية ال حمالة ،وال شك يف حدوثها ،وليس ألحد أن
يرتاب فيها.

({ )5ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [احلج ،]7 :أي ولتوقنوا بأن اللّ -حينئذ -يبعث من
(((
يف القبور أحياء إىل مواقف احلساب.
(((		 الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص148.
(((		 املراغي ،تفسري املراغي ،مرجع سابق ،ج ،17ص.90-89
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النَّجم الثاين :يف أصناف البرش

{ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [احلج.]1٢-8 :

هذا بيان لصنف آخر من أولئك الذين اختذوا من اجلدال يف املوىل -سبحانه-
مرشب ًا لكفرهم ،والذين ال يروق هلم متكني هذه األُ ّمة ورسوهلا ،وبيان لعاقبتهم الس ّيئة
وخرساهنم يف الدنيا واآلخرة بجداهلم ،ورشكهم ،وغرورهم ،وكربهم{ ،ﭬ ﭭ
متكبين ،ال
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [احلج ]8 :فجداهلم جدال
ّ
يريدون به هدف ًا معرف ّي ًا ،بل يريدون به اإلضالل عن سبيل اهلل ،فهم ال يكتفون بغمس
أنفسهم يف الضالل ،بل ُيريدون إضالل اآلخرين وصدّ هم عن اهلدى.

واجلدال يف اهلل بعد تلك الدالئل يبدو غريب ًا مستنكر ًا ،فكيف إذا كان جداالً
بغري علم ،ال يستند إىل دليل ،وال يقوم عىل معرفة ،وال يستمد من كتاب ينري القلب
والعقل ،ويوضح احلق ،وهيدي إىل اليقني.

{ﭺﭻ} [احلج ]9 :التعبري يرسم صورهتم ،صورة فيها الكرب املتعجرف،
(((
فثني العطف هو عبارة عن التنكّر واإلعراض؛ وهو نحو :لوى شدقه ونأى بجانبه،
فهو ال يستند إىل حق ،فيلجأ إىل العجرفة والكرب{ ،ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [احلج ]9 :فال
يكتفي بأن يضل ،إنام يضيف إىل ذلك محل غريه عىل الضالل.
ويذكر اهلل -تعاىل -عاقبته{ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}
ﮉ ﮊ ﮋ} [احلج ،]9 :وهو موضع إيقاد النار؛ فهو يف أسفل موضع فيها.
[احلج]9 :

ومصريه {ﮇ ﮈ

{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} [احلج ((( ]10 :عرب عنه هبام دون غريمها ألن أكثر األفعال
تزاول هبام {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [احلج ،]10 :فيعذهبم بغري ذنب.
(((		 الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.178
((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.434
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{ﮖ ﮗ} [احلج ]11 :هذا وصف فريق آخر من الذين يقابلون األمر بالتقوى
واإلنذار بالساعة مقابلة غري املطمئن بصدق دعوة اإلسالم ،وال املعرض عنها
إعراض ًا تام ًا ،ولكنهم يضعون أنفسهم يف معرض املوازنة واملواءمة بني دينهم القديم
ودين اإلسالم ،فهم يقبلون دعوة اإلسالم ويدخلون يف عداد متبعيه ،ثم يرقبون ما
مستقر يف إيامنه ،بل هو فيه {ﮛ ﮜ} [احلج:
ينتاهبم بعد ذلك ،وهذا الصنف غري
ّ
ٍ
جرف ٍ
صحة الدين أو
 ]11وانحراف ،مثله كمثل الذي عىل طرف من
هار ،ومقاييس ّ
صحته -عنده -هي النفع
الدنيوي الذي ُيقدّ مه الدِّ ين له {ﮞ ﮟﮠ} [احلج:
ّ
عدم ّ
 ]11عقب ذلك وتتابعت عليه منافعه {ﮡ ﮢ} [احلج ]11 :وقال" :هذا دين ج ّيد،
وعيل االستمرار عليه"! ! وعلم أن دينهم القديم ليس بحق ،وأن آهلته ال تقدر عىل
ّ
يشء ،ألهنا لو قدرت النتقمت منه عىل نبذ عبادهتا ،وعلم -آنذاك -أن اإلسالم حق،
{ﮤ ﮥ ﮦ} [احلج ]11 :رش من رشور الدنيا العارضة يف احلياة املسببة عن أسباب
والتحول
عادية {ﮧ ﮨ ﮩ} [احلج ]11 :فسخط عىل اإلسالم ،سارع لالرتداد
ّ

واالنقالب عىل وجهه ،وتوهم أن آهلته أصابته بسوء غضبا من مفارقته عبادهتا ،كام
{ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ }
حكى اهلل عن عاد؛ إذ قالوا لرسوهلم :ﭐ
[هود ،]54 :وهو بذلك {ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} [احلج،]11 :
فالدين والعبادة ال بد أن تكون خالصة هلل تعاىل ،ال تشوهبا شوائب املنافع الدنيو َّية.

وإىل أين يتّجه هذا الذي يعبد اهلل عىل حرف؟! إنه يتجه بعيد ًا عن اهلل -تعاىل،-
ألنّه{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [احلج ،]12 :يدعو صن ًام أو وثن ًا عىل
طريقة اجلاهل ّية األوىل ،أو يدعو شخص ًا أو جهة أو مصلحة عىل طريقة اجلاهل ّيات
املتناثرة يف كل زمان ومكان ،ك ّلام انحرف الناس عن االجتاه إىل اهلل وحده ،والسري عىل
رصاطه وهنجه ،فام هذا كله؟ واجلواب{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [احلج ،]12 :املغرق
يف ال ُبعد عن اهلدى واالهتداء{ ،ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [احلج ]13 :سواء كان
وثن ًا أو شيطان ًا ،أو سند ًا من بني اإلنسان ،فهذا كله ال يملك ُض ًا وال نفع ًا ،بل هو أقرب
فرضه أقرب من نفعه{ ،ﯫ ﯬ} [احلج ،]13 :ذلك الضعيف
الرضّ ،
ألن ينشأ عنه ّ
رض أو نفع{ ،ﯭ ﯮ ﯯ} [احلج ،]13 :ذلك الذي ينشأ عنه
الذي ال سلطان له يف ّ
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اخلرسان ،يستوي يف ذلك املوىل والعشري من األصنام واألوثان ،واملوىل والعشري من بني
اإلنسان ،ممن يتّخذهم بعض الناس آهلة أو أشباه آهلة يف كل زمان ومكان.

وكعادة الكتاب العزيز أعقب ذكر ذلك العذاب الشنيع الفظيع بذكر النعيم
الذي ينتظر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات؛ ليتّضح الفرق الكبري بني مآل كل من
الفريقني{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ
(((
ﯿ ﰀ ﰁﰂ} [احلج ]14 :فهذا وعد ملن عبد اهلل بكل حال ال ملن عبد اهلل عىل حرف.

النَّجم الثالث :يف استمرار اجلدال واخلالف إىل يوم القيامة

{ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ
ﰔﰕﰖﰗﰘﰙﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [احلج.]18-14 :

يبي ّ
جل شأنه  -خطأ ظ ّن{ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ} [احلجّ ]15 :
أولئك املجادلني -الذين يعبدون اهلل عىل حرف -يف اعتقادهم ّ
أن اهلل لن ينرص رسوله
الكريم ﷺ وأتباعه عىل تلك األعداد الكبرية من املرشكني وأهل الكتاب وأحالفهم
املدججني باملال والسالح ،فلو كنتم تظنون ّ
قوهتم
أن أعداء حممد ﷺ الذين يستمدون ّ
ّ
من حبال العون واملساعدة من أمثاهلم من الكافرين عىل يشء من احلق أو القوةّ ،
فإن
حبل رسول اهلل ﷺ هو احلق القوي؛ َّ
ألن اهلل  Eهو نارصه ومعينه ،فهو
ٌ
ثابت وفرعه يف السامء ،يستحيل عىل أعدائه قطعه ،ولن يستطيع أحد أن
حبل أصله ٌ
يمدَّ حب ً
ال مثله إىل السامء ينافسه{ ،ﰍ ﰎ} [احلج ]15 :أي بحبل إىل السامء،
{ﰑ ﰒ} [احلج ]15 :ذلك احلبل فيرتدى إىل األرض فتزهق روحه{ ،ﰓ ﰔ

((( النسفي ،تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل ،مرجع سابق ،ج ،2ص.431
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ِ
ب ذلك غي َظه وحنقه عىل الرسول الكريم
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ} [احلج ]15 :هل ُيذه ُ

أم ال؟ وهو مثل قول فرعون -كام حكى عنه القرآن املجيد{ :-ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ}

للسامء حبالً»؛ لبيان استحالة ذلك
[غافرُ .]37-36 :يقال يف األمثلة الفصحى« :ا ْمدُ د ّ
الذي يقوله أو يتمنّاه الشخص املقول له املثل ،فكأنّه  Eأراد هبذه اآلية أن
وخترصاهتم َّ
بأن اهلل E
يقيض عىل سائر متن ّيات املرشكني والك ّفار واملنافقنيُّ ،

يمكن أن ّ
{ﭥ ﭦ
يتخل عن رسوله ،فهو  Eكتب عىل نفسه نرصة رسله :ﭐ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [غافر ]51 :وهؤالء الذين يتمنّون

فإنا
ثم َّ
أن ال ينرص اهلل رسوله ،يتمنّون املستحيل الذي خيتنقون فيه لو حاولوا ،ومن ّ

تفضل اهلل ّ
جل شأنه  -به من نرصة رسوله ،آي ٌة من أعظم اآليات يف بيان ما ّ
وقد أكّد اهلل -تعاىل -عىل نرصته املوعودة لرسله وأتباعهم املؤمنني يف ٍ
آيات عدة؛
منها قوله تعاىل{ :ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ} [الروم ،]47 :وقوله{ :ﭧ ﭨ

ﭩﭪﭫ} [الفتح ،]3 :وقوله{ :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ}

[احلج ،]40 :فهي وعدٌ من اهلل -تبارك وتعاىل -بنرصة رسوله واملؤمنني ،واستحالة
يرضوا رسول اهلل بذلك الطمع أو التمنّي،
خذالنه له  .Oليعلموا ّأنم لن ّ

بل إن من يعتقد ذلك فهو بمثابة من ينتحر وخينق نفسه ،ويف األمثال« :دونك احلبل
فاختنق»ُ ،يقال للذي يريد من األمر ما ال يمكن له أن ُي ّققه.

(((

((( والعجب من ابن عاشور -مع جاللة قدره -أنَّه قال يف هذه اآلية الكريمة [احلج" :]15 :موضع هذه اآلية
غامض و ُمفا ُدها كذلك" .انظر:

ابن عاشور ،تفسري التّحرير والتّنوير ،مرجع سابق ،ج ،17ص.217ونحن ال نرى غموض ًا ،ال يف املوقع وال يف املدلول واملفاد ،أ ّما املوقع فهو موقعها الدقيق حيث وضعها
اهلل  Eيف مقدمة نجم التمكني لرسول اهلل ﷺ ولكتابه الكريم؛ وأ ّما يف مفادها ومدلوهلا فقد كان
واضح ًا بحسب ما ب ّيناه ،مما ال خيفى عىل الشيخ ابن عاشور . V
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ولذلك جاء بعدها{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ}

[احلج ،]16 :فاهلل -تعاىل -ال هيدي أولئك املعاندين الطغاة الذين يتمنون فشل النبي

ﷺ وفشل القرآنّ ،
ألن أمر اهلل أقوى وأمىض.

{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [احلج.]17 :

تبني اآلية أن االختالف بني الناس ،وانقسامهم إىل مؤمنني ومرشكني ،وصابئني
وجموس ،وهيود ونصارى ،سوف يستمر إىل أن يفصل اهلل يوم القيامة بينهم{ :ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [النحل.]39 :

{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

غني عن إيامن َم ْن
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [احلج ،]18 :هنا يبني اهلل -تبارك وتعاىل -أنه ٌّ
يؤمن ،وطاعة َم ْن ُيطيع ،وعبادة َم ْن يعبد ،وأنه ال يرضه كفر َم ْن يكفر ،وال عصيان
ٍ
َم ْن يعيص ((( ،فام من يشء يف الساموات واألرض إال ويس ّبح بحمده{ :ﭐ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ} [اإلرساء ]44 :حتى هؤالء الكافرين ،الذين استح ّقوا سخط اهلل وإهانته

يف الدنيا واآلخرة ببغيهم عليه -تعاىل -وعىل رسله الكرام صلوات اهلل وسالمه عليهم
أمجعني ،والذين لو تفكروا يف أنفسهم لوجدوا ّأنم -فيام يزيد عن شطر حياهتم-
السنَن التي حتكم حياهتم؛
خاضعون هلل خضوع تسخري ،مقهورون بعظمته يف سائر ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
من ٍ
وافتقار للطعام والرشاب والكساء ،وسائر رضوريات احلياة
ونمو
ووالدة
محل
خضوع
التمرد عليه ،وهو
خضوع ال ينكرونه وال يستطيعون
وحاج ّياهتا ،وذلك
ٌ
ٌ
ّ
كان يمكنهم -لو عقلوا -أن يضيفوا إليه ذلك اجلزء اليسري اخلاضع ألمانة االختيار،
ّ
جل شأنه ،-وهو أفعاهلمُيضعونه -بإرادهتم ورغبتهم وعزائمهم -لطاعة اهلل
ّ
استزل الشيطان
االختيار َّية؛ ليستح ّقوا بذلك رضوان اهلل ،ويعادوا به إىل جنته التي
أبوهيم وأخرجهم منها.
(((

كام قال -جل شأنه{ :-ﭐ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ } [الزمر.]7 :
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النَّجم الرابع :يف قصة خصامن اختصموا يف رهبم ومآل كل منهام

{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [احلج.]24-19 :

{ﭐ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [احلج« ]19 :اخلصم» مصدر خصمته؛ أي :نازعته
خص ًام ،وأصل املخاصمة أن يتع ّلق كل واحد بخصم اآلخر؛ أي جانبه ،واجلمع:
«خصوم» و«أخصام» ،وقوله{ :ﮟ ﮠ} [احلج]19 :؛ أي فريقان؛ ولذلك
قال :اختصموا (((».ومعنى «يف ر ّبم»؛ أي :يف شأنه ووحدانيته وصفاته ،فالكالم عىل
(((
حذف مضاف ظاهر.
{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [احلج]19 :

والتقطيع :مبالغة القطع ،وهو فصل بعض أجزاء يشء عن بقيته .واملراد :قطع
شقة الثوب .وذلك أن الذي يريد اختاذ قميص أو نحوه يقطع من شقة الثوب ما
يكفي كام يريده ،فصيغت صيغة الشدة يف القطع لإلشارة إىل الرسعة يف إعداد ذلك
هلم ،فيجعل هلم ثياب ًا من نار .والثياب من النار ثياب حمرقة للجلود وذلك من شؤون
اآلخرة .واحلميم :املاء الشديد احلرارة .وما يف بطوهنم :أمعاؤهم ،أي هو شديد يف
النفاذ إىل باطنهم .واملقامع :مجع ِمقمعة -بكرس امليم -بصيغة اسم آلة القمع «املقمعة»
وهي السوط؛ أي يرضبون بسياط من حديد.

ومعنى {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [احلج ]22 :أهنم لشدة ما
يغمهم ،أي يمنعهم من التنفس ،حياولون اخلروج فيعادون فيها فيحصل هلم أمل اخليبة،
ويقال هلم{ :ﯧ ﯨ ﯩ} [احلج ،]22 :واحلريق :النار الضخمة املنترشة ،وهذا
(((
القول إهانة هلم فإهنم قد علموا أهنم يذوقونه.
((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص .284
((( ابن عاشور ،تفسري التّحرير والتّنوير ،مرجع سابق ،ج ،17ص.229
((( املرجع سابق ،ج ،17ص.230
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وأ ّما اخلصم الذي كان خياصمه أولئك ويضطهدونه ،و ُيض ّيقون اخلناق عليه يف
املستحق لرمحته تعاىل؛ لذا ذكره -تعاىل -يف مقابلة
احلياة الدنيا ،ويسخرون منه ،فهو
ّ
ذلك اخلصم الباغي{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [احلج ،]23 :مجع أسورة ،مجع سوار {ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ} [احلج{ (((.]23 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} [احلج.]24 :
أيّ :
إن اهلل -تعاىل -قد هداهم يف حياهتم الدنيا إىل القول الطيب السديد ،فكانوا
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،ويسمعون اآلراء فيأخذون بام هيدهيم
إىل رصاط احلميد ،ولذلك جعل اهلل العاقبة هلم فرددوا يف آخرهتم مثل ما كانوا
يذكرون اهلل به يف الدنيا ،وقد ذكر بعضها يف قوله تعاىل{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [يونس .]10 :ويف قوله:
{ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ} [الزمر .]74 :ويسمعوهنا من مالئكة رهبم الذين يستقبلوهنم عند دخوهلم
اجلنة بأطيب األقوال ،بدالً من املناداة بالويل والثبور واحلرسة والندامة التي يرددها
أولئك الذين خاصموهم يف رهبم ،كام يف قوله تعاىل{ :ﭐ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ} [الرعد .]24-23 :وهذا أشد مناسبة بمقابلة
بام يسمعه أهل النار يف قوله{ :ﭐﯧ ﯨ ﯩ} [احلج (((.]22 :وقد أخرب -جل
وعال -أهنم يفتقدون املؤمنني يف اآلخرة{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [ص.]63-62 :

النَّجم اخلامس :يف احلرم وأذان احلج

{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

((( النسفي ،تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل ،مرجع سابق ،ج ،2ص.434
((( ابن عاشور ،تفسري التّحرير والتّنوير ،مرجع سابق ،ج ،17ص.234
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ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [احلج.]33 -25 :

لـم كان كفار قريش ومرشكو العرب حريصني دائ ًام عىل التم ّيز عىل من عداهم،
ّ
جعل اهلل -تعاىل -هلم نوع ًا من اخلصوص ّية يف العذاب ،فكربياؤهم وحرصهم عىل
ٍ
بمزيد من العذاب ،فذكر اهلل
التم ُّيز بالكفر ،وتصدّ ر حزبه وجنده اقتىض أن ُي ّصوا
ّ
-جل شأنه -ما ُيشري إىل عدالته يف منحهم هذا املزيد ،ومتييزهم بأنوا ٍع من العذاب

املحرم ،وهم أعرف الناس -آنذاك -بعظمته،
ألنم كانوا بجوار بيته
ّ
الشديد؛ ذلك َّ
مؤسس امل ّلة ،والداعي األكرب إىل الدين .ذلك
مهيته ،وارتباطه بإبراهيم ِّ
وقدره ،وأ ّ
النبي الذي جاء
كله -كان من املفرتض أن يدفعهم إىل املسارعة إىل اإليامن هبذاّ
ِ
فلم مل يفعلوا
إلحياء م ّلة إبراهيم  ،وتعظيم البيت وج ْعله قبلة للعامل ك ّلهّ ،
(((
نارص رسوله ،وس ُيمكّن له من األرض ومن إرث إبراهيم ،
ّبي اهلل هلم أنَّه
ٌ
املحرم الذي ال يمكن أن ُيرتك بأيدهيم ،ينثرون حوله األصنام يعبدوهنا
ومنه بيت اهلل
ّ
ويعظموهنا .واهلل -تعاىل -ما ّبوأ إلبراهيم مكان البيت إال ليكون طاهر ًا عىل
الدوام -طهار ًة حس ّية ومعنو ّية -ليكون بيت ًا للطائفني والعاكفني والركّع السجود،
ّ
فكأن ذكر احلرم كان تفصي ً
ال للنرص والتمكني الذي ذكره -تعاىل -يف قوله:
{ﰃﰄﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖﰗﰘﰙ} [احلج.]15 :
وهذه اآليات الواردة يف هذه السورة يف احلج والتمكني والبيت ،ينبغي أن تُقرأ
وتُر َبط بآيات «سورة البقرة» يف احلج والقتال ،من قوله{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ان ،قالَ :أتَانَا ابن ِم ْر َب ٍع َالْن َْص ِ
((( عن َي ِزيدَ بن َش ْي َب َ
ار ُّي َون َْح ُن بِ َع َر َف َة ،فقالَ :أ َما إين رسول رسول اهلل ﷺ
ِ
ٍ
ِ
ِ
إِ َل ْيك ُْم ،يقول َلك ُْم" :ق ُفوا عىل َم َشاع ِرك ُْم َفإِ َّنك ُْم عىل إِ ْرث من إِ ْرث َأبِيك ُْم إبراهيم " سبق خترجيه يف سورة
البقرة :اآلية  ،١٢٤ص ١٧١من هذا التفسري.
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ } [البقرة ]124 :حتى
انتهاء موضوع القبلة ،وبناء األُ َّمة ،والبدء بذكر تفاصيل الرشيعة؛ لتطمئ ّن القلوب ّ
بأن
ٌ
تفصيل ملعاين التمكني لرسول اهلل ورسالته ،وكذا
هذه السورة مثل تلك السور ،فهي
(((
آيات «سورة األنفال» و«التوبة» و«األنبياء» و«حممد» وغريها فهي تفاصيل أخرى.
إبراهيم  وأرض البيت:

مهدناه وه ّيأناه له،
«بوأنا» أيّ :
{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [احلجّ ]26 :
وسهله وجعله مالئ ًام لبناء بيته ،وأمره
مهده ّ
ونسب تبويئه لنفسه ،فهو سبحانه الذي ّ
مهده وه ّيأه وجعله املوضع املالئم لبنائه ،وما
آنذاك ببنائه يف ذلك املكان ،الذي ّ
ممهدة ،واألسس قائمة؛ أقامها
عىل إبراهيم  إال أن يرشع بالبناء ،فاألرض ّ
العليم اخلبري لبيته وحرمه{ ،ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [احلج ]26 :من األوثان
{ﮂ ﮃ} [احلج ،]26 :املقيمني به {ﮄ ﮅ ﮆ} [احلج]26 :
(((
مجع راكع وساجد املصلني.

املفسون يف املخاطب بقوله تعاىل:
{ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [احلج ]27 :اختلف ّ
{ﮇ ﮈ ﮉ} [احلج ،]27 :أهو إبراهيم  ،أم حممد ﷺ؟ والذي نميل إليه
واهلل أعلمَّ -أن املخاطب بذلك هو إبراهيم  ذلك أنَّه بعد أن رفع قواعد
البيت -ومعه ولده إسامعيل -كان من الطبيعي أن يأمره اهلل -تبارك وتعاىل -بذلك،
إذن :فاحلج قد نادى به إبراهيم  ،والبيت قد بناه هو وولده إسامعيل ،ومها
اللذان ُأمرا بتطهريه والعناية به ،وإعداده عىل الدوام للطائفني والعاكفني والركّع
السجود ،وليكون مثابة للناس وأمن ًا ،وأ ّمة حممد ﷺ عىل إرث من إبراهيم يف هذه
ّ
ّ
األمور ،كام َّ
جل شأنه -أن جيعل أفئدةأن سيدنا إبراهيم  هو َم ْن دعا اهلل
من الناس هتوي إىل هذا البيت{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

((( نؤكد عىل من يقومون بالتعليم رضورة قراءة اآليات املشار إليها كلها مع هذه اآليات ،وتعليم َمن يتعلم
يف جمالسهم كيفية الربط ،وتفسري القرآن بالقرآن.
((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.436
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ﮜﮝ} [إبراهيم ]37 :وسيدنا رسول اهلل ﷺ قد كتب اهلل عليه وعىل أ ّمته احلج،
وأمره اهلل أن يدعو القادرين للقيام بأداء هذه الفريضة ،وأمره أن يؤ ّذن بالرباءة من
املرشكني وعهودهم يوم احلج األكرب ،فال حاجة إلطالة القول يف حتديد املخاطب
بقوله{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [احلج.]27 :
{ﮋ ﮌ} [احلج ]27 :مشاة مجع راجل كقائم وقيام { َو} ركبان ًا {ﭐﮍ

ﮎ ﮏ} [احلج ]27 :أي بعري مهزول وهو يطلق عىل الذكر واألنثى {ﮐ}
(((
[احلج ]27 :أي الضوامر مح ً
ال عىل املعنى {ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [احلج ]27 :طريق بعيد،
امرؤ َّ
أن احلج ال بد أن يكون من
وذكر «الضوامر» يف هذه اآلية الكريمة لئال يتوهم ٌ
ٍ
ماش عىل قدميه لتقديم مزيد من الطاعة هلل -تبارك وتعاىل ،-فاهلل -تبارك
راجل أو
حجهم إذا أخلصوا نواياهم هلل -تعاىل -وقاموا بام أوجبه
وتعاىل -يقبل من
احلجاج ّ
ّ
حجوا راكبني أو راجلني ،بل هلم أن يشهدوا بعض املنافع الدنيو ّية يف
عليهم ،سواء ّ
احلج ،ولن يؤثر ذلك يف سالمة العبادة وخلوص الن ّية فيها ،ما دام اإلنسان قد أراد هبا
وجه اهلل -تعاىل ،-وأكثر من ذكر اهلل ّ
جل شأنه -وجعلوا نُسكهم وتفثهم وذبائحهموهدهيم هلل .E

{ﮖ ﮗﮘ} [احلج ]28 :يف هذه اآلية دليل عىل جواز التجارة يف احلج،
روي عن ابن عباس أنّه قال" :املنافع التجارة ((( "،وقال :جماهد" :التجارة وما يريض
نص الفقهاء عىل ّ
أن التجارة جائزة للحاج من غري
اهلل من أمر الدنيا واآلخرة ((( "،وقد ّ
كراهة ،إذا مل تكن هي املقصودة من السفر.

(((

{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [احلج ]28 :أي عرش ذي احلجة أو
يوم عرفة أو يوم النحر إىل آخر أيام الترشيق{ ،ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}
[احلج ]28 :اإلبل والبقر والغنم التي تنحر يف يوم العيد وما بعده من اهلدايا والضحايا

((( املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
((( أبو حيان ،البحر املحيط يف التفسري ،مرجع سابق ،ج ،7ص.502
((( الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،مرجع سابق ،ج ،3ص.280
((( السايس ،حممد عيل .تفسري آيات األحكام ،حتقيق :ناجي سويدان ،بريوت :املكتبة العرصية للطباعة
والنرش2002 ،م ،ص.497

سورة احلج 573
{ﮦﮧ} [احلج ]28 :إذا كانت مستحبة {ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ}
(((
أي الشديد الفقر.

[احلج]28 :

وظاهر قوله تعاىل{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} [احلج ]28 :وجوب إطعام
الفقراء من اهلدايا ،وهبذا الظاهر أخذ الشافع ّية ،فأوجبوا إطعام الفقراء منها ،وقال
ألنا دماء نسك ،فتتحقق القربة فيها بإراقة الدم ،أ ّما إطعام
أبو حنيفة« :إنّه مندوب؛ ّ
الفقراء فهو ٍ
(((
باق عىل حكمه العام".

{ﮬ ﮭ ﮮ} [احلج ]29 :ثم ليزيلوا وسخهمُ :يقال« :قىض اليشء
يقيض» :إذا قطعه وأزاله ،وأصل «التفث» :وسخ الظفر وغري ذلك مما شأنه أن ُيزال عن
البدن .ويف اآلية ٌ
دليل عىل وجوب التحلل األصغر ،الذي يكون باحللق أو التقصري،
وهو من أعامل احلج املعروفة{ .ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}
[احلج ]29 :ثم تأمر اآلية بالوفاء بالنذور التي يقطعها اإلنسان عىل نفسه ،فعليه أن يؤ ّدهيا
وجوب ًا ،كذلك تأمر بالطواف بالبيت ،واملقصود به هنا «طواف اإلفاضة» ،وهو رك ٌن
احلاج فعله وال جيوز تركه بحال.
من أركان احلج جيب عىل
ّ

تعريض بأولئك املرشكني الذين انحرفوا باحلج وأغراضه
ويف اآلية الكريمة
ٌ
وأهدافه ،وجعلوا منه موس ًام للمعايص وارتكاب املحرمات وعبادة األصنام وتعظيم
شع لتوحيد اهلل وإفراده
شع ليشء مما كان عليه اجلاهل ّيون ،بل ُ ّ
األوثان ،فاحلج ما ُ ّ
بالعبادة والتعظيم .E
صيد احلرم وذبائحه:

{ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ} [احلج.]30 :

(((

((( السايس ،تفسري آيات األحكام ،املرجع السابق ،ص.497
((( املرجع السابق ،ص.498

((( قوله{ :ﯖ} خرب مبتدأ مضمر أي :األمر والشأن ذلك .قال الزخمرشي" :كام يقدم الكاتب مجلة
من كتابه يف بعض املعاين ،ثم إذا أراد اخلوض يف معنى آخر قال :هذا وقد كان كذا" .وقدره ابن عطية:
"فرضكم ذلك ،أو الواجب ذلك" .وقيل :هو مبتدأ خربه حمذوف .أي :ذلك األمر الذي ذكرته .وقيل :يف=
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{ﯙ ﯚ} [احلج ]30 :املعروفة والتي ُذكرت يف القرآن املجيد يف مواضع
بأنا حدود احلرم
عديدة هي الكعبة البيت احلرام ،وما أحاط هبا ،يف حدود معروفة ّ
واملشعر احلرام ،والشهر احلرام ،والبلد احلرام .و«احلرمة» يشء يستمدّ حرمته ومكانته
خاص ًا به ّ
جلحرمه أي منعه واعتربه ّ
وأحكامه من حتريم اهلل -تبارك وتعاىل -له ،يقالّ :
ّ
جل شأنه -؛ ولذلك َّشأنهَّ -
فإن من
وأن املساس به كأنَّه اعتداء مبارش عىل حق اهلل
شأن املؤمنني أن يع ّظموا حرمات اهلل وال ينتهكوا شيئ ًا منها ،وفيها إشارة إىل َّ
أن هؤالء
املرشكني -الذين أضفوا احلرمة عىل ما ال يستحقها من أصنام وأوثان -خمطئون؛ َّ
ألن
حمرم وما هو ليس كذلك.
احلرمات حرمات اهلل ،مضافة إليه ،فهو وحده َم ْن حيدّ د ما هو َّ

أن األنعام يف احلرم ال تُعامل كام ُيعامل صيد احلرمّ ،
ثم أراد اهلل أن ين ّبه إىل َّ
فإن
اهلل قد هنى املؤمنني عن صيد احلرم يف سورة املائدة ،وقال{ :ﭐ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}
أن األنعام -أيض ًا -ال تُذبح يف احلرم ،فقد ّبي ّ
[املائدة ]1 :ولئال يتوهم أحد ّ
جل شأنه-ذلك ،وقال{ :ﯡ ﯢﯣ} [احلج ]30 :أي يف احلرم ويف غري احلرم،

والذي ُمنعتم منه هو الصيد وحده.

ولئال يتوهم أولئك املرشكون ّأنم يستطيعون أن ُيضفوا عىل ما يقدّ سون صفة
سمى األوثان رجس ًا ،وأمر باجتناهبا ،وقال{ :ﯩ ﯪ ﯫﯬ
احلرمة ّ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [احلج]30 :؛ أي الكذب واالفرتاء عىل اهلل -تبارك وتعاىل-
بقول ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام بأهوائكم وتقليد ًا آلبائكم،
َّ
فإن التحليل والتحريم كله عائد إىل اهلل { ،Eﭐﭑ ﭒﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧ} [احلج.]31 :
«احلنف» :هو ميل عن الضالل إىل االستقامة ،و«احلنيف» هو املائل إىل ذلك،
(((
قال { :ﯚ ﯛ} [آل عمران .]67 :وقال{ :ﭩ ﭪ ﭫ} [النحل.]120 :

= حمل نصب أي :امتثلوا ذلك .ونظري هذه اإلشارة قول زهري ،بعد تقدم مجل يف وصف هرم ابن سنان:
هذا وليس كمن يعيا بخطبته ...وسط الندي إذا ما ناطق نطقا .انظر:
السمني احللبي ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن يوسف بن عبد الدائم )تويف 756:ﻫ) .الدر املصونيف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :أمحد حممد اخلراط ،دمشق :دار القلم ،ط1986 ،1م ،ج ،8ص.269
((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص260.
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{ﭐﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} [احلج ]31 :أي :منرصفني عن كل يشء ،ومعرضني
عن كل يشء سوى اإلقبال عليه  Eبكل قلوبكم وأفئدتكم ،خملصني له يف

كل ما أمركم به وهناكم عنه.

ّ
ولقد كان جيب عليهم أن يعلموا َّ
أن {ﭐﭗ ﭘ ﭙ} [احلج]31 :
جل شأنه-يف الربوب ّية أو العبود ّية أو احلاكم ّية أو التحليل والتحريم ،فقد ظلم نفسه ظل ًام
جو السامء،
عظي ًام،
ّ
وحق عليه اخلسار والبوار ،وهو يف رشكه شبيه به إذا سقط من ّ
{ﭚﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [احلج ]31 :فاجتمعت عليه الطيور اجلارحة،
فتم بذلك هالكه{ ((( ،ﭐﭠ
ّ
فمزقته ،وذهب كل منها بقطعة منه ،وتأخذه حيث تشاء ّ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [احلج ]31 :أي بعيد ،ال جيد فيه إال اهلباء والبالء والبعد
عن رمحة اهلل .

ويقول الشيخ النيسابوري" :إن كان تشبيه ًا مركّب ًا ،فمعناه َم ْن أرشك باهلل فقد
خر من السامء فاختطفه
أهلك نفسه غاية اإلهالك ،وذلك بأن ّ
صور حاله بصورة من ّ
فتفرق مزع ًا؛ أي :قطع ًا من اللحم يف حواصلها ،أو بحال من
أي استلبته -الطريّ ،خر فعصفت به الريح حتى هوت به يف بعض املطاوح السحيقة البعيدة ،وإن كان
ّ
مفرق ًا .فقد ش ّبه اإليامن يف علوه بالسامء ،والذي تركه فأرشك قد سقط منها ،واألهواء
ّ
التي توزع أفكاره بالطري املتخ ِّطفة ،ويف املثل اآلخر ش ّبه الشيطان الذي يطرح به يف
(((
وادي الضاللة بالريح التي هتوي باألشياء يف املهاوي املتلفة".
هذه األمور ك ّلها هي مجاع الدين ك ّله؛ إذ ُيذكّر اهلل ّ -
جل شأنه  -هبا وهو يتناول
يسه اهلل له ،فاملؤمن خملص
قض ّية احلج؛ ليستنبط اإلنسان الذي أويت البصرية منها ما ُي ّ
احلق
السبل إىل سبيل اهلل واحلق؛ إليامنه أنّه ما بعد ّ
يف كل يشء ،مائل منرصف عن سائر ُّ
إال الضالل ،واهلل أعلم.

((( السايس ،تفسري آيات األحكام ،مرجع سابق ،ص.501
((( القمي النيسابوري ،نظام الدين )تويف بعد ٨٥٠:ﻫ) .غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،حتقيق :الشيخ زكريا
عمريات ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1ﻫ ،ج ،5ص.80-79
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{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [احلج]32 :

(((

تعظيم شعائر اهلل والوقوف عند أوامره دليل عىل ّ
أن التقوى قد بلغت القلب،
فلم تعد جمرد لباس ظاهر{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [األعراف ]26 :بل بلغت مستوى

التغلغل يف القلوب واملشاعر ،وبذلك ال يكون للشياطني سبيل الجتيال إنسان يتمتع
بتقوى القلوب ،ويتحىل بكل متطلبات التقوى ظاهر ًا وباطن ًا ،خفي ًة وعلن ًا ،واهلل أعلم.
{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [احلج]33 :

توصل به
منافع مجع منفعة ،والنفع :ما ُيستعان به يف الوصول إىل اخلريات ،وما ُي ّ
الرض ،قال تعاىل{ :ﭐ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
إىل اخلري فهو خري ،فالنفع خري ،وضده ّ
ﭞ ﭟ} [الفرقان]3 :

(((

واملراد أن هذا اهلدي وهذه القالئد تنتفعون بألباهنا وأصوافها وأشعارها ،عىل
أن يكون حم ّلها وهناية طريقها هو البيت العتيق.

وقد كان للعلامء كال ٌم حول هذه اآلية{ :ﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ }
[احلج ،]33 :فمنهم من رأى أن حمل َّ
الذ ْبح ِمنَى ،وليس مكة ،واآلية تقول{ :ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [احلج ،]33 :ونقول :األصل كام جاء يف اآلية أن الذبح يف مكة
ويف احلرم ،إال أهنم ملا استقذروا َّ
الذ ْبح يف احلرم بسبب ما ُيلفه من قاذورات ودماء

وخالفه نتيجة هذه العمليةُ ،فرؤي أن جيعلوا الذبح بعيد ًا عن احلرم حتى يظل نظيف ًا
ولذلك جاء يف احلديث الرشيفِ :
"منًى ُك ُّل َها َمن َْح ٌر (((".وهذا ال يمنع األصل ،وهو ْ
أن
يكون َّ
الذ ْبح يف احلرم ،كام جاء يف قوله تعاىل{ :ﯲ ﯳﯴ} [املائدة.]95 :
قوله{ :ﭨ} :إعرابه كإعراب »ذلك « املتقدم يف كتاب الدر املصون.

(((
((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.819
ِ
ِ
((( عن َجابِ ٍر َأ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ ،قال" :ن ََح ْر ُت ها هناَ ،و ِمنًى ُك ُّل َها َمن َْح ٌرَ ،فان َْح ُروا يف ر َحالك ُْمَ ،و َو َق ْف ُت ها هنا،
ف ".انظر:
فَ ،و َو َق ْف ُت ها هناَ ،و َج ٌْع ُك ُّل َها َم ْو ِق ٌ
َوع ََر َف ُة ُك ُّل َها َم ْو ِق ٌ
ف ،حديث رقم
مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب احلجَ ،باب ما جاء َأ َّن ع ََر َف َة ُك َّل َها َم ْو ِق ٌ( ،)1218ص.485
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الـمن َْسك وبناء األُ ّمة
النَّجم السادس :يف العالقة :بني َ

{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [احلج.]37-34 :

{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [احلج ]34 :جعل اهلل -تعاىل -الناس شعوب ًا
وقبائل ليتعارفوا ويتآلفوا ،ثم جعلهم بعد ذلك أمم ًا .ومفهوم األ ّمة خيتلف عن مفهوم
الشعب والعشرية والطائفة ،فهو أرقى املفاهيم ،وهو املفهوم الذي يشتمل عىل أن
تكون ل ُ
أل َّمة رسالة وأهداف ومقاصد ،تنبثق عن إطار النشأة والتكوين ،فقد جعل اهلل
ّ
جل شأنه -لكل ُأ َّمة من األُمم رشع ًة ومنهاج ًا ومنسك ًا ووجه ًة ومنظوم ًة حيات َّية،هبذه الرشعة{ ،ﭐ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [احلج ،]67 :وباملنهاج والوجهة
والقبلة واملنسك والعبادة تتاميز األمم ،وتشعر كل ُأ َّمة أنَّـها بحاجة إىل األُمم األخرى،
تتفاعل وتتعاون معها بأشكال وأوجه حدّ دها اهلل  ،Eوهلذه األُ َّمة املسلمة
منهجها ورشعتها وقبلتها ووجهتها ومنسكها وعبادهتا وشعائرها ،وهذا األمر ينبغي
أن يكون مس ّل ًام بني األمم ،وأن يتصالح اجلميع عليه ،وأن جيعلوا منه مصدر تفاعل
وتعاون وتنافس يف اخلريات ،ال مصدر رصاع ونزاع واقتتال ورغبة يف االستعالء،
{ﭐﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [النحل.]92 :
و ُأ َّمتنا قد آتاها اهلل  Eمن ذلك أكمل الشعائر واملناهج واملناسك؛
خمرجة للناس لتكون مث ً
ال ُيتذى به ،وقدوة لبق ّية األُمم تقتدي
ولذلك كانت أ ّم ًة َ
اخلية
تتأسى هبا؛ ولكي تكون من ناحية أخرى أمة قطب ًا تستقطب األُمم ّ
هبا ،و ُأسوة ّ
املامثلة هلا يف منطلقاهتا ورشعتها ومنهاجها ونسكها ،حيث يمكن هلذه األمم أن
ٍ
ٍ
وتعاون عىل
بتآلف
تتعرف عليها ،وتنطلق للتعارف مع غريها من األمم ،ليأيت ذلك
ّ
الرب والتقوى ال عىل اإلثم والعدوان.
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{ﮒ ﮓ ﮔ}

[احلج]34 :

املطمئنني املتواضعني.

(((

{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}
ومن صفات الذين تتألف هذه األ ّمة منهم أهنم هم {ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ}
[احلج ]35 :يعني خافت ،واضطربت .وال منافاة بني اآلية وقوله تعاىل{ :ﰏ ﰐﰑ
[احلج]35 :

إن جاء بعد املخالفة ال ُبدَّ للنفس ْ
ﰒ ﰓ ﰔ} [الرعد .]28 :ألن ذكر اهلل ْ
أن ختاف
وت َْو َجل وتضطرب هيب ًة هلل عز وجل ،أما ْ
إن جاء ِذكْر اهلل بعد املصيبة أو الشدة ،فإن
النفس تطمئ ُّن به ،وتأن َُس ملا فيها من رصيد إيامين ترجع إليه عند الشدة وتر َك ُن إليه عند
الضيق والبالءْ ،
أسباب َد ْفعها عليه ،علم أن له رب ًا
وعز ْت
تعر َض اإلنسان ملصيبة َّ
ُ
فإن َّ
{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [الشعراء.]62 :
فيلجأ إليه ،كام كان من موسى  حني قال :ﭐ

{ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [احلج ]35 :ومعنى أصاب :يعني جاء بأمر يسء يف
ُع ْرفك أنت ،فتعده مصيبة؛ ألننا نُقدِّ ر املصيبة َح ْسب سطحية العمل اإليذائي ،إنام لو
أعتربتا كذلك{ .ﮟﮠ}
َت عليك وما
نظرت إىل املصيبة مقرونة بأجرها هلان ْ
َ
[احلج ]35 :ألن الصالة هي الوالء الدائم للعبد املسلم ،والفرض الذي ال يسقط عنه
أن تقوهلا يف العمر مرة ،والزكاة ْ
بحال من األحوال ،فالشهادتان يكفي ْ
إن كان عندك
نِ َصاب فهي مرة واحدة يف العام كله ،والصيام كذلك شهر يف العام ،واحلج ْ
كنت
إن َ
(((
مستطيع ًا فهو مرة واحدة يف العمرْ ،
وإن مل ت ُك ْن مستطيع ًا فليس عليك حج".
ال ُبدن والذبح العظيم:

{ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [احلج]36 :

ّ
استدل -يف آية أخرى -هبا عىل جوده وحسن صنعته؛
ثم يذكر اإلبل التي
((( اخلبت ما اتسع من بطون األرض ،ومجعه أخبات وخبوت ،وقال ابن األعرايب :اخلبت ما اطمأن من
األرض واتسع ،وقيل :اخلبت ما اطمأن من األرض وغمض ،فإذا خرجت منه أفضيت إىل سعة ،وخبت
ذكره إذا خفي ،ومنه املخبت من الناس ،وأخبت إىل ربه أي اطمأن إليه ،وروي عن جماهد يف قوله :
{ﮒ ﮓ ﮔ} [احلج ] 34 :قال :املطمئنني .وقيل :هم املتواضعون ،انظر:
 ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،2ص.21((( الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،مرجع سابق ،ج ،16ص.9821
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فقال -تعاىل{ :-ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [الغاشية ]17 :و«ا ْل ُبدْ ن» :مجع
وألنا ذات بدن كبري مرفوع عىل تلك القوائم ناسب أن ُيطلق عليها « َبدَ نة»
بدنة؛
ّ
ٍ
وسمه بـ«الذبح
و« ُبدْ نَة» ،وقد أشار القرآن املجيد إىل بدنة أو مجل يف فداء إسامعيل ّ
ليبي ّأنا قد جعلت
العظيم» ،قال تعاىل{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [الصافاتّ ]107 :
بالنسبة للحرم واحلج من شعائر اهلل ،حيث يكون منها اهلدي والقالئد التي ُتدى
املرشفة لوجه اهلل  .Eهذه ا ْل ُبدْ ن -بضخامة حجمها وتسخريها
إىل الكعبة ّ
لإلنسان -هي شعرية ودليل من أد ّلة اخللق والتسخريّ ،
فإن هناك من الدواب ما هو

أصغر منها لكنها وحوش كارسة ،قد تفرتس اإلنسان وال يستطيع أن ُي َس ّخرها ،يف
حني َّ
أن اهلل  Eجعل ا ْل ُبدْ ن وسائر األنعام ذلوالً ُم ّ
سخرةً ،يستطيع اإلنسان
أن يترصف هبا امتالك ًا وانتفاع ًا وركوب ًا وذبح ًا عندما حيتاج للطعام ،إضافة إىل دخوهلا
يف مناسك احلج وشعائره كام تقدّ م{ ،ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [احلج]36 :
فهي ُت َع ّلم وتُش َعر وت َُساق هدي ًا بالغ الكعبة ،فهي شعرية من الشعائر ،يعني مما ينبغي
ّ
مسخر ٌة لكل ما حيتاجه اإلنسان يف دنياه و ُأخراه،
يتحول إىل شعار ،فهي
أن ُي َع َّل ْم وكأنّه ّ
{ﯖ ﯗ ﯘ} [احلج ]36 :أي :سقطت بعد ذبحها وإعدادها {ﭐ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ} [احلج ،]36 :و َذكَرمها ال عىل سبيل احلرص بل عىل سبيل اإلشارة إىل َم ْن
ُيامثلهام يف احلاجة ،فـ«القانع» هو املحتاج الذي تغلب عليه القناعة رض ًا بام ُيرزق
و«املعتـر» هو الذي ال يكتفي إال إذا سدّ ت حاجته ،وال يقنع إال إذا ُأعطي
ويعطى،
ّ
ما يكفيه ،واملحتاجون ال يتجاوزون هذين الصنفني؛ صنف يرت ّفع عن السؤال أو
اإلحلاح يف السؤال ،وصنف ال يتوقف عن السؤال قبل أن تسد حاجته ،ويمت ّن اهلل
ّ
جل شأنه -علينا بنعمة تسخريها دون حول أو قوة منّا ،ولوال تسخري اهلل هلا ملا النتلنا وال خضعت ملشيئتنا{ ،ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [احلج.]36 :
التد ّين بني الشكل واحلقيقة:

{ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [احلج]37 :
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يف هذه اآلية الكريمة ٌ
بيان للفروق الدقيقة بني آثار اإليامن وآثار الرشك،
فاملرشك بليدُ ِ
احل ّس ،يتع ّلق بالقشور والظواهر ،ويتوهم َّ
أن هذا هلل –بزعمهم -وهذا
َ
لرشكائهم ،فيصبحون املتحكّمني احلاكمني وليس اهلل -تبارك وتعاىل ،-أ ّما التوحيد
فإنّه جيعل القلب مع ّلق ًا باهلل -تعاىل -تق ّي ًا خمبت ًا له ،وال ينظر إىل تلك األمور عىل َّأنا
للتقرب إليه ،ينبغي أن ال يبتدع فيها وال خيرتع ،وال يزاد وال
غايات ،بل هي وسائل ّ
ّ
ينقص؛ َّ
جل شأنه -ينبغي أن يكون خالص ًا لوجهه الكريم ،وما كانألن ما كان له
لسواه فليس هلل به حاجةُ ،يرضب به وجه صاحبه و ُي َر ّد عليه وال كرامة.
ذلك ألهنم كانوا قبل اإلسالم حني يذبحون لألوثان ُيل ّطخون الصنم بدماء
الذبيحة ،كأهنم يقولون له :لقد ذبحنا لك ،وها هي دماء الذبيحة ،ويف هذا العمل
يرون أهنم إذا مل ُيل ِّطخوه بالدم ما عرف
منهم دليل عىل غبائهم ُ ْ
وحق ترصفهم ،فهم ْ
أهنم ذبحوا من أجله.

وهنا ينبه احلق  Eإىل هذه املسألة{ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}
[احلج ،]37 :يعني" :ال يأخذ منها شيئ ًا ،وهو  Eقادر ْ
أن يعطي الفقري الذي
أمرك ْ
أن تعطيه ،وجيعله مثلك متام ًا غري حمتاج ،إنام أراد  Eمن تباين الناس
ِ
يف مسألة الفقر والغنى أن ُيدث توازن ًا يف املجتمع ،فاملجتمع ليس آلة ميكانيكية تسري
عىل وترية واحدة ،إنام هي حياة برش ال ُبدَّ من هذه التفاوتات بني الناس ،ثم ّ
تتدخل

الرشائع الساموية فتأخذ من القوي وتعطي الضعيف ،وتأخذ من الغني وتعطي
الفقري .وساعتها ،نقيض عىل مشاعر احلقد واحلسد والبغضاء واألَ َثرة .فحني يعطي
الضعيف من قوته ال حيسده عليها ،ويتمنى له دوامها؛ ألن خريها يعود عليه،
القوي
َ
ُّ
ِ
ّ
وجيتث منه الغ َّل واحلسد،
وحني يعطي الغنّي مما أفاض اهلل عليه للفقري ُيؤ ِّلف قلبه،
(((
ويدعو له بدوام النعمة".
وهذه اآليات ينبغي أن تُقرأ مع آيات احلج وفرض ّيته ومناسكه يف سورة البقرة
(من اآلية  )204 -150وآل عمران (من اآلية  .)98-95وغريمها؛ لتتضح معانيها
بشكل عميق ،ولتظهر عالقتها بالتمكني لرسول اهلل وأ ّمته وعقيدة التوحيد.

(((		 الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،مرجع سابق ،ج ،16ص.9826
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النَّجم السابع :يف اإلذن بالقتال :قتال الدفع

(((

{ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ}

[احلج.]41-38 :

هنا يعلن اهلل -تبارك وتعاىل -بلوغ الطريق غايته نحو التمكني الذي استبعده
فبي ّ
هؤالء الكافرون ،بظنّهم َّ
جل شأنه -هلمأن اهلل لن ينرص رسوله ﷺ ولن يمكّنهّ ،

َّ
ّ
املتول لشؤوهنم
أن ذلك سيحدث ابتدا ًء بوقوفه -تعاىل -مع املؤمنني ُيدافع عنهم؛ فهو
املد ّبر ألمورهم بعد أن أسلموا وجوههم وقيادهم إليه ّ
-جل شأنه ،-فصاروا كاملالئكة

ّ
جل شأنه -هبم سننه ،وينرص هبم رسالته ،و ُيدخلهم ضمنيف هذا األمر ،ين ّفذ اهلل
جنده{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [املدثر ]31 :ويدافع عنهم ،وينرصهم ،وأنه -سبحانه-
حني أمرهم بمكّة أن يك ّفوا أيدهيم{ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ}

[النساء]77 :

ّ
جل شأنه -بذلك أن ُيسلمهم إىل أعدائه وأعدائهم من املرشكني ،بلما كان يريد
كان -تعاىل -يريد أن حيفظهم ليحملوا دعوته وينرشوا رسالته.

يقول ابن عاشور يف تفسريه هلذه اآلية" :استئناف بياين جواب ًا لسؤال خيطر يف
نفوس املؤمنني ينشأ من قوله تعاىل{ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [احلج]25 :

اآلية ،فإنه توعد املرشكني عىل صدهم عن سبيل اهلل واملسجد احلرام بالعذاب األليم،
وبرش املؤمنني املخبتني واملحسنني بام يتبادر منه ضد وعيد املرشكني وذلك ثواب

((( يظن البعض وامهني َّ
أن -اهلل تعاىل -مل يأذن لرسوله وللمؤمنني بالدفاع عن أنفسهم يف مكة ،وأنه أمرهم
ِ
تصور غري دقيق،
بكف أيدهيم وإقامة الصالة لضعفهم ،وأنَّه أذن هلم بذلك بعد أن صاروا قوة .وهذا
ّ
ٌ
فقد كان األمر
بكف األيدي إلعطاء املرشكني فرص ًة كافية للنظر فيام جاءهم به رسول اهلل ﷺ ومظهر
ّ
صربه عليهم لعلهم يؤمنون .ويف الوقت نفسه ،حلامية القلة املؤمنة من إضاعة وقتها وتبديده بالرصاع مع
خصومهم .واهلل أعلم.
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اآلخرة .وطال الكالم يف ذلك بام تبعه ال جرم تشوفت نفوس املؤمنني إىل معرفة عاقبة

أمرهم يف الدنيا ،وهل ينترص هلم من أعدائهم أو يدخر هلم اخلري كله إىل الدار اآلخرة.
فكان املقام خليق ًا بأن يطمئن اهلل نفوسهم بأنه كام أعد هلم نعيم اآلخرة هو أيض ًا مدافع

عنهم يف الدنيا ونارصهم ،وحذف مفعول يدافع لداللة املقام عليه ،فالكالم موجه

إىل املؤمنني ،ولذلك فافتتاحه بحرف التوكيد إما ملجرد حتقيق اخلرب ،وإما لتنزيل غري
املرتدد منزلة املرتدد لشدة انتظارهم النرص واستبطائهم إياه ،والتعبري باملوصول ملا فيه
من اإليامء إىل وجه بناء اخلرب وأن دفاع اهلل عنهم ألجل إيامهنم".

(((

اخلوان :صيغة مبالغة من خائن ،وهو
{ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ} [احلجَّ ]38 :

كثري اخليانة ،و«اخليانة» :التفريط يف األمانة (((.وكذلك كفور :صيغة مبالغة من كافر،
ِ
نعمة املنع ِم بتـرك أداء شكرها،
رت
و«الكفر» :تغطية ما حقه اإلظهار ،و«الكفران» :س ُ
وأعظم الكفر جحود الوحدان ّية أو النبوة أو الرشيعة ،والكفران يف جحود النعمة أكثر
استعامالً ،والكفر يف الدين أكثر ،والكفور فيهام مجيع ًا.

(((

ومعنى اخليانة يقتيض أن هناك أمان ًة خاهنا ،نعم ،هناك األمانة األوىل ،وهي أمانة

التكليف التي قال اهلل فيها{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

َ
أن َر ِض ْ
خان هذه األمانة بعد ْ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [األحزاب ،]72 :فلقد َ
يكون
أن

أه ً
ال هلا .وهناك أمانة قبل هذه ،وهي أمانة العهد الذي أخذه اهلل عىل عباده ،وهم يف
ْ

مرحلة َّ
الذ ِّر{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [األعراف.]173-172 :

(((

((( ابن عاشور ،تفسري التّحرير والتّنوير ،مرجع سابق ،ج ،17ص.271
((( املناوي ،زين الدين حممد عبد الرؤوف )تويف١٠٣١ :ﻫ ( .التوقيف عىل مهامت التعاريف ،حتقيق :حممد
رضوان الداية ،دمشق :دار الفكر ،ط1410 ،1ﻫ ،ص.329
((( املرجع سابق ،ص.606
((( الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،مرجع سابق ،ج ،16ص.9832
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{ﭑ} [احلج ]39 :أيُ :رخص ورشع ،أي َأذن اهللُ {ﭒﭓ}
الكفار املرشكون ،وحذف املأذون فيه؛ لداللة « ُيقاتَلون» عليه ،أي:
أيُ :يقاتلهم
ُ
يف قتاهلم{ ،ﭐ ﭔ ﭕ} [احلج ]39 :أي :بسبب كوهنم مظلومني ،وهم أصحاب
أذى شديد ًا ،وكانوا يأتون رسول اهلل
رسول اهلل ﷺ ،فقد كان مرشكو مكة يؤذوهنم ً
ٍ
مرضوب ومشجوج ،فيتظلمون إليه ،فيقول هلم رسول اهلل ﷺ« :اصربوا؛
ﷺ ما بني
فإين مل أومر بالقتال» حتى هاجر ،فنزلت هذه اآلية .وهي أول آية نزلت يف اجلهاد،
بعد ما هنى عنه يف نيف وسبعني آية{ (((.ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [احلج]39 :
ِ
مر من الوعد الكريم بالدفع ،وترصيح بأن املراد ليس جمرد
وعدٌ هلم بالنرص ،وتأكيد لا ّ
ختليصهم من يد املرشكني ،بل بغلبتهم وإظهارهم عليهم .وتأكيده بكلمة التحقيق
(((
والالم؛ ملزيد من حتقيق مضمونه ،وزيادة توطني نفوس املؤمنني.
[احلج]39 :

ّ
جل شأنه -قدير ًا عىل نرصهم وهم يف بطن مكّة ،وقد نرصهم ،حنيلقد كان
حال بني أعدائهم وبني استئصاهلم وهم ٌ
قليل مستضعفون يف األرض ،لو أراد أعداؤهم
أن يتخ ّطفوهم لربام فعلوا ،لكن العزيز العليم القوي املتني القدير حفظهم ومحاهم؛
وي ّقق هبم تقديره ،ذلك تقدير العزيز العليم ،ولذلك امت ّن عليهم
ليب ّلغ هبم أمرهُ ،
ّ
جل شأنه -فقال{ :ﭐﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [األنفال.]26 :
{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [احلج.]40 :

«سنّة التدافع»؛
مهمة من سننه يف خلقه وهي ُ
ثم ُي ّبي اهلل -تبارك وتعاىلُ -سنّة ّ
أي دفع اهلل الناس بعضهم ببعض ،فال مكان يف هذه الرسالة لقول{ :ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [املائدة ]24 :بل اذهب أنت وربك فقاتال ونحن

بقيادتك معكام مقاتلون.

((( الزخمرشي ،تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،مرجع سابق ،ص697.
((( ابن عجيبة ،أبو العباس أمحد بن حممد احلسني )تويف1224 :ﻫ  (.البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد ،حتقيق:
أمحد عبد اهلل القريش رسالن ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب2001-1999 ،م ،ج.537 ،3
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ليمحص اهلل الذين آمنوا ،ويتخذ منهم شهداء ،و ُيذيق
هذا «التدافع» ال بدَّ منه
ّ
أسهم أولئك املستكربين الضا ّلني املض ّلني ،لريوا فعل الغيب يف الواقع ،وتدبريات
َب َ
العزيز العليم ّ
-جل شأنه -يف خلقه وعباده.

وسنَّة دائمة ثابتة؛ فإيامن
أمر ال بد منهُ ،
فمامرسة «التدافع» وقيام األُ َّمة بدورها فيهٌ ،
املؤمنني وطاعتهم وعبادهتم ال تعني أن ُيقاتل اهلل تعاىل عنهم ،قال تعاىل{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [حممد ]4 :وقال ّ
جل شأنه{ :-ﭐﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟ ﭠ} [التوبة.]15-14 :

والتدافع هو سنة اهلل يف خلقه ويف كونه ،ولن يصل التاريخ إىل هنايته بالوصول

إىل "املجتمع التكنولوجي اآليل" ،أو إىل "اإلنسان الصناعي الرشيد" ،بل بالوصول
لسنة التدافع إىل وراثة األرض من قبل عباده الصاحلني ،وهذه لن تكون هناية
وفق ًا ُّ

للتاريخ ،بل بداية له ،بداية عودة اإلنسان من ضيق العلمنة لرحابة احلقيقة اإليامنية
األسمى ،واملعنى املعريف األصيل حلياته ووجوده.

(((

سلوك أهل التَّمكني:

{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [احلج]41 :

«سنّة التمكني» للمؤمنني ولعباد
«سنّة التدافع» ،وهي ُ
وهذه ُسنّة أخرى تأيت بعد ُ
فسنّة التدافع تُعطي املؤمنني فرص ًا
اهلل الصاحلني الذين يرثون األرض من بعد أهلهاُ ،
((( العلواين ،طه جابر ،مفاهيم حمورية يف املنهج واملنهجية ،القاهرة :دار السالم ،ط2009 ،1م ،ص.39
وثمة دراسات مفيدة جد ًا يف إطار حتديد مفهوم التدافع احلضاري والنظرة للتاريخ وتطوره من املنظور
اإلسالمي ،نذكر منها:

-عامرة ،حممد .النموذج الثقايف ،القاهرة :دار هنضة مرص ،ط1998 ،1م.

هيشور ،حممد .سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها ،هرندن :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،ط1996 ،1م.

-خليل ،عامد الدين .حول تشكيل العقل املسلم ،هرندن :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1995 ،م ،بتصديرنا.
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مهمة للتكوين والتدريب واإلعداد ،واكتساب اخلربات ،واالستفادة من التجارب،
ّ
السنن -كلها -بدين
والكشف عن ُسنن اهلل يف الكون واحلياة واملجتمع ،وارتباط تلك ُّ
اهلل ،وبالفطرة التي فطر اهلل الناس عليها ،وآنذاك ،تأيت سنّة التمكني ليفرح املؤمنون
«سنّة التمكني» وقد ُأعدّ
بنرص اهلل ومتكينه ،ينرص َم ْن يشاء ،و ُيمكّن ملن ُيريد .تأيت ُ
لـ«سنّة التمكني» بعد
املؤمنون إعداد ًا كبري ًا لالستفادة هبا وتوظيفها .وتسخري اهلل ُ
«سنّة التدافع» جيعل املؤمنني هم األتقى واألفقه ،واألقدر ،واألعلم ،واألكثر قدر ًة
ُ
السنَن ،والتوافق مع ُسنن الفطرة واالجتامع والكون واحلياة،
عىل التدبري ،وتسخري ُ
وجعلها بعض وسائلهم وأدواهتم لتحقيق النرص ،وبلوغ اهلدف والغاية.

النَّجم الثامن :يف ذكر أقوام ّ
كذبوا وظلموا ،وبيان عاقبتهم يف معرض
التَّرسية عن النبي 

{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ} [احلج.]50-42 :

هذه اآليات من بني ما نُزل ترسي ًة لرسول اهلل ﷺ .والترسية اإلهل َّية عن رسول

اهلل ﷺ بسبب إيذاء املرشكني له أخذت يف القرآن املجيد أساليب عديدة ،فهناك سور
نزلت بذلك مثل "الضحى والرشح" وهناك آيات عديدة منها ما سبق يف هذه السورة

من قوله تعاىل{ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ}

[احلج]15 :

ونحو قوله تعاىل{ :ﭤ ﭥ

ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [الكهف ،]6 :ونحوه كثري .ولعل
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من أمهها ذكر ما أصاب النبيني واملرسلني قبله ،وبيان ّ
أن العاقبة كانت للرسل كام يف

هذه اآليات:

{ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ}

حتمل من صنوف األذى ما حتمل،
[احلج ]44-42 :خياطب اهلل -تعاىل -رسوله ﷺ وقد ّ
ّ
بأن تكذيب هؤالء لك ،سبقهم إىل مثله أقوا ٌم آخرون ،وقد سبقك بمعاناة التكذيب
ٌ
إخوان لك من املرسلني والنبيني من قبل من أقوامهم؛ منهم قوم
واجلحود والتنكّر
نوح ،وبق ّية النب ّيني واملرسلني من بعده ،ولكن العاقبة دائ ًام كانت لألنبياء واملرسلني،
و َم ْن آمن هبم وصدّ ق برساالهتم من املؤمنني.
{ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [احلج ]46-45 :هؤالء الغافلون الذين
فيتوهون َّ
ّ
أن بقاءهم يف احلياة الدنيا ،وعدم تعجيل
جتتاهلم الشياطني وختدعهم،
وأنم مل
العذاب هلم -كام يطلبون أحيان ًا من املرسلني -يتومهون بذلك َّأنم عىل حقَّ ،
يغضبوا اهلل ّ
-جل شأنه ،-واحلقيقة َّأنم أغضبوه ،لكن حكمته -سبحانه -اقتضت أن

يستمرون يف غ ِّيهم ومعاصيهم ،وتستمر احلياة تُعطيهم
ُيمهلهم ال أن ُيملهم ،وحني
ّ
من عاجلها ما تُعطيهم ،فإنَّـام ذلك استدراج ،يستدرجهم اهلل به من حيث ال يعلمون،
وهؤالء مل يستطيعوا -الستيالء الغفلة عىل قوى وعيهم -أن ُيدركوا ذلك ،فهم إذا
ساروا يف األرض ورأوا تلك القرى اخلاوية عىل عروشها ،وبقايا القصور املشيدة،
واآلبار املع َّطلة ،والبيوت املهجورة ،ال تستطيع عقوهلم أن تنقل إليهم ّ
أن بقايا هذه
القصور والبيوت واملدن واآلثار واآلبار كانت لقو ٍم أو أقوا ٍم سبقتهم ،كانوا ملء
ّ
جل شأنه  -انتقم منهم،فلم آسفوه
السمع والبرص ،ينبضون باحليو َّية واحلياةّ ،
فمنهم َم ْن أخذته الصيحة ،ومنهم من س ّلط عليه الريح ،ومنهم َم ْن جعل قراهم
عاليها سافلها ،ومنهم ،ومنهم ،لك ّن عقول هؤالء مع ّطلة بليدة ،وقوى وعيهم ُمغ ّيبة،
ال تستطيع أن تستخلص دروس ًا ،وال أن تُقدّ م هلم عربة.
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السفيه:
التّحدّ ي َّ

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ} [احلج.]47 :

يستعجل هؤالء بالعذاب ،ويقولون لرسول اهلل { :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [اإلرساء ]93-90 :وهم
ال يدرون ّ
أن العذاب قاد ٌم ال حمالة ،وأنَّه مصيبهم ال شك ما داموا مقيمني عىل كفرهم،
ال وال طريق ًا ،لكنّهم ّ
ال يعرفون إىل التوبة سبي ً
يتوهون ّأنم بذلك االستعجال للعذاب
ألنم من األصل -لبالدهتم وسوء فهمهم -مل يكونوا قادرين
حيرجون رسول اهلل  َّ
والنبوة والرسالة ،واهلل  Eقد أهلك
عىل التمييز بني األلوه َّية والربوب َّية،
ّ
كثري ًا من القرى كانوا أشدّ منهم ،لكن العذاب الذي س ّلطه اهلل عىل القرى الظاملة
البائدة اقتضت حكمته أال ُيس ّلطه عليها عندما تبدأ الظلم واالنحراف ،بل بعد أن
ُيميل هلا و ُيعطيها من الفرص ما يمكن ملثلها أن تثوب إىل رشدها ،وترجع عن غ ّيها،
فإن هي مل تفعل بعد ذلك اإلمالء ،وبعد تلك الفرتات الزمن ّية الكافية املتطاولة تؤخذ
آنذاك -بذنوهبا ،وتُزال من األرض -التي ما ُخ ِلقت إال باحلق -ملنافاة أعامهلا لذلكاحلق الذي ُخلقت السموات واألرض به وقامت عليه.
{ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [احلج ]48 :أي وكم من أهل قرية كانوا

مثلكم ظاملني قد أنظرهتم حين ًا {ﭨ ﭩ} [احلج ]48 :بالعذاب {ﭐﭪ ﭫ}

[احلج ]48 :أي املرجع إ َّيل فال يفوتني يشء .وإنام كانت األوىل أي فكأين معطوفة بالفاء،

وهذه أي وكأين بالواو؛ ألن األوىل وقعت بدالً عن {ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [احلج:

 ]٤٤وأما هذه فحكمها حكم ما تقدمها من اجلملتني املعطوفتني بالواو ومها { ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [احلج.]47 :

((( النسفي ،تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل ،مرجع سابق ،ج ،2ص.446

(((
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{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ} [احلج ]50-49 :هذا أمر لرسول اهلل ﷺ ،بعد كل ما تقدّ م من ظهور
العاملي للناس كا ّفة ،يدعوهم
يوجه اخلطاب البرشي
بشائر التمكني له وللمؤمنني ،أن ّ
ّ

املوجه
فيه إىل اإليامن باهلل -تعاىل -وبام أوحى اهلل إليه من ب ّينات ،وجتاوز اخلطاب
ّ
ألم القرى وحدها أو لعشريته األقربني أو قومه أو األُ ّميني وحدهم ليأخذ اخلطاب
ٍ
برسالة خامتة عىل
موجه ًا إىل البرش َّية كلها،
صيغته األساس َّية الكون َّية ،ويكون خطاب ًا ّ
نبي خاتم ،محلت يف ط ّياهتا رساالت مجيع املرسلني والنب ّيني ،وجتارهبم مع ُأممهم،
يد ٍّ
واملواقف املختلفة ألُممهم منهم ومن رساالهتم؛ ليتاميز الناس ويكونوا صنفني :صنف ًا
يندرج فيه أولئك الذين استجابوا هلل وللرسول ،وهم (أ َّمة اإلجابة) ،وصنف ًا آخر

يضم مجيع أولئك الذين مل يستجيبوا هلل وال للرسول ،ومل ينفعلوا بالقرآن املجيد إال
ّ
انفعاالً عكسي ًا بدالً من أن يسمحوا للقرآن الكريم أن ُيعيد بناء نفس ّياهتم وعقل ّياهتم
وشخص ّياهتم ،و ُيعيد بناء قوى وعيهم بصياغة سليمة ،وهم ( ُأ َّمة الدعوة) الذين ال
احلجة عليهم.
ينبغي التوقف عن دعوهتم حتى يؤمنوا أو تقام ّ

(((

النَّجم التاسع :يف بيان متنّي األنبياء وإلقاء الشيطان

{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [احلج]57-51 :

((( قارن بام قاله اإلمام الرازي يف تفسريه ،انظر:
 -الرازي ،مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،مرجع سابق ،ج ،29بدء ًا من ص.311
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الساعون يف آيات اهلل معاجزين:
َّ

{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [احلج]51 :

يف هذه اآلية ُي ّبي اهلل  Eلنا نوع ًا من املرشكني والكفار ،وهم هؤالء

فإنم يسعون فيها معاجزين ،حياولون تعجيز رسول اهلل
الذين إذا تُليت عليهم آياته ّ

وكأنم بذلك حياولون أن ُيقاوموا إعجاز القرآن هلم ،فيواجهون اإلعجاز بسعي
ﷺّ ،
يف آيات اهلل يقوم عىل الرغبة باملسابقة واملعاجزة ،لقد كانوا يتمنّون أن يتو ّقف رسول

اهلل ﷺ عن إشعارهم بالعجز عن االستجابة لتحدّ ياته ،وكانوا يتمنّون لو استطاعوا
أن يفتنوه{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ} [اإلرساء ]73 :مما ُيمكّنهم من أن يتحدّ وه وأن ُيعاجزوه به ،بل{ :ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ} [القلم ]9 :وسلكوا لذلك سب ً
ال شتّى؛ منها الظاهر املع َلن ،ومنها
ّ
جل شأنه -كان مع الرسول  عىل الدوامُ ،يث ّبت فؤاده،اخلفي؛ ولذلك فإنّه
ّ

وجيعل بينه وبني الذين ال يؤمنون بالقرآن حجاب ًا مستور ًا ،ويقول له{ :ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ } [املائدة ]49 :فهم دائمو املحاولة ،يأتون رسول اهلل

ﷺ واملؤمنني من كل جانب ،ومعهم الشيطان ،الذي أعلن عداءه للبرشية ،فقال:
{ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ}

[النساء:

 ،]119وهنا ُيصبح الرسل واألنبياء هدف ًا من أهم األهداف التي يسعى الشيطان دون
يأس أو كلل للنيل منها ،والوصول إليها ،بالوسوسة واإلحياءات بشتّى أنواعها ،واهلل

تعاىل -حيفظ رسله ويعصمهم ،وحيول بني الشياطني وبينهم بألطافه -سبحانه-ومؤ ِّيدات من جنده{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [املدثر.]31 :

ناس حياولون أن يسعوا يف آيات اهلل معاجزين ،ومنهم النرض بن
وكان هناك ُأ ٌ
احلارث الذي كان يرقب رسول اهلل ﷺ ،فإذا أتى جملس ًا يتلو فيه عىل الناس كتاب
ٍ
يب طريف
متنوعة،
بأسلوب عر ٍّ
يقص قصص ًا تارخي ّية خمتلفة ،وأساطري ّ
ربه بدأ النرض ّ

ّ
جذاب؛ ظنّ ًا منه أنَّه بذلك ُيعجز رسول اهلل ﷺ عن تالوة كتاب ر ّبه حق التالوة ،وأن
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ويشوش عليه ﷺ ،ويوهم النّاس ليخلطوا بني القرآن
ذلك ربام يرصف الناس عنه،
ّ

فريق من أولئك املعاجزين يلجأون إىل اللغو
وتلك القصص واألساطري .وكان ٌ

والشغب واللغط ،ويقولون للناس ما حكاه القرآن{ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

متوهني َّ
ّ
أن ذلك س ُيعجز الرسول ،و ُيوقف انتشار الرسالة
ﯘ ﯙ} [فصلت]26 :
وامتدادها ،فتو ّعدهم اهلل ّ
بأنم أصحاب اجلحيم.
-جل شأنه  -عىل تلك املحاوالت َّ

{ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ} [احلج.]54-52 :

هذه اآليات الكريامت من هذه السورة الكريمة كانت موضع جدل كبري؛

آيات مستقلة ،جيري التعامل معها
ألنا اقتُطعت من سياقها ،و ُعوملت
وكأنا ٌ
ّ
ذلك َّ

واستخالص معانيها منها وحدها ،فلم ُي ْلتَفت إىل وجودها يف هذه السورة ،التي

حمورها األساس «اإلعالن عن التمكني لرسول اهلل ﷺ ولرسالته وللمؤمنني به»،

وجاءت روايات باطلة تقولّ :
لـم نزلت سورة
إن هناك واقع ًة جرت لرسول اهلل ﷺّ ،

النَّجم وقرأ{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [النجم ]20-19 :ألقى
ِ
ِ
ت َ َتى)
الشيطان عىل لسانه كلامت فقالَ :
(وإِ َّنُ َّن َل َن ا ْل َغ َران ِيق ا ْل ُع َل َوإِ َّن َش َفا َعت َُه ْم َل ُ ْ
وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته.

ور َة التي
الس َ
أخرج الطرباين بسنده عن ُع ْر َو َة قال( :حني َأن َْز َل اهللُ ُّ 
َي ْذك ُُر فيها َوالنَّجم إذا َه َوى ،وقال ا ُْل ْ ِ
ُون من ُق َر ْي ٍ
شك َ
الر ُج ُل
ش :لو كان هذا َّ
ف ِدينَه ِمن ا ْليه ِ
ي ْذكُر ِ
آل َ َتنَا بِ َ
ود
خ ْ ٍي َأ ْق َر ْرنَا ُه َو َأ ْص َحاب ُه ،فإنه ال َي ْذك ُُر َأ َحد ًا ِم َّ ْن َخا َل َ
ُ َ َُ
َ ُ
والنَّصارى بِ ِم ْث ِل الذي ي ْذكُر بِ ِه ِ
آل َ َتنَا ِم َن َّ
ور َة
الس َ
الش ،فلام َأن َْز َل اهللُ ُّ 
َ ُ
َ َ َ
الش ْت ِم َو َّ ِّ
التي َي ْذك ُُر فيها َوالنَّجم َو َق َر َأ {ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}،
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ان َأ َّن َر ُس َ
الش ْي َط ُ
الش ْي َط ُ
ان يف ُأ ْمنِ َّي ِة النبي ﷺ ،ذكر الطواغيت َو َحدَّ َث ُه ُم َّ
َأ ْل َقى َّ
ول اهلل ﷺ قد
َقر َأها يف السجدَ ِةَ ((( ،فسجدُ وا لِ َتعظِي ِم َ ِ
آلتِ ِه ْمَ ،ف َف َش ْت تِ ْل َك ا ْلك َِل َم ُة يف الناس َو َأ ْظ َه َر َها
َ َ
َّ ْ
ْ
َ َ
ون و َعبدُ اهلل بن مسع ٍ
ِ
ٍ
الش ْي َط ُ
َّ
ود َو َم ْن
َ ْ ُ
ال َب َش َة ،فلام سمع ُع ْث َم ُن بن َم ْظ ُع َ ْ
ان حتى َب َل َغت ْ َ
كان َم َع ُه ْم من َأ ْه ِل َم َّك َة َأ َّن الناس قد َأ ْس َل ُموا َو َص َّل ْوا مع رسول اهلل ﷺ َو َب َل َغ ُه ْم ُس ُجو ُد
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الت ِ
َب ذلك عىل رسول اهلل ﷺ ،فلام
ا ْل َوليد بن ا ُْلغ َرية عىل ُّ َ
ساع ًاَ ،وك ُ َ
اب عىل َك َّف ْيه َأ ْق َب ُلوا َ
ِ
َب َأ منها ِج ْ ِب ُيل
َأ ْم َسى َأتَا ُه ج ْ ِب ُيل َ Sف َشكَا إليه َف َأ َم َر ُهَ ،ف َق َر َأ عليه ،فلام َب َل َغ َها ت َ َّ
 ،Sوقالَ :م َعا َذ اهلل من َهات ْ ِ
َي ،ما َأن َْز َل ُ َم َر ِّب َوال َأ َم َر ِن ِبِ َم َر ُّب َك ،فلام َر َأى ذلك
ِِ
الش ْي َط َ
رسول اهلل ﷺ َش َّق عليه وقالَ :أ َط ْع ُت َّ
شكَنِي يف َأ ْم ِر اهلل،
انَ ،و َت َك َّل ْم ُت بِكَالمهَ ،و َ َ
الش ْي َط ُ
َفن ََس َخ اهللُ  ما َأ ْل َقى َّ
ان ،و َأن َْز َل عليه {ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

الشي َط ِ
ان َوفِ ْتنَتِ ِه انقلب
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [احلج ،]53-52 :فلام َب َّر َأ ُه اهللُ من َس ْج ِع َّ ْ
ُون ب َض ِ
ا ُْل ْ ِ
ني ِم َّ ْن كان بِ َأ ْر ِ
ال َب َش ِة وقد َش َار ُفوا
الل ْم َوعَدَ َاو ِتِ ْمَ ،و َب َل َغ ا ُْل ْس ِل ِم َ
شك َ َ
ض َْ
ِ
الو ِ
ِ ِ
ِ
اب ْمَ ،و ْ
فَ ،خا ُفوا
الُو ِع َو ْ َ ْ
الر ُج َ
وع من شدَّ ة ا ْل َبالء الذي َأ َص َ ُ
َم َّك َة ،فلم َي ْستَطي ُعوا ُّ
َأ ْن َيدْ ُخ ُلوا َم َّك َة َف ُي ْب َط َش ِبِ ْم ،فلم َيدْ ُخ ْل َر ُج ٌل منهم إِال بِ ِج َو ٍارَ ،و َأ َج َار ا ْل َولِيدُ بن ا ُْل ِغ َري ِة
ُع ْثم َن بن م ْظع ٍ
(((
ون..احلديث).
َ ُ
َ
فرأت –هذه الرواية وغريها– أن موضوع «الغرانيق» مل يكن من إضافات أولئك
ٍ
الرواة
ضعف
الكافرين ،بل إنَّه كان بنا ًء عىل
برشي أصاب النبي ﷺُ ،
ّ
وج ّل أولئك ّ

قلت :انظر كيف تناقضوا يف هذه الروايات الزائفة ،فينسبون تلك اإلضافة الكافرة الفاجرة مر ًة إىل
(((
ُ
الشيطان ،قائلني :إنه وضعها عىل لسان رسول اهلل ﷺ وأنه  Oر ّددها ،ومر ًة يقولونَّ :
إن
الشيطان قد ألقاها مبارش ًة يف أذهان املرشكني ،لكنّهم -يف احلالتني -يضعوهنا بجوار اآلية القرآن َّية

الصحيحة املعصومة ،وبذلك األسلوب الذي رأيت.
((( الطرباين ،املعجم الكبري ،مرجع سابق ،ج ،9حديث رقم ( ،)8316ص ،34يف إسناده عبد اهلل بن هليعة،
قال البخاري :كان حييى بن سعيد ال يراه شيئ ًا .انظر:

 البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل (تويف256 :ﻫ) .كتاب الضعفاء ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد،بريوت :دار املعرفة ،ط1986 ،1م ،ص.69
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الذين رووا تلك ال َق َصص اخلراف َّية مد ّلسون ،ال تُقبل رواياهتم بحال ،ولو نظر الناس

يف سند هذه الروايات وفحصوا أسانيدها ،لوجدوها ليست مرسل ًة((( فحسب ،بل
متـرع ًة بالباليا يف أسانيدها ومتوهنا ((( ،مما جيعل جمرد تداوهلا وتناقلها أمر ًا غري مقبول،

بالرواية والتعامل هبا جعل هذه الروايات
سوغه أي ّ
وال ُي ّ
مسوغ ،لك ّن شغف بعضهم ّ

املفسون عامة ،ومهام قالوا يف تكذيبها فذلك
غري الصحيحة متداولة ،بحيث تناقلها ّ
بمسو ٍغ لروايتها ،وكان جيب إمهاهلا وعدم االلتفات إليها بأي ٍ
حال من األحوال.
ليس
ّ
واحلق َّ
أناس من
أن مجيع هذه الروايات
ٌ
روايات باطلة إرسائيل ّية ،أدخلها ٌ

أولئك الذين خيلطون بني تراث بني إرسائيل وأحاديث رسول اهلل ﷺ ،وكلها ير ّدها

القرآن املجيد مجل ًة وتفصيالً ،وما ر ّده القرآن هبذه الطريقة ما كان ينبغي لسائر حمدّ ثينا

يسودوا به كل تلك الصحائف ،بل ال أدري كيف استساغ املسلمون
ومفسينا أن ّ
ّ
أن ير ّددوها جي ً
ال بعد جيل ،ويفسحوا هلا يف تفاسريهم ذلك املكان الواسع الذي ال

تستحقه ،قال تعاىل{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [احلاقة ]47-44 :وأ َّية أقاويل أخطر من امتداح تلك الغرانيق،

التي جاء القرآن الكريم هلدمها ،والقضاء عىل عبادهتا ،وحترير البرش َّية من أرجاسها؟
((( قال ابن كثري :قد ذكر كثري من املفرسين ههنا قصة الغرانيق ،وما كان من رجوع كثري من املهاجرة إىل أرض
احلبشة ظن ًا منهم أن مرشكي قريش قد أسلموا ،ولكنها من طرق كلها مرسلة ،ومل أرها مسندة من وجه
صحيح واهلل أعلم .انظر:

 ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،5ص.441((( قال املناوي :قال أبو بكر بن العريب :ذكر الطربي يف ذلك روايات كثرية باطلة ال أصل هلا ،وقال عياض:
هذا احلديث مل خيرجه أحد من أهل الصحة ،وال رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته ،واضطراب
رواياته وانقطاع إسناده ،ومن محلت عنه هذه القصة من التابعني واملفرسين مل يسندها أحد منهم وال رفعها
إىل صاحب ،وأكثر الطرق عنهم يف ذلك ضعيفة واهية ،ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع الرتد

كثري ممن أسلم قال ومل ينقل ذلك ،انظر:

 املناوي ،زين الدين حممد عبد الرؤوف (تويف1031 :ﻫ) .الفتح الساموي بتخريج أحاديث القايضالبيضاوي ،حتقيق :أمحد جمتبى ،الرياض :دار العاصمة1988 ،م ،ج ،2ص.844
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ٍ
َّ
ألحد
إن اهلل -تبارك وتعاىل -قد عصم نب ّيه من شياطني اإلنس واجلن ،ومل جيعل
عليه سبيال ،وقال له{ :ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ

ّ
جل شأنه:-ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [املائدة .]67 :وقال
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}

[يونس]15 :

ٍ
جزء
صحت هذه القصة املخت َلقة -أو أي
ولو
ّ

منها -لكان يف ذلك اهتام خطري لرسول اهلل ﷺ أنَّه كان يتمنّى أن ينزل عليه ما يمكّنه
من مهادنة املرشكني ،وإذا س ّلمنا -والعياذ باهللّ -
أن الشيطان قد ألقى عىل لسانه ذلك

كام س ّلم بعض الرواة (((-فتلك طا ّمة كربى؛ ألنّا تعني ّأن الوحي ما كان معصوم ًا،

وأن للشيطان قوة كبرية ،بحيث يمكنه أن يضع الكفر والكذب عىل لسان رسول اهلل
املعصوم ﷺ فهل يمكن الوثوق بأي ٍ
يشء من الوحي بعد ذلك؟! واهلل ّ -
جل شأنه -مل

يسمح بنسيان رسول اهلل شيئ ًا من هذا القرآن ،ومل جيعل يف مقدروه أن ينسى شيئ ًا منه،
كام مل جيعل يف مقدوره أن ينسب إليه ما ليس منه{ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [األعىل ]6 :كام

ّ
جل شأنه -قال{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [احلاقة ]44 :و«بعض» تتناول حتىأنّه
ّ
الكلمة الواحدة ،ويقول
-جل شأنه{ :-ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [النَّجم ]3 :والتسليم

تسليم بأنّه  Oقد ينطق عن
بمثل هذه اخلرافات والقصص الباطلة
ٌ
اهلوى ،كام ُيعطي للشيطان سلطان ًا مل يمكّنه اهلل منه ،فإنّه ليس له سلطان إال عىل الذين
املفسين أن ُيقالّ :
إن
يتو ّلونه والذين هم به مؤمنون ،فكيف استساغت عقول أولئك ّ
النبي ﷺ؟! فالشياطني أعجز من أن ُيوحوا لرسول اهلل ﷺ
الشيطان ألقى عىل لسان ِّ

أو يضعوا عىل لسانه نقطة واحدة ،ال أقول حرف ًا وال كلمةَّ .
إن الشياطني غاية ما يمكن
أن يفعلوه هو أن ُيوحوا ألوليائهم ليجادلوا النبي ﷺ واملؤمنني .كام قال تعاىل{ :ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [األنعام.]121 :

((( منهم احلافظ ابن حجر الذي أورد كل روايات هذا احلديث ،ثم قال معقب ًا عليها :وكلها -سوى طريق
سعيد بن جبري -إما ضعيف وإما منقطع ،ثم قال :لكن كثرة الطرق تدل عىل أن للقصة أصالً .انظر:

 -ابن حجر العسقالين ،فتح الباري برشح صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ج ،8ص.439
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َّ
إن هذه القصة -عىل ما يبدو -واألكاذيب التي اشتملت عليها يف رواياهتا

العديدة صاغها َم ْن صاغها ،وحبكها من حبكها هلدم الوحي وهدم الرسالة ،فال
علمت ما فيها؛ ولذلك وددنا أن نقول يف ذلك األمر مقال ًة
ينبغي االلتفات إليها ،وقد
َ
حاسمة تقطع دابر الكالم فيها إن شاء اهلل:

يفسون هذه اآلية عن َّأنا بدأت بإذا
أوالً :قد غفل أو تغافل الكثريون وهم ّ

الرشط ّية ،وذلك يعني أنّه (إذا حصل التمني ،حصل إلقاء الشيطان).

ثاني ًاّ :
إن الرسول ﷺ معصو ٌم بنص القرآن من أن ُينال منه وهو يف معرض التلقي

ّ
جل شأنه  -من الناس ومن الشيطان ومن اجلن ،ومن سائر ماأو األداء لرسالة اهلل

ونبوته ورسالته ،فاهلل -تبارك
خلق اهلل ،ومعصو ٌم كذلك من أن خيلط بني برش ّيته ّ
ٍ
جانب
نبوته وبرش ّيته حاجز ًا ،بحيث ال تؤثر برش ّيته يف أي
وتعاىل -قد جعل بني ّ
من جوانب رسالته ،وال تتأثر رسالته ببرش ّيته؛ ولذلك فقد ُمنح النب ّيون واملرسلون

العصمة اإلهل َّية لتمكينهم من األمانة والدقة يف التحمل ويف األداء والتبليغ ،وهذا
ٍ
ألحد أن ُيامري أو ُيشكّك أو يتشكّك
أمر ُيعدُّ من املعلوم من الدين بالرضورة ،ليس
ٌ
فيه؛ ولذلك كثرت اآليات يف الترسية عن رسول اهلل ﷺ والتخفيف عنه عندما يستبد
به األسى من إعراض الناس عن االستجابة له ،كقوله تعاىل{ :ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [الكهف ]6 :وكذلك التأكيد عىل القض َّية
املشرتكة الكربى يف رساالت النب ِّيني واملرسلني كا َّفة ،وهي القيامة والبعث والنشور

واجلزاء ،واالستدالل عليها بكل األدلة التي من شأهنا أن تقنع اإلنسان -لو كان حمايد ًا،
خاصة -بصحة ذلك ك ِّله ،لك ّن وساوس الشيطان قد
وبعيد ًا عن املؤ ِّثرات الشيطان َّية ّ
تؤ ّثر عىل أولياء الشيطان ،وقد تفتن مرىض القلوب الذين أصيبت قلوهبم بالقسوة،
ُ
وت ّوهلم إىل حالة ّ
النبي أو الرسول
الشقاق والنزاع واخلالف مع األنبياء ،وآنذاك يشعر ُّ
باحلرسة واألمل عىل بعض قومه الذين اجتالتهم الشياطني ،فيتل َّطف اخلالق -سبحانه-

فينزل عليه نحو قوله تعاىل{ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [فاطر{ ،]8 :ﭤ ﭥ
به ّ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [الكهف{ ،]6 :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ} [الشعراء ،]3 :ويف الوقت نفسه تأيت آيات أخرى للتأكيد عىل الرسل
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واألنبياء أال حتملهم «أمنياهتم ورغبتهم» يف إيامن أممهم عىل جتاوز «منهج التبليغ»:
{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [الشورى{ ،]48 :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [الغاشية{ ]22 :ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ} [ق{ ]45 :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [الكهف ]29 :ومل يكن رسول اهلل
ﷺ بدع ًا من الرسل يف هذا.

كثري من املفرسين -متأ ِّثرين بالروايات الواهيةَّ -
أن «األمن َّية» تعني
ثالث ًا :زعم ٌ
بأن املراد هبا -هنا -هو هذا املعنى ،استدالالً
فيام تعنيه «التالوة والقراءة» ،وحكموا َّ
ِ
حسان بن ثابت هو:
ببيت ركيك خمتلف يف صحة ن ْس َبته إىل َّ
متنّــى كتــاب اهلل ّأول ليلة

متن َِّي داوود الزبور عىل مهل

وقالوا :إنّه أراد بـ «متنى» :قرأ.

وليس يف اللغة العرب ّية -ال يف اجلاهل ّية وال يف اإلسالمّ -
أن القراءة معنى من

حسان بن ثابت،
الوضاعون
معاين التمني إال ما اختلقه
ّ
والدساسون عىل لسان ّ
ّ
ٌ
لغوي ينبغي أن يلتفت إليه طلبة العلم ،وأن يد ّققوا يف املعاين اللغو ّية
اخرتاق
وهذا
ّ
الدس
وأنساب الكلامت ،مثلام ُيدققون يف أنساب األفكار للكشف عن هذا النوع من
ّ
وحماوالت العبث والطعن يف الدين ،وهذا من أخطر األمور التي حتتاج من علامء
العربية يف األ ّمة إىل وقفات ملراجعة لغتهمّ ،
الدس عىل كتاب اهلل ،وسنن رسول
فإن
ّ

اهلل  والباطل الذي حاول أهل الباطل أن يدخلوه عىل اإلسالم إنّام بدأ بنو ٍع من
اللغوي ،وتغيري ٍ
كثري من املعاين واملفاهيم؛ وحتذير القرآن يف هذا املجال
االخرتاق
ّ

ّ
شديد قال
جل شأنه { :-ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ}

[البقرة]104 :

وقوله{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ}

[النساء]46 :؛ ل ُين ّبهنا إىل رضورة الوقوف عىل هذه الثغرة ،والعناية هبا ،وعدم إمهاهلا.

رابع ًا :قوله تعاىل{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [احلج]52 :؛ أي ّ
إن اهلل -تعاىل-

ُيزيل و ُيبطل َما ُيلقي الشيطان من طريق القرآن ،وتأثريه يف القلوب ،وحيكم آياته
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ويثبتها يف تلك القلوب املؤمنة املخبتة ،التي لن يكون لوساوس الشيطان أثر فيها أو

أي يشء من
عليها بعد ذلك ،وهذا املعنى أدعى الستيعاب «النّسخ» ورفض نسبته إىل ّ
بحجة جواز النسخ عق ً
ال ووقوعه رشع ًا؛ ألنّه جيعل املنسوخ يف هذه اآلية مما
القرآن
َّ
يلقي الشيطان ،ال من آيات اهلل ،وال من سنَّة رسوله ﷺ ويف هذا َما فيه ،وكفى بذلك
(((
صارف ًا عن قبول «النسخ» أو القول به.

وقد رأينا فقهاءنا وقد أعطوا للنسخ معاين ال تشهد هلا لغة القرآن الكريم،

محلوها
ومل ينطقها لسانه ،أال وهي اإلزالة ،والرفع ،وبيان االنتهاء ،ومعاين أخرى ّ
ٍ
معان وأحكام ،زعموا ّأنا منسوخة
للكلمة لتستجيب ملا ّقرروه -قبل القراءة -من
حك ًام وتالوةً ،أو حك ًام مع بقاء التالوة ،أو تالو ًة مع بقاء احلكم .ولكي تُفرض تلك
ٍ
املقررات املسبقة املتخذة من خارج القرآن كان ال بد من توظيف ٍ
غريبة عن لسان
لغة
وسوغوا
معنى هو من أغرب الغرائب ،أال وهو «القراءة»،
فحملوا «متنى»
ّ
ً
القرآنّ ،
ذلك ّ
بأن اإلنسان أحيان ًا يقرأ ما يتمنّاه ،وأحيان ًا يكتبه .وهذا ُيعدّ اخرتاق ًا لغو ّي ًا،

وتزييف ًا لسان ّي ًا ،كام ركّزوا عىل مفهوم اإلزالة باعتباره معنى للنسخ؛ لينسجم مع
{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [احلج ،]52 :وهكذا سمحوا ألنفسهم أن ُيعطوا للكلمة

الواحدة معاين عديدة وضعوها هلا ألدنى مناسبة ،أو دون مناسبة أحيان ًا؛ ل ُيثبتوا
ألنفسهم حتميل كلامت القرآن املجيد املعاين التي رأوا ّ
أن من الرضوري حتميلها هلا.
ويف عرضنا اآليت سيكتشف القارئ الكريم ذلك بوضوح.

للنبي يف
خامس ًا :وحني تؤخذ اآلية وهي جز ٌء من سورة التمكني -التمكني
ّ
األرض والتمكني له يف املرجع َّيةَّ -
فإن األمر يكون يف غاية البساطة ،ويكون مفهوم ًا

حتول هذه
جدّ ًا ،لك ّن الروايات الواهية -وهي بعض أحابيل الشيطان -استطاعت أن ّ

إهلي للرسول وللمؤمنني بحفظ املرجع ّية -إىل مشكلة
اآلية -التي هي بمثابة وعد ّ

رت
املشاكل ،وساعدت عىل ذلك عمل ّيات االخرتاق اللغوي والتالعب باللغة ،وال يغ ّ
العيل
بام أورده مجهرة املفرسين من أخبار كاذبة ال خيلو واحد منها من مقال ،سائلني
ّ
القدير أن هيدينا مجيع ًا بالقرآن املجيد.

((( العلواين ،نحو موقف قرآين من النسخ ،مرجع سابق.
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سادس ًا« :األمنية» :مفهوم من مفاهيم القرآن املجيد ،جاءت مادهتا يف آيات
كثرية ((( ،وهي:
((( ويف متنّي القرآن الكريم ،جاء لفظ التمني هبذا املعنى ،الذي هو طلب اليشء البعيد ..كام يف قوله تعاىل:

{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [البقرة-94 :

 .]95واخلطاب هنا لبني إرسائيل ،وهم مطالبون يف هذا اخلطاب أن يتمنّوا شيئ ًا ال يمكن أن يقع منهم،
وهو متنّي املوت .وهلذا جاء قوله تعاىل{ :ﭣ ﭤ ﭥ} [البقرة ]95 :كاشف ًا عن هذا ..وهلذا أيضا جاء
قوله تعاىل بعد ذلك{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [البقرة - ]96 :جاء مؤكد ًا لعدم وقوع هذا
األمر منهم ،إذ إن احلريص عىل اليشء ال يتمنّى إفالته من يده ،فكيف إذا كان أشدّ الناس حرص ًا عليه؟
وجاء يف القرآن الكريم أيض ًا قوله تعاىل{ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} [النَّجم ]24 :وهو ينكر عىل اإلنسان
أن يقع له ما يتمناه ،وجيري عىل هواه وهواجسه .وجاء يف القرآن الكريم كذلك يف قوله تعاىل{ :ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} [البقرة ]78 :واألماين مجع أمن ّية.

احلق ،بعد أمنية عمن يتمنّاها .فام هي أمنية
وعلم األميني من أهل الكتاب بالكتاب ،هو علم بعيد عن ّ
كل رسولّ ،
ّ
نبي؟
وكل ّ
كل رسول ،ورغيبة ّ
إن أمنية ّ
نبي ،هي أن يرى قومه عىل اهلدى الذي يدعوهم إليه ،وأن يصبحوا
كل ّ
مجيع ًا يف املؤمنني باهلل ..فتلك هي رسالته يف الناس ،يعيش هلا ،ويعمل من أجل حتقيقها ،وأن سعادته كلها
هي أن يرى نجاح مسعاه ،وثمرة جهاده ،يف هذه األعداد التي استجابت له واتبعته ،وأنه كلام كثرت هذه
األعداد ،تضاعفت سعادته ،وعظمت غبطته.

األماين -كام قلنا-
نبي ..ال أمنية ألحد منهم غري هذه األمنية! ولكن
هذه هي أمنية كل رسول ،وكل ّ
ّ
النبي يف أن يكون الناس مجيع ًا مؤمنني -أمنية تقع يف دائرة املستحيالت،
بعيدة التحقيق! وأمنية الرسول أو ّ
ألهنا تطلب من احلياة ما مل جتد به ،وتريد الناس عىل غري ما أقامهم اهلل عليه .فاحلياة مل تعرف املجتمع اإلنساين
يضم مجيع أفراده .والناس -كام خلقهم اهلل -مؤمن وكافر ،ويف هذا يقول اهلل تعاىل{ :ﭥ
عىل طريق سواءّ ،
]2
[التغابن:
ﭫ}
ﭪ
ﭩ
ﭦﭧﭨ
نبي ،غري ممكنة التحقيق .ومع
وأي
رسول
أي
فأمنية
.وإذن
ّ
نبي أن يسعى سعيه ،ويبذل جهده ،ويدعو الناس مجيع ًا إىل اهلل ،ويؤ ّذن فيهم
هذا فإن عىل كل رسول وكل ّ
بآيات اهلل! ولكن صوت احلق هذا ،تلقاه عىل الطريق أصوات منكرة ،بعضها ينبح نبح الكالب ،وبعضها
يفح فحيح األفاعي ،فيتألف منها ومن كثري غريها
يعوي عواء الذئاب ،ومنها ما ينهق هنيق احلمري ،ومنها ما ّ
من كل صوت منكر -إعصار جمنون ،يكاد خينق هذا الصوت الكريم ،ويغطي سامءه الصافية ،بام يثري من
غبار ودخان! فهذه هي أمنية الرسول أو النبي ،وتلك إلقاءات الشيطان فيها ،وهكذا يذهب ما ُيلقي الشيطان
النبي هباء ،حيث خيلص النبي أو الرسول بأوليائه ،وهم صفوة املجتمع ،والثمرات
يف أمن ّية الرسول أو ّ
الطيبة فيه ،عىل حني يستويل الشيطان عىل أتباعه ،ويسوقهم إىل حظريته ،حيث هم حصب جهنم وحطبها!
واستمع بعد هذا إىل قوله تعاىل{ :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ}
[احلج ]٥٢ :وانظر كيف كانت عاقبة هذا الرصاع بني النبي أو الرسول ،وبني الشيطان وأولياء الشيطان ،لقد
أحكم اهلل  Eآياته ،فنسخ أي أبطل ما ألقى الشيطان ،ثم أحكم سبحانه آياته ،وث ّبت قواعدها ،انظر:
 اخلطيب ،عبد الكريم يونس (تويف :بعد 1390ﻫ) .التفسري القرآين للقرآن ،القاهرة :دار الفكر العريب،(د .ت ،).ج ،9ص.1065
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صورة تتسم يف النفس بشكل حسن ،وتصور هلا بصورة مجيلة ،سواء أكان لتلك

الصورة حقيقة يف الواقع أو ّأنا صورة متخ ّيلة قامت عىل ختمني أو خت ُّيل أو ظ ّن،

وقد حتصل بنا ًء عىل أصل ما ،أو تفكري ورؤية ،وهناك اتصال وانفصال بني «التمني»

وجمانبة احلقيقة ،التي تصل إىل مستوى الكذب ،من حيث كون الكذب مشتم ً
ال عىل
جمانبة للحقيقة ،وإعطاء صورة أو تصور ملا ال حقيقة له.

كام ّ
أن هناك اتصاالً وانفصاالً بني «التمني» و«التزيني» ،فتزيني النّفس أو الشيطان
َ
العمل لإلنسان هو إعطاء صورة مغايرة أو مبالغ فيها أو ليست بحقيقة
الرأي أو
اليش َء أو
َ

عىل كل حال -لدفع املز َّين له إىل ممارسة ذلك والوقوع فيه إن كان رأي ًا أو حقيق ًة.سابع ًا :هل وقع التمنّي من أنبياء ورسل ممن جاؤوا قبل نب ّينا حممد ﷺ؟

عرض القرآن الكريم بعض األمنيات التي متناها بعضهم -صلوات اهلل عليهم-

كام حدث من متنّي أبينا آدم  Sاخللد يف اجلنّة ومتني نوح  Sإيامن ابنه،

ومتني اخلليل  Sأن ينال عهدُ اهلل -تعاىل -ذريتَه ،ولنعرض لتلك األمثلة بيشء

من التفصيل:

ُأمنية سيدنا آدم:
ُين ّبه القرآن إىل ّ
أن آدم وزوجه بعد أن استقرا يف اجلنّة «املؤقتة» متنّى آدم اخللود فيها،

فكانت أمنيته تلك مدخل الشيطان إليه ،وكان اهلل -تعاىل -قد حذر آدم من قبل عداوة
الشيطان له ولذر ّيته ،وأسكنه وزوجه اجلنة ،وعهد إليه أنّه لن جيوع فيها ولن يعرى،
وذلك ُين ّبه إىل االستقرار الذي سيكون فيه آدم وزوجه ،ولك ّن آدم قد نيس ذلك و ُف ّل

عزمه{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [طه ]115 :ودخل الشيطان
إليه من ذلك املدخل ،فقال له{ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}
[طه ]120 :ذلك ّ
ألن الوعد
اإلهلي مل يشتمل عىل نص يف اخللود وعدم البىل بل كان{ :ﮈ
ّ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [طه.]119-118 :

وقد أبطل اهلل -تعاىل -تأثري هذا الذي ألقاه الشيطان يف أمن ّية آدم بتعليمه التوبة،
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وبإمضائه تعاىل لسنّته يف هدايته له ولبنيه ،وجعل جزاء َم ْن اتبع اهلدى أن ال ّ
يضل وال
يشقى ،وأن يصري يف الدار اآلخرة إىل« :جنة اخللد وملك ال يبىل».
ُأمنية سيدنا نوح:
وكان نوح  Sيتمنّى أن يؤمن قومه كلهم ،كام متنّى أن ُينقذ اهلل ابنه من

الطوفان .وقد أبرز القرآن أمن ّية نوح  Sوقد بدأ الطوفان يغسل األرض من
أولئك القوم وأرجاسهم{ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊﰋﰌﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ} [هود .]47-45 :ويف «سورة نوح» نجده  Sيذكر بحرسة
املتنوعة يف دعوته قومه ،والنصح هلم ،ثم يذكر كيف َع َص ْوه
املتكررة
وأمل جهوده
ّ
ّ
ومتردوا عليه{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭧ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭬ ﯠ ﯡ
ّ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [نوح.]9-5 :

وقد أحكم -سبحانه -آياته وسننه وقوانينه املاضية ،فقال –تعاىل{ :-ﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ}
أنم{ :ﭵ ﭶ ﭷ
وحني ذكر بني إرسائيل يف بداية «سورة اإلرساء» ّبي سبحانه ّ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ} [اإلرساء ]3 :فبنو إرسائيل ذر ّية أولئك الذين محلهم اهلل
[املؤمنون]27 :

تعاىل -مع نوح يف ال ُفلك املشحون ،ليستمر قانون االستخالف والبقاء والبالء.ُأمنية سيدنا إبراهيم:

قال تعاىل{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [البقرة ]124 :فكأنّه  Sمتنّى أن تكون

اإلهلي{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ }
اإلمامة يف ذريته ويف عقبه ،فكان اجلواب
ّ
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[البقرة (((.]124 :وفيها تنبيه له  Sإىل ّ
أن ذريته سيكون فيها ظامل لنفسه ومقتصد
وسابق باخلريات ،ولن يكونوا -مجيع ًا -صاحلني لإلمامة.

وأ ّما دعاؤه ألبيه فكان عن موعدة وعدها إياه ،فهل هذا ُيعدّ متني ًا؟ الصحيح َّ
أن
(((
هناك فارق ًا كبري ًا بني الدعاء والتمني ..فل ُيتأ ّمل.
وهنا نو ّد التنبيه عىل بعض النقاط:

أوالً :اآلية قد أكّدت ّ
أن هذا األمر لو حدث لكان خاص ًا بالرسل واألنبياء من قبله
ال به{ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [احلج:
 .]52فهو الرسول الوحيد  الذي مل يتم ّن شيئ ًا لنفسه وال لقومه ،بل انص ّبت أمنيته

عىل هداية البرش ّية مجعاء ،وهل كانت أمنيته أن يرى هذا قبل موته؟! ذلك أمر حمتمل.

ٌ
ثاني ًاَّ :
فاصل سميك قائم
إن الفاصل بني برش ّية األنبياء والرسل ورساالهتم
ال ُيتجاوز ،ولو جرى جتاوزه الختلت األمور كلها ،واختلطت؛ ولذلك ّ
النبوة
فإن ّ
والرسالة يف النبي الرسول البرش تعني االلتزام التام منه يف التل ّقي ويف األداء ،ويف

((( قال الراغب :قال{ :ﯔ ﯕﯖ} ،فأجيب إىل ملتمسه بقوله{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ}
 ]124لكنه تعاىل بني أنه قد يكون من ذريته ظامل ،وبني أن اإلمام يتحمل العهد ،والظامل ال عهد له ،فإذ ًا
ال إمامة له .انظر:
[البقرة:

 الراغب األصفهاين ،تفسري الراغب األصفهاين ،مرجع سابق ،ص.310((( قد خيتلط عىل البعض الدعاء بالتمنّي ،وال بد من مالحظة ذلك ،فللرسول أن يدعو لقومه باهلداية ،أو يدعو
عىل أعدائه باهلزيمة ،فهل يدخل ذلك يف جمال التمنّي؟! ال نرى التسو ّية بني األمرين واردةً؛ ولقد جاءت أمنية
سيدنا سليامن بصيغة الدعاء حني قال{ :ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ}

[ص ]35 :فوهب اهلل له ذلك امللك .ولكن يف مرحلة من املراحل أ ّدى به ذلك إىل نسيان ذكر اهلل ،وموعد
صالته له وهو يستعرض الصافنات اجلياد ،فطفق مسح ًا بالسوق واألعناق ليك ِّفر عن ذلك ،وكيف ُيلقي

الشيطان يف أمنيته وجزء منها كان تسخري الشياطني له وإخضاعها لسلطانه؟! ويف القرآن آيات كثرية د ّلت
عىل ذلك ،وعىل سيطرته عليهمّ ،
لعل منها أن وقف عىل منسأته ومات وهو عليها دون أن يعلموا شيئ ًا عن
موته ،قال تعاىل{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ٍ
أمنيات
أي من ذلك –مما اعتُرب
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ} [سبأ ]14 :ونحن ال نرى يف ّ
نبو ّية ألنبياء ومرسلني سبقوا رسول اهلل ﷺ من األمنيات التي قد يلقي الشيطان فيها شيئ ًا.
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التحمل واالتباع ،ويف البيان ،وسائر ما له عالقة يف هذا اجلانب ،فمهام بالغ يف
ن أحب{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
حب قومه فإنّه ال هيدي َم ْ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [القصص ]56 :وحني هناه اهلل ّ -
جل شأنه -عن الصالة عىل
املنافقني ،أو االستغفار هلم ّ
فإن رمحته -صلوات اهلل وسالمه عليه -وشفقته جعلته
يقول« :إنام خريين اهلل فقال{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ}
[التوبة ،]80 :وسأزيده عىل السبعني» ،إىل أن ورد النّهي القاطع له عن الصالة عليهم،
بقوله تعاىل{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ} [التوبة ]84 :ثم ُني عن االستغفار هلم ((( ،وقال له ّ
جل شأنه { :-ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} [التوبة.]114 :

ثم بني تعاىل احلكمة يف ذلك فقال{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ}

[احلج]53 :

وإنام مكَّن اهلل

املتمردين عىل احلق من إلقاء ُّ
الشبه والعراقيل يف سبيل الدعوة ليكون يف ذلك امتحان
واختبار للناس ،فالكفار الذين حتجرت قلوهبم ،واملنافقون ومرىض القلوب يزدادون
ضالالً برتويج هذه ُّ
الشبه ومنارصهتا ،وال عجب يف أن يقف هؤالء الظاملون هذا
جلوا يف الضالل ،وأوغلوا يف العناد والشقاق.
املوقف فإهنم ُّ

{ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ}

[احلج]54 :

وليزداد الذين أوتوا علم الرشع

((( عن ع َُم َر بن ا َلْ َّط ِ
يب بن َس ُل َ
ول ُد ِع َي له رسول اهلل ﷺ لِ ُي َص َلـي
اب َ Iأ َّن ُه قالََّ " :لا َم َ
ات عبد اهلل بن ُأ ِّ
عليه ،فلام قام رسول اهلل ﷺ َو َث ْب ُت إليه ،فقلت :يا َر ُس َ
ب وقد قال يوم ك ََذا ك ََذا
ول اهلل َأت َُص ِّل عىل بن ُأ َ ٍّ
وكذا َوك ََذا؟ قال ُأعَدِّ ُد عليه َق ْو َل ُهَ ،ف َت َب َّس َم رسول اهلل ﷺ وقالَ :أ ِّخ ْر َعنِّي يا ع َُم ُر ،فلام َأ ْك َث ْر ُت عليه ،قال:
إين ُخ ِّ ْي ُت َف ْ
الس ْب ِعنيَ ُي ْغ َف ْر له َل ِز ْد ُت عليها ،قالَ :ف َص َّل عليه رسول اهلل
ت ُت ،لو َأ ْع َل ُم َأ ِّن إن ِز ْد ُت عىل َّ
اخ َ ْ
ِ
ِ
ف ،فلم َي ْمك ْ
ت ْال َيتَان من َب َرا َء َة {ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [التوبة:
ْص َ
ُث إال َيسري ًا حتى نَزَ َل ْ
ﷺ ُث َّم ان َ َ
 ]84إىل َق ْولِ ِه{ :ﯡ ﯢ ﯣ} [التوبة ]84 :قالَ :ف َع ِج ْب ُت َب ْعدُ من ُج ْر َأ ِت عىل رسول اهلل ﷺ".انظر:
 -البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب التفسريَ ،باب {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [التوبة ،]80 :حديث رقم ( ،)4671ص.891
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املنزل من عند اهلل،
واإليامن به إيامن ًا وعل ًام ،بأن ما يقوله الرسل واألنبياء إنام هو احلق َّ
وإن اهلل ليتوىل املؤمنني دائ ًام بعنايته يف املشاكل التي متر هبم ،فيهدهيم إىل معرفة الطريق
(((
املستقيم فيتبعونه.

{ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿ} [احلج ]55 :كأن يف اآلية إعالم ًا لرسول اهلل ّ
بأن أمنيتك بأن ال يبقى عىل
ظهر األرض مرشك ،وأن يدخل الناس يف التوحيد أفواج ًا ،هي أمنية يف عداد املحال.
وال منافاة بني ذلك وما وعده اهلل -تعاىل -به من إظهار دينه عىل الدين كله الوارد
يف آيات عديدة مثل{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ} [الفتح ]28 :فاملعنى أن ذلك اإلظهار سيتم يف إطاره األغلبي ،ال يف
إطاره االستقرائي الشامل .واهلل أعلم.

النَّجم العارش :اهلجرة واالنتصار

{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}

[احلج.]62-58 :

وحتملوا
هؤالء املهاجرون الذين هاجروا يف سبيل اهلل بعد أن ابتلوا بال ًء شديد ًاّ ،
األذى طيلة العهد املكّي وهم ينتظرون؛ َّ
ألن اهلل -تبارك وتعاىل -قال هلم{ :ﮎ
مناوشات
ﮏ ﮐ ﮑ} [النساء ]77 :بعد اإلذن هلم بالقتال كان البد أن تنشأ
ٌ
وحتركات ،وحترشات ،تؤ ّدي -أحيان ًا -إىل االلتحام واملواجهة ،ومن
هنا وهناك،
ّ
سلخ مخسة عرش عام ًا ِ
يتحمل األذى دون ر ّد .وحني يدخل
تق ّل أو تزيد -وهوّ
مرحلة ر ّد األذى ومواجهة العدوان ال شك ّ
أن ذلك -يف بدايته -س ُيثري الكثري من
التساؤالت عن طبيعة اإلذن الصادر من اهلل -تعاىل ،-وكيف ّية تنفيذه ،وقد وقعت
((( جلنة من علامء األزهر ،املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.497

سورة احلج 603
رسايا واحتكاكات بني املهاجرين يف سبيل اهلل ،وأعداء اهلل من املرشكني ،فنزل قوله
ّ
جل شأنه{ :-ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ} [احلج ،]58 :بيان ًا لعاقبتهم احلسنة وجزائهم الوافر
(((
عند اهلل -تعاىل.-

{ﱶﱷ} [احلج ]60 :ذلك األمر الذي قصصنا عليك من إدخال املهاجرين
اجلنة{ ،ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [احلج ]60 :ومن اعت ُِدي عليه و ُظلم فقد ُأ ِذن له أن
يقابل اجلاين بمثل فعلته ،وال حرج عليه{ ،ﱾ ﱿ ﲀ} [احلج ]60 :فإذا عاد اجلاين
إىل إيذائه وبغى{ ،ﮐ ﮑ} [احلج ]60 :فإن اهلل ينرص املظلوم املعتدى عليه؛ إذ
ال جيوز أن ُي ْعتَدى عليه بسبب انتصافه لنفسه{ ،ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [احلج:
 ،]60يعفو عن املذنبني فال يعاجلهم بالعقوبة ،ويغفر ذنوهبم (((.تلك سنّته يف احلياة
متام ًا ،كام أن سنته يف الكون أن {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [احلج .]60 :فكام جتري
وتتداول هذه السنن -إزالة الظلامت بالنور ،وإزالة النّور بالظلامت -يف الطبيعة ،فإهنا
جتري وتتداول يف اإلنسان سواء بسواء.
{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [احلج ،]62 :وإذا
أذن اهلل للذين آمنوا بالقتال ومعاقبة أعدائهم بمثل ما ُع ِ
ِ
وقبوا به ،ور ّد بغيهم؛ فألن اهلل
احلق ،وهو الذي يدفع الباطل وأهله ،والذين يدعوهم املرشكون آهلة هم الباطل،
هو ّ
{ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [احلج.]62 :

النَّجم احلادي عرش :يف دليل اخللق واإلبداع

{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﭑﭒﭓﭔﭕ
((( قال احلافظ ابن كثري :خيرب -تعاىل -عمن خرج مهاجر ًا يف سبيل اهلل ابتغاء مرضاته ،وطلب ًا ملا عنده ،وترك
األوطان واألهلني واخلالن ،وفارق بالده يف اهلل ورسوله ونرصة لدين اهلل {ﭭ ﭮ} [احلج]58 :
أي يف اجلهاد {ﭯ ﭰ} [احلج ]58 :أي حتف أنفهم من غري قتال عىل فرشهم ،فقد حصلوا عىل األجر
اجلزيل والثناء ،انظر:
 ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،5ص.447((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.399
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ}
[احلج.]66-63 :

وتعود السورة إىل دليل اخللق واإلبداع لتبسطه من جديد؛ فيقول ّ
جل شأنه :-{ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ}
األرض بعد موهتا ٌ
دليل عىل كونه هو احلقّ ،
وأن ما
[احلج .]63 :فاملاء الذي ُييي به اهللُ
َ
يدعون من دونه الباطل ،فهم ال يستطيعون أن جيلبوا هلم رزق ًا من السامء أو األرض.
ﯳ
{ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ} [احلج ،]64 :فهو إذ يبسط هذه األدلة ،و ُيرهيم
علو ًا كبري ًا ،-وال يف
آياته يف كل يشء ،ليس الفتقاره لعبادهتم -تعاىل اهلل عن ذلك ّ
حاجته إليهم{ ،ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} [احلج.]64 :

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [احلج ]65 :والذي ّ
سخر لنا ما يف األرض،
ّ
وسخر الفلك جتري يف البحر بأمره؛ لنستخرج منه حلي ًة و ً
حلام طري ًا ،ونحقق مصالح
جل شأنه -ال آهلة الباطل الذي رفع السامء بغري ٍّ
عمد
ال تتح ّقق بغري ذلك .وهو
تروهنا ،ومن ُيمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه ،فعل ذلك لرأفته بعباده،
ولرمحته هبم ،وهي رمح ٌة وسعت كل يشء.
{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [احلج]66 :

وهو ّ -
جل شأنه -الذي أحيان ًا ثم ُيميتنا ثم ُييينا للخلود و ُينشأنا النشأة اآلخرة،
ومع ذلك ّ
فإن اإلنسان -الذي ألِف اجلحود ،وركن إىل النسيان -لكفور.

والـمن َْسك
النَّجم الثاين عرشَ :ع ْو ٌد إىل األُمة
َ

{ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ} [احلج]67 :

تعزيز ملا ذهبنا إليه من ّ
أن عمود هذه السورة وحمورها األساس هو
يف اآلية
ٌ
مكمالت هذا التمكني قبلة هذه
التمكني لإلسالم والقرآن ورسول اهلل ﷺ ،ومن ّ

سورة احلج 605
األُ َّمة وحتديدها -الذي طال انتظار رسول اهلل ﷺ له -كام ذكر يف سورة البقرة،-
مكمالت هذا التمكني أيض ًا نرصة
ثم حتديد منسكها الذي متتاز به عن سواها ،ومن ّ
رسول اهلل ﷺ عىل املرشكني وأحالفهم من بق ّية أعدائه .هذه النرصة التي تقطع دابر
اجلدل الذي كثرت اإلشارة إليه يف هذه السورة يف اآليات ( )19 ،10-8 ،4 ،3حتى
بلغت السورة حتديد املنسك ،وحتديد الغاية منه يف (.)35 ،34

ويف هذه اآلية :أعلن ّ
جل شأنه  -أنّه مل يعد عند أعدائك يا رسول اهلل ما ُيمكنهممن أن ينازعوك أو جيادلوك فيه ،فانطلق واصدع بام تؤمر{ ،ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ٍ
يشء
ح َلتْهم أحقادهم وبغيهم وحسدهم عىل
ﮌ ﮍ ﮎ} [احلج ،]67 :فإذا َ َ
يستحق منك التفات ًا وال ر ّد ًا ،بل ُق ْل :اهلل
من جدال فال تلتفت إليهم ،فليس لدهيم ما
ّ

أعلم بام تعملون.

النَّجم الثالث عرش :اإلعراض عن جدال املتعنتني

{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ

ﰋ ﰌ} [احلج.]72-68 :

{ﮏ ﮐ} [احلج ]68 :مرا ًء وتعنت ًا كام يفعله السفهاء ،بعد اجتهادك أن
ال يكون بينكم وبينهم تنازع وجدال{ ،ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [احلج ]68 :وال
جتادهلم وادفعهم هبذا القول ،واملعنى :أن اهلل أعلم بأعاملكم وما تستحقون عليها من
اجلزاء ،فهو جمازيكم به ،وهذا وعيد وإنذار -ولكن برفق ولني وتأديب -جيابه به كل
متعنت{ .ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [احلج ،]69 :هذا
خطاب من اهلل للمؤمنني والكافرين أي يفصل بينكم بالثواب والعقاب ،ويف الوقت
نفسه مسالة لرسول اهلل ﷺ مما كان يلقى منهم{ .ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
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ﮩﲚ} [احلج ،]70 :أي كيف خيفى عليه ما تعملون ،ومعلوم عند العلامء باهلل أنه
يعلم كل ما حيدث يف السموات واألرض {ﮫ ﮬ} [احلج ]70 :املوجود فيهام {ﮭ

ﮮ} [احلج ]70 :يف اللوح املحفوظ {ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [احلج]70 :؛ أي علمه

بجميع ذلك عليه يسري.

(((

{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [احلج ،]72 :ولو
ٍ
باستعداد تام ،وهتيؤ
كانوا باحثني عن احلقيقة وجا ّدين يف طلب معرفتها الستمعوا هلا
ٍ
ورغبة يف معرفتها؛ لتنرشح صدورهمُ ،
وتبت قلوهبم ،وتستعد أفئدهتم لقبول
كامل،
ٍ
ضالل وانحراف-
احلق الذي جاءت به آياتنا الب ّينات ،لكنهم -ملا استقر عندهم من
ّ
تكفهر وجوههم ،وينعكس ظالم
آيات ب ّينات-
بمجرد أن تُتىل عليهم اآليات -وهي ٌ
ّ

أنفسهم وفساد قلوهبم عليها ،بحيث يتحولون إىل ما ُيشبه الكوارس من احليوان،

{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [احلج .]72 :وهيامجوهنم ويفتكون

هبم إلسكات أصواهتم ،واحليلولة دون دخول تلك اآليات الب ّينات إىل قلوهبم،
برش من تلك املشاعر الس ّيئة
{ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [احلج ،]72 :هل أخربكم ٍّ

التي تشعرون هبا وأنتم تتىل عليكم آيات اهلل؟ إهنا{ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋﰌ} [احلج.]72 :

ض ُب َم َث ٍل للكُفر
النَّجم الرابع عرشْ َ :

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [احلج.]76-73 :

ينتقل السياق إىل االستدالل عىل ألوهية اهلل ووحدانيته ،واتصافه بسائر صفات
ٍ
الكامل،
بمثل بسيط بني أيدهيم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [احلج]73 :
((( النسفي ،تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل ،مرجع سابق ،ج ،2ص.434

سورة احلج 607

ٍ
معان كثرية من خربات األمم وجتارهبا ،وتلك اخلربات
و«املثل» كلمة يسرية تُدرج فيها
الكثرية الوفرية حينام توضع يف كلامت معدودة يسرية احلفظ سهلة التذكّر والرواية
ٍ
وسيلة معرف ّية وتعليم ّية من أهم الوسائل ،ولألمثال كثري
فإنا تتحول إىل
والشيوعّ ،
تغي من حال مرضهبا عن
من التقدير واالحرتام والضوابط ،ومن ضوابطها أنّه ال ّ
حال موردها؛ ولذلك ر ّد اهلل -تبارك وتعاىل -عىل الكافرين حني استهانوا ببعض
األمثال ،فقال{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮙﮚ

حق
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ} [البقرة ]26 :فأمثال القرآن ٌّ
مثل سائر القرآن ،وهي ُت َعدُّ من أهم حماوره ،وقد تناولت موضوعات كثرية نجدها
(((
مبثوثة يف آيات القرآن وسوره.

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

الناس -يف هذه اآلية الكريمة-
ﭡ ﭢ ﭣ} [احلج ]73 :واملثل الذي يدعو اهللُ
َ

للتأمل فيه والتدبر هو ّ
أن هؤالء الذين تزعمون ّأنم رشكاء وآهلة ُينازعون اهلل يف
ألوه ّيته وربوب ّيته ،امجعوهم إن شئتم ،واطلبوا منهم ،ال أن خيلقوا بحار ًا وال أهنار ًا

وال جباالً تكون لألرض أوتاد ًا ،وال نجوم ًا تز ّين السامء بأنوارها ،بل ذباب ًا ،هذه
احلرشة الصغرية التي كثري ًا ما تزعجكم فتذ ّبوهنا عن وجوهكم وأطعمتكم ،وحتتمون

تكف عن مضايقتكم ،وال تستطيعون ر ّدها ،فلتجمعوا آهلتكم كلها،
منها ،لكنّها ال
ّ

التنزل عند التحدّ ي،
واسألوهم أن ختلق واحد ًة من هذا الذباب ،وكعادة القرآن يف ُّ
تنزل من خلق الذباب إىل استنقاذ ما يسلبهم منهم من طعا ٍم أو غريه{ ،ﭥ ﭦ
ّ
(((

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [احلج ]73 :هذا اليشء الصغري الذي ال ُيرى بالعني

املجردة ،والذي يسلبه ّ
الذباب منكم ،سلوا آهلتكم املجتمعني هؤالء أن يستنقذوه
ّ

منه ،فلن يستطيعوا{ :ﭭ ﭮ ﭯ} [احلج ]73 :فكيف تعبدون هؤالء

((( راجع تفسرينا يف سورة البقرة لقول اهلل تعاىل{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}

[البقرة.]26 :
ٍ
((( كام تنزّ ل وهو يتحدى بالقرآن من اإلتيان بمثله إىل اإلتيان بعرش سور ،إىل اإلتيان بسورة واحدة.
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الضعفاء؟ وكيف تُرشكوهنم باهلل وهم عىل هذا القدر من العجز والضعف؟! لك ّن
هؤالء املرشكني{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻ} [احلج ،]74 :فلو
وأن ّ
أن اهلل هو احلقّ ،
حق قدره ألدركوا ّ
كل ما يدعونه هو الباطل.
قدروا اهلل ّ

{ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [احلج]76-75 :

ال إىل أنبيائه ،وخيتار من الناس رس ً
اهلل  Eخيتار من املالئكة رس ً
ال

لتبليغ رساالته إىل اخللق ،إن اهلل سميع ألقوال عباده ،بصري بجميع األشياء ،وبمن
خيتاره للرسالة ِمن خلقه .وهو سبحانه يعلم ما بني أيدي مالئكته ورسله من قبل أن
خيلقهم ،ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم ،وإىل اهلل وحده ترجع األمور.

(((

النَّجم اخلامس عرش :ذكر بعض وصايا اهلل -تعاىل -لعباده

{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ}

[احلج]78 -77 :

يتّجه السياق إىل املؤمنني الذين حتقق هلم ثمرات إيامهنم ،فينادهيم بذلك النداء

املح َّبب:

ﮛ}

{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﲊ} [احلج]77 :

[احلج]77 :

وحده {ﮜ ﮝ}

[احلج]77 :

أي صلوا {ﮚ

بعامة دون حتديد؛ فهذه

الرسالة ،رسالة اخلري للبرش ّية كا ّفة ،ورسالة الرمحة لإلنسان ّية مجعاء ،ورسالة األمن
ّ
واهلداية خللق اهلل .ا ْف َع ُلوا ْ
الَ ْ َي ك ّله {ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [احلج ]77 :وحينام

فإنا ال تعني -يف لسان القرآن -ما تعنيه يف لسان البرش ،بل تعني
تأيت هذه الصيغة ّ
حقق املؤمنون ذلك.
وعد ًا إهل ّي ًا بالفالح والنجاح إذا ّ
((( آل الشيخ ،التفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص.341

سورة احلج 609
{ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ} [احلجُ ]78 :ينادهيم ّ -
جل شأنه -بنداء اجلهاد،
الذي هو أهم وسائل التّمكني التي دارت آيات هذه السورة حوله وأدواته{ ،ﮨ
ﮩ} [احلج ]78 :واختاركم ،فالذي يصطفي من املالئكة رس ً
ال ويصطفي من

الناس رس ً
ال جيتبي من األمم أمم ًا ،وهو اجتباكم وجعلكم األ ّمة الوسط ،و َم ّن عليكم
باخلري ّية ،وجعلكم خري أ ّمة ُأخرجت للناس{ .ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [احلج:
 ]78فهذا اجلهاد -وإن كانت له متطلباته التي قد يستصعبها البعض -ال يدخل حتت

احلرج وال املشقة ،وال التكليف بام ال ُيطاق ،فقد عرفتم التدافع مذ ُوجدِّ تم عىل ظهر
هذه األرض ،ويمتاز اجلهاد الذي ُك ّلفتم به بأنّه جها ٌد يف سبيل اهلل ،وإلعالء كلمته،
ورفع منار اخلري واحلق وإعامر هذه األرض ،ومحاية املعابد -من الصوامع والبيع
والصلوات واملساجد ،واألماكن التي ُيذكَر اهلل فيها كثري ًا -من اهلدم والتخريب،
وأنتم عىل م ّلة أبيكم إبراهيم .وأبوكم إبراهيم {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [احلج:
ِ ]78من ُ
قبل يف الكتب املنزلة السابقة {ﯜ ﯝ} [احلج ]78 :ويف هذا القرآن{ ،ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [احلج ]78 :بعده {ﯣ ﯤ ﯥ} [احلج ،]78 :وحتملوا
أمانة التمكني{ ،ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [احلج ]78 :ثقوا به {ﯭ
ﯮ} [احلج ]78 :نارصكم ومتويل أموركم {ﯰ ﯱ} [احلج ]78 :هو{ ،ﯲ
(((
ﯳ ﯴ} [احلج ]78 :لكم.

((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص445.

 610تفسري القرآن بالقرآن

خامتة

ويف هناية املطاف ُيسعدنا أن ّ
نلخص معاين هذه السورة الكريمة -بعد الفراغ من
تد ّبرها:-

 -1فهي سور ٌة جاءت بعد «سورة األنبياء» يف ترتيب املصحف؛ لتستكمل موضوع

النبوات ،ولتؤكّد عىل اتفاق رساالت النب ّيني واملرسلني كافة يف املوضوع األساس،
ّ
ّ
ولتستدل عليه بدليل بدء اخللق،
أال وهو البعث والنُّشور واجلزاء يوم القيامة،
ٍ
َّ
مر ًة أخرى ،بل هو
قادر عىل أن ُيعيده ّ
فإن َم ْن فطر اخللق -ال عىل مثال سابقٌ -
وليبي خرسان مجيع أولئك الذين
أهون عليه ،وليؤكّد  Eعىل ذلك،
ّ
أنكروا الوحي ،أو شكّكوا فيه ،أو جادلوا فيه بغري علم وال هدى ،أو استكربوا
عن اإليامن بالرسالة والرسول ،أو عبدوا اهلل عىل حرف ،أو شكّكوا يف انتصار
ثياب من
رسول اهلل ﷺ ،كل هؤالء الذين خاصموا املؤمنني يف رهبم ُق ّطعت هلم ٌ
ّ
جل شأنه ُ -يدخل الذينوه ّيئت هلم ،و ُيصب عىل رؤوسهم احلميم ،واهلل
نارُ ،
آمنوا وعملوا الصاحلات -يف ذلك اليوم -جن ٍ
ّات جتري من حتتها األهنارُ ،ي ّلون
فيها من أساور من ذهب.

 -2وقد ب ّينت السورة أمه ّية املسجد احلرام ،وكيف ّبوأ اهللُ إلبراهيم مكان البيت،
وعالقة احلج بسائر جوانب اإليامن ،وأمهيته إلكامل بناء األُ َّمة.

 -3وملا كان حمور السورة األساس ،وعمودها األكرب التمكني لرسول اهلل ﷺ ،فقد
تعرضت إلذن اهلل للمظلومني بالقتال ،ووعده هلم بالنرص ،مع بيان ما ُيتوقع منهم
ّ
بعد أن ُيمكّنهم اهلل من إقام الصالة وإيتاء الزكاة ،واألمر باملعروف والنّهي عن املنكر.
 -4الترسية عن رسول اهلل ﷺ بذكر النب ّيني من قبله وما واجههم أقوا ُمهم بهَّ ،
وأن
األنبياء والرسل من قبل رسول اهلل ﷺ كانت الشياطني حتاول أن تُلقي يف ُأمن ّيات
َم ْن يتمنى منهم إذا وقع منه التمنيّ ،
وأن اهلل -تبارك وتعاىل -كان ينسخ ما ُيلقي
يدس أنفه يف أي
الشيطان؛ ليرضبه يف وجهه ،ثم ُيكم اهلل آياته ،فال جمال للشيطان أن ّ
ٍ
يشء ُيوحيه اهلل ألنبيائه ورسله ،أو ُيدخل فيه ما يشاء ،ويف ذلك ر ٌّد عىل كل أولئك

سورة احلج 611
املرشكني الذين زعموا ّ
تنزلت به الشياطني ،فر ّد اهلل -تعاىل -ذلك،
أن بعض الوحي ّ
فقال{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [الشعراء]211-210 :
وليعلم الذين أوتوا العلم ّ
املنزل عىل األنبياء هو احلق من ربنا ،فيؤمنوا به،
أن الوحي ّ
أن الذين كفروا يف ٍ
مرية وشكّ ،
الوحي وال األنبيا َء َّ
فإن
فتخبت له قلوهبم ،وال ُيضري
َ
دائم إىل يوم القيامة ،وهناك حيكم ّ
جل شأنه  -بينهم،كفرهم وشكوكهم
ٌ
عذاب هلم ٌ
ف ُيلقي بالذين كفروا يف النار ،و ُيدخل الذين هاجروا يف سبيله ثم ُقتلوا أو ماتوا

مدخ ً
ال يرضونه ويرضاه هلم.

 -5النعي عىل املرشكني عبادهتم لتلك األوثان التي مل ُي ّنزل اهلل هبا سلطان ًا ،وليس هلم
هبا علم ،وييان َّ
أن الذين كفروا إذا تُتىل عليه آيات اهلل ب ّينات تعرف يف وجوههم
ّ
جلاملنكر ،حتى ليكادون يفتكون بالذين يتلون عليهم آيات اهلل ،ثم يرضب اهلل
ال -وما أروع األمثال القرآن ّية -بالذباب ،ل ُي ّبي هلم َّ
شأنه  -ألولئك الكافرين مث ً
أن
كل رشكائهم الذين ّ
يؤلوهنم و ُيرشكوهنم مع اهلل يف ألوه ّيته وربوب ّيته وسلطانه لن
خيلقوا ذباب ًا ولو اجتمعوا له ،بل َّإنم لو سلبهم الذباب شيئ ًا -عىل ضعفه وهوانه-
فإنم لن يستطيعوا أن يستنقذوه منه.
َّ

 -6دعوة املؤمنني إىل أن يركعوا ويسجدوا ويعبدوا اهلل ،ويفعلوا اخلري ،وجياهدوا
يف اهلل -حق جهاده -عىل ما أنعم عليهم واجتباهم ،وما جعل عليهم يف الدين
من حرج ،وهداهم إىل م ّلة أبيهم إبراهيم الذي أسلم ودعا إىل اإلسالم وأوىص
باإلسالم سائر بنيه وذراريهَّ ،
وأن رسول اهلل ﷺ شهيدٌ علينا ،وهو الذي ُي ّيئنا أن
نكون شهداء عىل الناس بعد أن مكّن اهلل لنا أن نكون خلفاء يف األرض ،وأمرنا
باالستمرار بإقام الصالة وإيتاء الذكاة واالعتصام باهلل ،الذي هو موالنا ،وهو نعم
املوىل ونعم النصري.
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سورة املؤمنون 613

عدد آياهتا :مائة وثامين عرشة.
عدد كلامهتا :ألف وثامن وأربعون.
عدد حروفها :أربعة آالف وثامنامئة وأربعون.
السجدة ،واهلل أعلم.
نزلت بعد سورة األنبياء وقبل سورة ّ

عمودها:

والرسل وأقوامهم.
عمود سورة املؤمنون هو اإليامن ،ودالئل اخللقّ ،

فإذا كانت سورة األنبياء أوردت عرش قصص من قصص األنبياء -وبعضهم
رسل كذلكّ -
الرسل وجوهر رسالتهم وهو
فإن سورة (املؤمنون) قد
ّ
اختصت بذكر ّ
التّوحيد ،وصفات أولئك ا ّلذين ُأ ِّهلوا ألن يستجيبوا هلم وينفعلوا لرسالتهم ويتزكوا

هبا ،ومن َث َّم ُي َؤ َّهلون للفالح والنّجاح يف مهامهم عىل األرض ويف جزائهم يف الدّ ار
األخرة ،كام ّأنا أبرزت التّدبر بوصفه هو املانع من الغفلة التي ُأشري إليها يف مقدمة

للسورة التي نزلت قبلها وهي األنبياء.
سورة األنبياء ويس وغريمها ،فهي مناسبة متام ًا ّ

مناسبتها ملا قبلها:
وأ ّما مناسبتها لسورة احلج -التي جاءت قبلها يف ترتيب املصحفَّ ،-
فإن سورة

احلج ختمت بقوله تعاىل{ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ} [احلج ]78 :وأراد اهلل ّ
–جل شأنه -أن يبني يرس هذا الدّ ين وبساطته ،وتيسري

سبل الفالح فيه للمؤمنني ،وخلوه من أي حرج عليهم ،واالنتامء إىل ملة إبراهيم،
وندبا
والدّ خول حتت رشف تسميته مللته باملسلمني ،وشهادة خاتم النّبني عىل أمته،
ُ
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الزكاة واالعتصام باهلل،
للشهادة عىل النّاس بعده ،فصار األمر بإقامة الصالة وإيتاء ّ
أمر ًا يتضمن شكر اهلل تعاىل عىل كل ذلك ،وبيان ّ
أن ذلك هو وسيلة املحافظة عىل

ثم أمجل ذلك بقوله { :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
كل ما ذكر ُّ
ﯳﯴ} [احلج:

 ]78فيأيت قوله تعاىل يف سورة املؤمنون{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}

[املؤمنون ]1 :بيان ًا لثمرة جهاده ،وللدخول يف املجتبني ،وملة إبراهيم ،وأ ّمة املسلمني التي

هي أ ّمة ّ
الرسول .
الشهادة بعد ّ

النَّجم األول :صفات املؤمنني أهل الفالح

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [املؤمنون.]11-1 :

يبدأ هذا النَّجم ببيان ّ
أن الفالح والنّجاح –مطلق ًا -متحقق للمؤمنني ولذلك
استعمل الفعل املايض أفلح مسبوق ًا بقد التي هي للتّحقيق ،فاآلية تفيد حتقق الفالح
ووقوعه يقين ًا للمؤمنني ،والفالح هنا مطلق ،فالفالح يف الدّ نيا أن يتمكن اإلنسان

من الوفاء بعهده مع اهلل تعاىل والقيام بحق االستخالف ،والنّهوض باألمانة التي

الساموات واألرض واجلبال أن حتملها ،والوفاء بام
قبلها اإلنسان ،يف حني أبت ّ
يتطلبه هذا االبتالء ،والفالح يف اآلخرة هو الفوز باجلنّة واخللود فيها والنّجاة من
النّار واإلبعاد عنها.

مفهوم اإليامن

كل هذا الفالح والنّجاح منوط باإليامن باهلل ّ
جل شأنه{ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}
ّ
جل شأنه -هو مفهوم ضخم ،بل لعله األضخم يف كتاب[املؤمنون ]1 :واإليامن باهلل
اهلل تعاىل ،وقد تعرضت له آيات القرآن الكريم يف مواضع كثرية جدا ،إ ّما لبيانه ،أو
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بيان أثره ،أو بيان أثر غيابه عن الفرد واملجتمع.

ويف تعرضنا لقضية اإليامن ينبغي التّأكيد عىل نقطتني:

الصالح كام ورد
الصحيح ال ينفصل عن العمل ّ
األوىل :هي أن اإليامن باملفهوم ّ
يف الكثري من اآليات الكريمة:
{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ[ }...احلج.]23 :

{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [احلج.]50 :
{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [احلج.]56 :

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ} [العنكبوت.]7 :
{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [العنكبوت.]9 :

{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [العنكبوت.]58 :

ّ
جل شأنه -التي تؤكد عىل االرتباط الالزم والتّاموغريها الكثري من آيات اهلل
الصالح.
الصحيح والعمل ّ
واملحتَّم بني اإليامن ّ
ّ
ثانياّ :
إن اإليامن مفصل يف القرآن تفصي ً
جل شأنه،-ال شديد ًا من لدن اخلالق
بحيث ال حيتاج إىل مزيد من البيان أو اإلضافات من خارج الكتاب العزيز ،فإن مل
يتحقق لإلنسان –أي إنسان مسلم أو غري مسلم– اإليامن من كتاب اهلل بدارسته
وتدبره وتالوته حق التّالوة والعمل به وحده ،فأنّى له أن يتحقق بام هو دونه من
كالم البرش؟! وهذا ما قاله املوىل تعاىل عن من مل يتحقق له اإليامن من كالم اهلل وحده:
{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [اجلاثية ،]6 :وهلذا ّ
فإن
فصل يف قضية اإليامن أيام تفصيل عىل مستويني كبريين:
الكتاب العزيز قد ّ
املستوى األول :أن يعلمك القرآن ما هو اإليامن وكيف ّ
تتحل به.
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املستوى ال ّثاين :أن يعطيك القرآن ما تستطيع به أن تقيس مستوى إيامنك بنفسك،
وصدق هذا اإليامن ومدى حتققه من عدمه ،فتصلح ما بنفسك إن وجدت قصور ًا قبل
أن تلقى اهلل تعاىل عىل هذا القصور.

ذلك ّ
ألن اإليامن -هو يف أصله -مفهوم داخيل باطني ال ي ّطلع عليه غري اإلنسان

بذاته ،بل وقد ال يستطيع اإلنسان بذاته أن يبرص حقيقة إيامنه! لذلك أنعم اهلل علينا
بام نستطيع به أن نخترب أنفسنا ونمتحنها ونحاسبها ونعاجلها قبل أن توافينا املنية.

وهذا هو يف احلقيقة ما نفعله عادة يف حياتنا اليومية ،فاملريض مث ً
ال يأخذ الدّ واء ،ثم
يرتقب حدوث آثار تبني ّ
أن الدّ واء ف َّعال ،فإن مل حيدث راجع ال ّطبيب فعدّ ل الدّ واء،
ثم ينتظر األثر ،وهكذا إىل أن يتحقق األثر املتوقع و ُيشفى املريض .فهذا يف أمور
ّ
املرض العضوي ،أ ّما املرض القلبي فال ُيعاجله ّإل دواء اإليامن ،فيأخذ املريض هذا
ثم يرتقب آثار الدّ واء عليه ،فإن مل جيدها عدّ ل الدّ واء بمراجعته عنارص إيامنه
الدّ واءّ ،
ثم يرتقب األثر عىل نفسه ،وهكذا إىل أن يتحقق ّ
الشفاء بإذن اهلل تعاىل.
وتصحيحهاّ ،

فعىل املستوى األول -حتديد عنارص اإليامن -نجد مثاالً قوله تعاىل{ :ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [البقرة ]285 :فمن هذه اآلية
وغريها -يعلمنا اهلل تعاىل ما الذي ينبغي أن نؤمن به وهو اهلل ّ-جل شأنه -واملالئكة

والرسل ،وبدراسة الكتاب الكريم سنجد باقي عنارص هذا اإليامن واضحة
والكتب ّ

بينة ،كام وجدناها يف هذه اآلية الكريمة.

وقد يقول أي مسلم :أنا مؤمن هبؤالء عىل قدر فهمي وعقيل ،فكيف أتأكد من
الصحيح الذي يريده اهلل ّ
ّأن مؤمن ّ
وأن فهمي وعقيل مل خيدعاين ،فيصوران
بالشكل ّ
يل ّأن مؤمن حق ًا ولكني يف احلقيقة بعيد عنه؟ كام ُص ِّور ألُناس ّأنم مصلحون وهم

مفسدون ،كام يف قوله تعاىل{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [البقرة:

 ]12-11وكام َص َّورا –الفهم والعقل–

ألُناس أهنم حيسنون صنع ًا ،لكنهم يف احلقيقة غري ذلك{ ،ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [الكهف:

 ،]104-103كيف

أعرف حقيقة نفيس حتى ال ختدعني كام خدعت هؤالء ؟! فهنا تأيت آيات العمل
الصادق أبد ًا{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} [املؤمنون.]1 :
الصالح التي ال تنفصل عن اإليامن ّ
ّ
{ :1ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [املؤمنون.]2 :

{ :2ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [املؤمنون.]3 :
{ :3ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} [املؤمنون.]4 :

{ :4ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [املؤمنون.]7-5 :

{ :5ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [املؤمنون.]8 :

{ :6ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [املؤمنون.]9 :

الصاحلة -وغريها الكثري -يف كتاب اهلل تعاىل ،وإتيان كل ما أمر اهلل
فهذه األعامل ّ
الصالح ،وهي التي تبني حقيقة اإليامن باهلل
به واجتناب كل ما هنى عنه هو من العمل ّ
تعاىل وهي مقياس ومعيار يقيس به ّ
كل إنسان نفسه ليقيمها وحياسبها يف الدّ نيا؛ حيث
ال تزال الفرصة متاحة لإلحسان والتّقوى والتّوبة واإلنابة قبل أن ُياسب يف اآلخرة.
أن هذه األعامل مادية ظاهرة ّ
ونالحظ ّ
لكل إنسان أمام نفسه ،وال هيمنا إطالق ًا أن
تظهر أمام النّاس ف ُيحاسبوا بعضهم بعض ًا ،فام هلذا نزل الكتاب الكريم ،وإنام نزل
ليتعلمه اجلميع ف ُيحاسب ّ
كل إنسان نفسه وهيتم بشأنه ،ويدع عنه حساب اآلخرين
ما مل يكن يف موقف قضاء ،وليست هذه األعامل باطنية كاإليامن ،فيستطيع كل إنسان
بمراقبة أعامله أن يق ّيم إيامنه الباطني غري املرئي بأعامله ال ّظاهرة املرئية.
وابحث بنفسك عن كلمة اإليامن ومشتقاهتا يف كتاب اهلل -مؤمنون ،مؤمنني،
آمنوا ،يؤمنوا ،آمن ...إلخ– وستجد يف سياقاهتا ما ُيعلمك الكثري عن اإليامن بذاته أو
السيئة.
دالئله أو عواقبه احلميدة أو عواقب تركه ّ
الصالح البعد عن املنهيات التي ورد ذكرها يف وصايا سورة األنعام
ومن العمل ّ

{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
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ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}
[األنعام.]152-151 :
وما ذكر يف سورة الفرقان وغريها من قوله تعاىل:

ﯗﯘ
ﯕ ﯖ
ﯓ ﯔ
{ ﮱ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯙ

ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯠ ﯡ
ﯟ

ﯫ
ﯩﯪ

ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯬﯭ

ﯽ
ﯻﯼ
ﯸﯹ ﯺ

ﰁﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﰀ
ﯿ
ﯾ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}
[الفرقان.]77-63 :

فذلك كله يندرج حتت مفهوم اإليامن كام جاء القرآن الكريم به ،ال كام جاءت به
كتب علم الكالم ،وما ندين هلل به هو كالمه الذي نزل يف كتابه الكريم ،ألننا لن ن َ
ُسأل
ّإل عنه ،قال تعاىل {ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ} [الزخرف.]44-43 :

فاملفهوم القرآين لإليامن يشء ،واملفاهيم اللغو ّية -وما ُبني عليها يف علم الكالم-
يشء آخر ،والفالح منوط باإليامن -كام هو يف القرآن املجيدّ -
الشامل لكل ما تقدم
من أفعال القلب وأفعال اجلوارح ،وما يتعلق بالفرد وباألرسة وبامللة ،ولذلك جاء
تفصيله وبيانه يف هذه اآليات الكريمة من اآلية  2إىل اآلية .11
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الصالة:
مفهوم ّ

{ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [املؤمنون.]2 :

ّ
إن كل األفعال واألقوال سواء أكانت من أفعال القلب أو اجلوارح أو ما يعتقد
ويربط القلب عليه ،أو ما متارسه اجلوارح كل ذلك ال بد أن ُيبنى عىل اإليامن أوالً،

فال قيمة لعمل بال إيامن ،قال تعاىل{ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ}
املجرمني ا ّلذين مل يؤمنوا ،ال قيمة لكل أعامهلم التي قضوا أعامرهم فيها ،فكلها ذهبت
[الفرقان]23-22 :

فهؤالء

الصالة ال يكفي فيها أن تُؤ َّدي حركاهتا وظواهرها بشكل عام ،وإنّام
هباء منثور ًا .فإقامة ّ
الصالة التي تؤدي بصاحبها إىل اخلشوع ،فكالمها يغذي اآلخر.
أصلها اخلشوع ،أو هي ّ

وقد ع ّلمنا املوىل ّ
-جل شأنه -كيف يكون اخلشوع ،قال تعاىل{ :ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}
الصالة ،وهذه أحد أهم فوائدها "تذكر لقاء اهلل".
[البقرة ]46-45 :فهكذا تكون ّ

وهني
فيرتتب عليه باقي الفوائد عندئذ{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [طه]14 :
ُ
النّفس واآلخرين عن الفحشاء واملنكر{ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ}
[العنكبوت ]45 :وحتقيق االستعانة احلقة باهلل وحده ال بغريه{ :ﮰ ﮱﯓ}
للشك{ :ﯰ ﯱ ﯲ
[البقرة ]45 :وهذه االستعانة باهلل وحده هي املنافية ّ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [البقرة ]153 :وحتقيق مجاعة املسلمني
وترابطهم بالتّقابل يومي ًا مخس مرات عىل ال ّ
طاعة{ :ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢ} [البقرة.]43 :

وقد ذهب الكثري منهم ّ
أن (ليس للمؤمن من صالته إال ما عقل منها)((( وتذكُّر
اهلل -تبارك وتعاىل -وقد ندب املصلني إىل تدبر ما يقرؤون وإىل فهمه والتّأثر به:
ّ
{ﭻ ﭼ ﭽ} [حممدّ ]24 :
جل شأنه:-الصالة ،وقال
ألن القراءة لباب ّ
((( العراقي ،أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني (تويف806 :ﻫ) .املغني عن محل األسفار ،اعتنى به :أرشف
عبد املقصود ،الرياض :مكتبة طربية ،ط1995 ،1م ،ج ،1ص.116
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{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}

[طه]14 :

وقال تعاىل{ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ}
الصالة قال{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
السكران من ّ
هنيه عن اقرتاب ّ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [النساء ]43 :فالغافل الذي ال يعلم ما يقول –الذي سامه
السياق– خري له أن ال يصيل حتى يفيق ،ومن استغرقته مهوم
بالسكران يف هذا ّ
اهلل ّ
الدّ نيا وانشغل يف صالته بالتّفكري فيها ،فإنّه يغفل عن أنّه يف حالة مناجاة لربه فخري له
أن يرتك الدّ نيا وراءه حتى يعلم ما يقول ،فاهلل تعاىل يأمره بعدم قرهبا ،وهو عىل هذه
ّ
وكأن القيام هبا عىل هذه احلالة مساوية لعدمها.
احلالة،
[األعراف:

 ،]205ويف

ّ
جل شأنه -أن نقوم هلل قانتني والقنوت دعاء ومناجاة وإخباتلقد أمرنا اهلل
ّ
جل شأنه -ولذلك ّفإن ما حيتاجه املسلمون اليوم هو
وخضوع وخشوع لربنا وإهلنا
إدراك أمهية هذه املعاين وإعطاؤها حقها من االهتامم .فاخلشوع حالة نفسية كاخلوف
والرضا والغضب ،ال حتدث من فراغ ،وال توجد دون تربية
والفزع ،وال ّطمأنينة واهللعّ ،
وتدريب لتحدث هبا التّزكية ولتستدعي الفالح .وكان البعض يدربون تالمذهتم عىل
ذلك ،فيأمروهنم باستحضار عظمة اهلل تعاىل حني يقومون إىل التّطهر وضوء ًا أو اغتساالً،
وحماولة فهم العالقة بني املاء واحلياة ،وبني املاء وأجسادهم ،فإذا مل يكن هناك ماء وجلأوا
الروح
التاب واإلنسان ،وآدم ّ
إىل التّيمم ،فال بد من تذكر العالقة بني ّ
والتاب ،ونفخ ّ
والتاب .فإذا استحرض ذلك يف ذهنه ،وعلم أنّه قد خلق من ترابّ ،
وأن اهلل تعاىل قد
ّ
جعل من املاء كل يشء حي ،استشعر عظمة اهلل وهو يامرس الوضوء أو االغتسال
والتاب ،فإذا كان املاء يذكر باحلياةّ ،
التاب
فإن ّ
واستشعر عالقته بمقومات الكون املاء ّ
يذكر باملصري واملآل{ :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ} [طه ،]55 :فإذا
أن هذه ال ّطهارة تعني عهد ًا جديد ًا بينه وبني اهلل ّ
انتهى من وضوئه تذكر ّ
جل شأنه( -أنيتزكى فال يتدنس مرة أخرى ،وأن يتطهر فال يتنجس بعد ذلك ،وأن خيلص دينه هلل تعاىل
فال تشوبه شائبة بعد ذلك) فإذا جاء -وهو بكل هذا احلضور -واستقبل القبلة ذكّر
السموات ويف األرض ال ّطرف والقلب وانتهى
نفسه بأيب األنبياء إبراهيم الذي ق ّلب يف ّ
بعد ذلك َّ
بأن وجه قلبه وعقله ووجدانه هلل رب العاملني {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ} [األنعام.]79 :
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مفهوم ال َلغو:

{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [املؤمنون.]3 :

الصاحلني:
وردت كلمة اللغو يف كتاب اهلل عدة مرات ،فقال تعاىل يف وصف ّ
{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ}
[القصص ،]55 :وقال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ} [البقرة ،]225 :وقال{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﲖ[ }...املائدة ،]89 :وقال{ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ} [الفرقان.]72 :
وعن حال املؤمنني يف اجلنّة ،قال تعاىل{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ} [مريم ]62 :وقال تعاىل{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [الطور:
{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [الواقعة:

 ،]23وقال تعاىل:
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [النبأ.]35 :

 ،]25وقال تعاىل{ :ﭞ ﭟ

وعن حال الكافرين يف تعاملهم مع الوحي ،قال تعاىل{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [فصلت.]26 :

فمن جممل هذه اآليات نجد اللغو هو الكالم الذي ال فائدة له وال جدوى منه،
الصاحلني املؤمنني ،وهو الكالم الذي
فهو الكالم الذي ُيارب به احلق ،ويبتعد عن ّ
يقع فيه اجلاهلون والكافرون املعاندون ،وهو الكالم الذي ال يسمعه أهل اجلنّة يف
كل ِ
اجلنّة .فيعلمنا املوىل -تبارك وتعاىل -أن نرتك هذا النّوع من الكالم ،وليكن ّ
كالمنا
ِ
والسقيم منه.
َجدّ ًا ومفيد ًا ولنُعرض عن اهلزل ّ

ّ
إن هلذه اآلية الكريمة أمهية كربى نلمسها يف واقعنا احلايل الذي نرى فيه اآلن كيف

يكثر اجلدل والنّقاش ّ
الشديد يف أمور تافهة ال قيمة هلا ،ونرتك اجلدل يف األمور التي

أمرنا هبا{ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [النحل:

 ،]125واألدهى أن يكون

نقاش ًا بني اثنني أو أكثر ،لن يؤدي انتصار أي منهم فيه إىل يشء! فسواء اقتنع بعضهم
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أو كلهم بالكالم أو مل يقتنع أحد ،فلن يؤدي هذا إىل أي تغيري يف واقعهم وحياهتم
وحياة جمتمعاهتمّ ،
ألن أصل الكالم ال قيمة له وال فائدة منه .فنجد من يتناقشون
وحيتدم بينهم النّقاش عن مباراة لكرة القدم ،أو عن الالعب الفالين الذي فعل كذا،
أو حول شخصيات سينامئية أو غنائية أو سياسية أو ما إىل ذلك ،فهذا يقول إنه جيد
ويدافع عنه ،وهذا يقول إنه يسء وهيامجه ،حتى يؤدي اخلالف بينهم إىل ّ
الشجار
والتّناحر ،بل قد يؤدي إىل شقاق دائم بني أفراد البيت الواحد! وكل هذا بسبب كالم
الرجل -حمور النّقاش -جيد ًا أو سيئ ًا فلن يؤدي ذلك إىل
ال فائدة منه ،فسواء كان هذا ّ
أي أثر عىل حياهتم يف الدّ نيا أو اآلخرة ! فسبحان اهلل ،كيف يض ّيع أناس كثر ساعات
أعامرهم يف لغو ال طائل وال جدوى منه!

فلو التزمنا قول اهلل تعاىل{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

وح ُسنَت
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [القصص ]55 :حلافظنا عىل أعامرنا وطاقاتنا َ
الصالت بيننا واستخدمناها فيام هو نافع ومفيد لنا يف الدّ نيا واآلخرة.
ّ

وقد يصل اللغو إىل درجة اللغو يف الدّ ين والقرآن الكريم ،وهو أسوأ أنواعه
للصد عن سبيل اهلل ،فهذا فعل املجرمني الكافرين كام سامهم اهلل
إذا كان متعمدا ّ
"الشورشة"عىل القرآن وعىل معلميه وقارئيه؛ فبدالً
تعاىل ،فيعملون ما نسميه اليوم ّ
حلجة ،تراهم يعمدون إىل نقد مالبس هذا ّ
الشخص مثالً،
حلجة با ُ
من تعلمه ومقابلة ا ُ
أو أخالق أرسته ،أو ارتفاع ثمن بيته ،أو غلو سيارته ،أو سوء صوته ،إىل غري ذلك من
أنواع ّ
الشورشة أو اللغو لرصف النّاس عن أصل املوضوع ،وهو كالم اهلل تعاىل ،وكم
فعل ذلك املرشكون والكافرون من ُ
الصوت أمامه
قبل مع رسول اهلل  ،من رفع ّ
وهو يقرأ القرآن لكي ال يسمعه أحد ،أو يأتون بال ّطبول واألصوات املختلفة لكي ال
يسمعه النّاس فيؤمنوا بكالم اهلل تعاىل ويتبعوه.
ومن مجيل ما قيل يف اللغو "وأعلم ّ
أن هذا –أي اإلعراض عن اللغو– أدب
عظيم من آداب املعاملة مع بعض النّاس وهم ال ّطبقة غري املحرتمة ّ
ألن أهل اللغو

ليسوا بمرتبة التّوقري ،فاإلعراض عن لغوهم َر ْب ٌء عن التّسفل معهم".
((( ابن عاشور ،تفسري التّحرير والتّنوير ،مرجع سابق ،ج ،18ص.11

(((
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مفهوم ال ّزكاة

{ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} [املؤمنون.]4 :

الصالة ،فإنّه يكون أقدر
بعد أن جاهد املؤمن بعقله وبدنه ووجدانه يف إقامته ّ
عىل املجاهدة بامله إليتاء الزكاة ،وال شك يف ّ
أن زكاة املال داخلة بكل تفاصيلها يف
هذه اآلية ،لكن فاصلة اآلية " َف ِ
الزكاة
ون" ،تومئ إىل كل ما يندرج حتت مفهوم ّ
اع ُل َ

والتّزكية ،فهم يزكّون أنفسهم ويطهرون قلوهبم ،فيفعلون َّ
كل بر من فعل القلوب

فالزكاة شاملة جلميع
أو اجلوارح ،ويزكّون كل جارحة ،ويطهرون كل ما حوهلمّ ،
الفضائل ،أمل يقل اهلل ّ
الصالح مرتجيا
-جل شأنه -عن والدي الغالم الذي قتله العبد ّ

أن يرزق بام هو خري منه زكاة{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [الكهف.]81-80 :

فالزكاة تنقية األنفس ،واألبدان ،والعقول ،والبيوت ،وال ّثقافات ،واحلضارات،
ّ
ونظم احلياةّ ،
الزكاة والتّزكية ،ليكون من الذاكرين هلل
فكل ذلك يف حاجة إىل ّ

ثم
والذاكرات ،وليكون جدير ًا بأن يعيش يف ظله الذين هم يف صالهتم خاشعونّ ،
يقول ّ
-جل شأنه{ :-ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} [املؤمنون ،]6-5 :وكلمة حافظون تعني حفظ الفروج عن كل
السبيل املرشوع الذي ذكره
ما يتناىف مع ما ُخلقت ألجله ،وأن تصان الفروج ّإل عن ّ
ّ
ون" فيها إيامء لكل تلك ّ
الشذوذات التي يسقط فيها
اهلل
"حافِ ُظ َ
جل شأنه ،-وكلمة َالضعفاء حني يتساهلون مع فروجهم ،فيكون هناك انحرافات ال ختفى من
أولئك ّ

لواط وسحاق واستمناء وعري واقرتاب من الفواحش أو تعرض هلا ،وحني نربطها
ّ
جل شأنه{ :-ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [اإلرساء.]32 :بقوله

ّ
جل شأنه{ :-ﭠ ﭡ} [الفرقان:الزنا نفسه قال
الزنا نفسه ،ففي ّ
تقربوا ال تعني ِّ
 ]68أ ّما هنا ففيه دعوة إىل االبتعاد عن ذلك الفعل ،وعن كل ما يمكن أن يقرب إليه،

وأن يقوم اإلنسان بكل ما حيفظ الفروج وحيول بينها وبني أن تبتذل ،أو أن يتعرض
للمحرم ،ولذلك فإن هذه اآلية الكريمة حني نربطها بآيات الكتاب األخرى ،شاملة
ّ
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حيصن الفروج وحيفظها ،وحيول بينها وبني االبتذال وتقريبها
يف لوازمها لألمر بكل ما ّ
الزنا ،والوقوع فيام حرم اهلل ّ
جل شأنه -وحتصينها ،فأحكام االستئذان عند دخولمن ّ

اإلنسان لغري بيته ،بل استئذان أهل البيت إىل الدّ خول إىل غرف مساكنهم منهي عنه

يف أوقات معينة ،وهي أوقات مظنة خمالطة األزواج ألزواجهم ،والنّهي عن النّظر،

واألمر بغض البرص ،والنّهي عن اخللوة واختاذ األخدان ،ويدخل فيها ما نشاهده

اليوم من منكرات اإلعالن عن بضائع وما شاكلها ،وهتييج ّ
الشهوات بأي شكل من
األشكال ّ
كل ذلك يعد مما أمرنا باجتنابه يف قوله حافظون.

بالزنا أو ال ّلواط ،بل ال بد من أن يبتعد عنها ،وال
فال يكفي أن ال يقع اإلنسان ّ

يقرتب من أي يشء يمكن أن يقربه من الوقوع يف ذلك ،أو يقلل من استنكاره لتلك

والصور
وكأنا أمر طبيعي ،فيمتد األمر إىل املفاهيم واألسامء
الفاحشة ،أو يصورها
ّ
ّ
واملباين ّ
والشوارع وال ّطرقات وما إىل ذلك ،فإن حضارة اإلسالم خمتلفة عن غريها،
السكان من
وقد عرف فقهنا اإلسالمي أحكام ًا سميت بأحكام البِنَاء ،نصت عىل منع ّ
الساكنني فيه،
أن جيعلوا يف بيوهتم ما يسمح بالكشف عام يدور فيها من أهل البيت أو ّ

وهناك قرى إسالمية ومدن ال يسلط املعنيون باآلثار عليها األضواء ،ليعرف الفرق
بني مباين أ ّمة ذات حضارة تعرف ما هو عورة فتتجنب كشف العورات ،وتعرف ما

ليس بعورة إىل غري ذلك.

إننا نعيش يف ظل ثقافة وحضارة هجني ،أ ّثرت يف ثقافتنا وحضارتنا ورؤيتنا

لديننا ،وكل ذلك حيتاج منّا إىل مراجعة دقيقة يقوم هبا علامء متخصصون ،يستطيعون
ٍ
معان كثرية ال تُقال،
أن يدركوا املعاين بلغة اإلحياء إىل جانب اللغات العادية ،فهناك
بل يوحي هبا شياطني اإلنسان واجلن بعضهم إىل بعض ملقاومة الفضائل وهتيئة النّاس
الخرتاق ّ
الشيطان لعقوهلم وقلوهبم وثقافاهتم وحضاراهتم.

ومل يستثن اهلل من كل العالقات املحتملة التي تتصل بفروج النّاس ّإل األزواج،

أ ّما ملك اليمني فقد زال ،فلسنا يف حاجة إىل احلديث عنه ،وال يفرتض أن يعود ،وقد
ّ
جل شأنه -بعد ذلك{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻحرر اهلل البرشية منه .وقال
ّ
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ﭼ ﭽ} [املؤمنون:

 ]7أي املعتدون كام قال ّ
-جل شأنه{ :-ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﱦ} [الطالق.]1 :

السياق إىل األمانة والعهد{ ،ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ}
ثم ينتقل ّ
ّ
[املؤمنون ،]8 :فالنّاس يتعاملون ،يبيعون ويشرتون ،ويتعاطون ّ
كل يشء بينهم بائتامن

بعضهم للبعض اآلخر ،واحرتام أماناهتم وعهودهم.

فلو ّ
أن النّاس ساد فيهم خيانة األمانة وعدم احرتام العهود وانترش ذلك فيهم،

فذلك يعني أنّه ال يمكن إقامة جمتمع وال بناء مجاعة وال أ ّمة وال هنوض بأية مهمة

ّ
جل شأنه -يف هذه اآلية ويف آيات أخرىندب اهلل البرشية هلا ،ولذلك فقد أكّد

ّ
جل شأنه{ :-ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞعىل رضورة حفظ األمانة ،وقال
ﯟ ﯠ} [النساء:

 ]58وهو نص صارم قاطع ،ال جيعل مؤمن وال مؤمنة جيرتأ عىل

خيانة األمانة أو عدم احرتامها ،كيف وقد أكَّد  Eأمره للبرش أن يفوا ويؤدوا

األمانات إىل أهلها ،وقدم ذلك عىل احلكم بالعدل ،كأنّه ّ
جل شأنه -يريد أن ينبه هذااإلنسان إىل ّ
أن حفظ األمانة ينبغي أن يكون خلق ًا وسلوك ًا ،وجزء ًا من طبيعة اإلنسان

ال يفرط فيه وال يتجاوزه ،وال حيتاج يف ذلك إىل اللجوء إىل القضاء وإىل التّحاكم
ليسرتد اإلنسان أمانته ،أو ليحمل اآلخرين عىل الوفاء بعهودهم معه.

واألمانة هي ما يؤمتن اإلنسان عليه مما ليس له ،وينبغي عليه رده ملن ائتمنه عليه

عند طلبه ،وال حيق له أن يترصف فيه أي ترصف ّإل ما يأذن به املؤمتن أو يطلبه ،وهي
عامة شاملة تشمل األمور املادية واملعنوية كذلك ،يقال :ائتمنه عىل رسه فخانه"إذا

أفشى به ،ويقال" :ائتمنه عىل ماله فخانه" إذا ترصف فيه أو مد إليه يده دون إذن من

صاحبه ،ومجع اهلل كلمة األمانات هنا لتشملها كلها بجميع أنواعها املعنوية واملادية،
وهي رضورة للبرشية وحاجة ماسة ملنظومة احلياة ال يستغنى عنها.

واألمانة أعم من العهد ،فكل عهد أمانة ،وليست ّ
كل أمانة عهد ًا ،وإن كان هناك

بينهام جوامع كثرية تتناول ّ
كل ما حيمله اإلنسان من أمر دينه ودنياه.

 626تفسري القرآن بالقرآن

َّ
–جل شأنه– عىل جوارحنا وأجسادنا وقلوبنا وعقولنا وأبنائنا
وقد ائتمننا اهلل
َّ
–جل شأنه– أن
خوهلا اهلل لنا ،فكلها أمانات يأمرنا اهلل
وأهلينا ومجيع النّعم التي َّ
ألنا يشء يدعه املؤمتن عند
نؤدهيا إىل أهلها ،وقد يطلق عىل بعض األمانات ودائعّ ،
من يأمتنه ،ولذلك قال ّ
الشاعر:
الودائع
وال بدَّ يوم ًا أن تُرد
وما املال واألهلون ّإل ودائع
ُ
واهلل -تبارك وتعاىل -قد أنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة ،وكلها ودائع وأمانات
ّ
جل شأنه -فيها ،وعلينا أن نرعاها حق رعايتها ،وأن ال نستخدمها ّإلاستخلفنا
فيام ُخلقت له ،ووفق ًا لغايات الواهب املؤمتن ّ
جل شأنه ،-ومن هنا كان هناك حراموحالل ،فالذي َّ
والضع ،ونحمد اهلل
والزرع ّ
أحل لنا أن ننظر إىل املاء واألرضّ ،
خولنا وما ائتمننا عليه ،فإنّه سبحانه قد حرم علينا النّظر إىل املحرمات
ونشكره عىل ما َّ
والرسل هنانا
التي ليس لنا سبيل رشعي إليها ،والذي أمرنا باستامع ما جاء به األنبياء ّ
عن استامع اللغو واللهو والكذب والغيبة والنّميمة وما إىل ذلك ،فحني خلق ما خلق
وأورثنا هذه اجلوارح لنستعملها يف ما أمرنا به ال فيام هنانا عنه ،فاستعامهلا فيام هنينا عنه
خيانة لألمانة.
واملال الذي ُرزقناه أمانة ،علينا أن ننفقه فيام استُخلفنا ألجله ،فإذا أنفقناه يف حمرم
أو منهي عنه فهذه خيانة لألمانة وعدم رعاية هلا.

وقد استخلفنا اهلل يف األرض ويف سائر خرياهتا وعدّ ها أمانة علينا أن نرعاها،
فكل ما يؤدي إىل تبديد مواردها أو استعامهلا يف غري ما خلقت له يدور بني التّفريط
الرعاية ،فالتّفريط يف املياه والتّبذير فيها خيانة لألمانة،
واإلفراط وبني اخليانة وعدم ّ
وإمهال األرض وعدم إعامرها وإحيائها واستثامر خرياهتا خيانة لألمانة ،وتلويث البيئة
وإفسادها خيانة لألمانة ،وإمهال حيواناهتا التي حتتاج إىل رعاية اإلنسان خيانة لألمانة؛
إذ قال رسول اهلل  " َد َخ َل ْت ا ْم َر َأ ٌة الن ََّار يف ِه َّر ٍة َر َب َطت َْها فلم ُت ْط ِع ْم َها ومل تَدَ ْع َها ت َْأك ُُل
من َخ َش ِ
اش األرض (((" ،فإدخال هذه املرأة النّار كان بسبب حبس قطتها حتى املوت،
خس من الدَّ واب َفو ِ
اس ُق ُي ْق َت ْل َن يف
َ ِّ َ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب بدء اخللقَ ،باب ْ َ ٌ
ال َرمِ ،حديث رقم ( ،)3318ص.633
َْ
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وسوى بينهام ،بل َّ
ليس َّ
ألن املرأة خانت أمانتها،
ألن اهلل تعاىل مل يفرق بني املرأة والقطة ّ

ورىض ،ف ُيعد حبسها
فهي واحد من اجلنس البرشي املؤمتن عىل هذه األرض باختياره
ً
للهرة التي مل تزود بقدرات عقلية أو بدنية ُتكّنها من ال ُبعد عن اخلطر ومحاية نفسها
فإن تلك املرأة كان عليها أن تعني تلك القطة عىل احلياةَّ ،
خيان ًة لألمانةّ ،
ألن القطة

وغريها مما هو عىل وجه األرض أو يف باطنها جزء مما استخلف البرش فيه ،وأوكل

إليهم واجب رعايته ،فأي تفريط منهم هبذا الواجب خيانة لألمانة ،فاألمانة بعمومها
وشموهلا عامة شاملة حلقوق اهلل وحقوق العباد ولكل ما اؤمتن اإلنسان عليه ،وهو

كل ما يف هذه احلياة .فاألمانة هي الرب كله والدّ ين كله ،فنجد قوله تعاىل يف األمانة:

{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [األحزاب:

 ]73-72فاألمانة هي حق ًا

الدّ ين كله ،يعذب اهلل تعاىل املنافقني واملنافقات واملرشكني واملرشكات لعدم محلهم
محلوها لكوهنم جزء ًا من اإلنسانية ،ويتوب اهلل تعاىل عىل
ومراعاهتم هذه األمانة التي ِّ
ّ
جلفعب
املؤمنني واملؤمنات الذين جاهدوا يف محل األمانة ورعوها حق رعايتهاّ ،
ألنم لن يبلغوا الكامل مهام
شأنه -هنا بالتّوبة رمحة منه وفضل عىل هؤالء املؤمنني ّ

فعلوا يف محلهم األمانة.

فاألمانة معنى شامل عام لكل ما أوكل إىل شخص لفعله أو صيانته ،وقد تكون
هذه الوكالة من اهلل العيل القدير ّ
-جل شأنه -أو من إنسان آلخر.

فاهلل تعاىل أوكل إلينا وعهد إلينا بحفظ الدّ ين وعبادته وحده ،وعدم اتباع

ّ
الشيطان{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [يس:

هو نفسه.

محلها اهلل لإلنسان باختياره
 ]61-60فهي أمانة ّ

حيمل بعضنا بعض ًا األمانة ،قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
وكذلك ِّ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [البقرة.]283 :
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والرعاية مستوى يتجاوز
الرعايةّ ،
وقوله تعاىل{ :ﮂ ﮃ} [املؤمنون ]8 :من ّ
جمرد احلفظ ،فحفظ األمانة أن توضع يف ِح ْرز حيفظ به مثلها ،وتصان عن ما يؤدي إىل
بالرعاية ألماناهتم وذلك يعني أنّه يرعى األمانة
ضياعها ،لكن اآلية الكريمة وصفتهم ّ
والعهد ويعتني بحفظها وصيانتها وإبقائها عىل ما كانت عليه عند إيداعها حتى ال
الضياع اجلزئي أو الكيل أو التّلف
تقل قيمتها ويتعاهدها عىل الدّ وام خوف ًا عليها من ّ
اجلزئي أو الكيل ،فهي توحي لإلنسان املؤمن َّ
بأن املتوقع منه أن يكون راعي ًا لألمانة،
فريبيها ويرعاها وحيفظها بمثل ما حيفظ به نفسه وماله وأهله وولده وكذلك العهد.

وقد يقول قائلَّ :
إن اهلل -تبارك وتعاىل -قد هنى عن استعامل فعل {ﯘ}
السياق لل ّثناء عىل الذين
[البقرة ]104 :يف آية سورة البقرة ،فكيف يستخدمها يف هذا ّ
ّ
جل شأنه -قد هنى عن استعامل لفظ حمتمليقومون برعاية أماناهتم؟! فنقول :إنّه
اليشء بام يصونه وحيفظه والنّظر إليه بعني احلفظ
"الرعاية"بمعنى تعاهد
ملعنيني ّ
ّ
"الرعونة" ،واليهود الذين عرفوا بتحريف
واالهتامم ،وقد تستخدم باملعنى البعيد وهو ّ
الكلم عن مواضعه و ِّيل ألسنتهم طعنا يف رسول اهلل  ويف الدّ ين كانوا يريدون
الرعونة ،فأمر اهلل
السء الذي فيه معنى ّ
بقوهلم {ﯘ} [البقرة ]104 :املعنى البعيد ّ ّ
ّ
ينزهوا لغة ختاطبهم مع رسول اهلل  عن األلفاظ املحتملة
–جل شأنه– املؤمنني أن ّ
السياق ،فهي ال تعني ّإل معاين احلفظ
ألي معنى فيه إساءة للنبي الكريم .أ ّما يف هذا ّ
السياق.
والتّعاون الدّ ائم املستمر حلفظه ودوامه ،واستعامله يف هذا ّ

وقد اشتملت اآلية عىل األمانات والعهود ،والعقود مواثيق يف حاجة إىل أن
والصيانة واحليلولة دون التّفريط هبا بحال من األحوال،
يتعاهدها أطرافها باحلفظ
ّ
وهي أبلغ بكثري مما لو قال "حافظون" بدالً من قوله تعاىل{ :ﮂ ﮃ} [املؤمنون]8 :
فسبحان اهلل رب العاملني.
ّ
جل شأنه -مرة أخرىبالصالة اخلاشعة ختمها
وكام بدأ اهلل هذه اخلصال ّ

بالصالة ورضورة املحافظة عليها،
ّ

{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [املؤمنون:

،]9

الصالة هي التي تعينكم وتساعدكم عىل حفظ أنفسكم وعقولكم
وبذلك يقول للبرش ّ
وأديانكم وأموالكم وأعراضكمّ ،
وكل ما هو رضوري أو يف موقع احلاجة أو يف موقع
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الصالة سياج ًا لتأمينه واملحافظة عليه ،فال أمانة ملن ال إيامن
تكمييل ،لذلك اجعلوا من ّ

الصالة واخلشوع فيها ،ولن يكون املرء من الوارثني
له ،وال إيامن دون املحافظة عىل ّ
الصالة واملحافظة عليها ،وهي حمافظة
للفردوس ّإل إذا عمل عىل حتقيق اخلشوع يف ّ
عامة شاملة تعني املحافظة عىل أدائها يف أوقاهتا بكل رشوطها وأركاهنا وفرائضها
فكأن ذلك تنبيه عىل ّ
ّ
الصالة وحدها ال تكفي
وعدم التّفريط بيشء من ذلك.
أن جمرد ّ
لوراثة الفردوس ،أو لكي ُيسلك العبد يف عداد أولئك الوارثني ،إال إذا كان املصيل
للصالة قانت ًا فيها ،خاشع ًا هلل أثناء أدائها حمافظ ًا عليها بكل رشوطها وهيئاهتا
مقي ًام ّ

بحيث تتصف صالته بمثل صفة صالة رسول اهلل  ويكون هو األسوة يف أدائها

والقيام هبا ،لتؤيت ثامرها وآثارها يف شخصية اإلنسان املسلم وبنائها والتّفريق بينه

وبني غريه{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ}

وإقامتها دعامة الدّ ين ،وركنه وسنامه.

[الزمر]9 :

الصالة
فاملحافظة عىل ّ

السياق بكلمة "عىل" ومل يستعمل "الالم" أو غريها مما يمكن استعامله هنا،
وجاء ّ
ليفيد نوع ًا من التّنبيه إىل ّ
بأنا
أن أفعال ّ
الصالة من سجود وركوع وما إليها وإن بدت ّ
الركوع ّ
السمو
والذلة بني يدي اهلل ولوجه الكريم ،إال أهنا يف حقيقتها تعني ّ
تعني ّ
واالرتفاع وعلو ّ
الشأن يف الدّ نيا واآلخرة ،فناسب أن تستعمل "عىل" كحرف جر يف

هذه اآلية ،فلم يقل "لصلواهتم حيافظون" وإنام{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [املؤمنون]9 :

فالصالة وسيلة املؤمن إىل التّزكية وال ّطهارة والفالح يف الدّ ارين.
ّ

وختم هذا النَّجم -الذي ُخ ِّصص لبيان أعامل املؤمننيّ -
ُ
بأن هذا النّوع من املؤمنني

هم الذين يستحقون أن يرثوا اجلنة التي وعد املؤمنون ،وأن خيلدوا فيها فال خطر
يتهددهم باخلروج منها أو عدم اخللد فيهاّ ،
ولعل يف ذلك إيام ًء ّ
بأن الذين يرثون هذا

الفردوس األعىل لن يكونوا معرضني إىل ما تعرض له أبوامها من استزالل ّ
الشيطان
مه ًا ،يضيع
ووسوسته ،وإىل ختويف اإلنسان من التّحول وعدم اخللود ،فيصبح اخللود ّ

عليه االستمتاع باجلنة ونعيمها ،فيطمئنه القرآن الكريم إىل أنّه وارث هلذا الفردوس
السعيدة التي تنتظر
ولن خيرج منه ،بل هو خالد فيه خلود ًا أبدي ًا ،وهذه هي النّتيجة ّ
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الصالة ،وهذا قمة الفالح {ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
اخلاشعني يف ّ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [املؤمنون.]11-10 :

النَّجم ال ّثاين :بعض األدلة عىل وجود اهلل تعاىل

{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲ ﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ} [املؤمنون.]22 -12 :

السياق
السورة قد استهلت باإلعالن عن حتقق فالح املؤمنني ،فإن ّ
إذا كانت ّ

ينتقل بنا إىل إقامة الدّ ليل عىل وجود اهلل الذي يؤمن به هؤالء املؤمنون ،فيأيت القرآن

املجيد بدّ ليل اخللق -خلق اإلنسان ذاته -ليذكر باألمر بالقراءة األوىل{ :ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [العلق ]2-1 :فدليل اخللق دليل ظاهر ملموس،
ال يستطيع عاقل أن يلغيه أو ينفيه أو يتمرد عليه ،فهو من أهم األدلة التي وظفها
القرآن للدّ عوة إىل اإليامن ،وقوله ّ
جل شأنه -يف بيان أصل اخللقة ،وهو سؤال كثري ًاما حيري العقول التي مل هيدها اهلل إىل اإليامن ،ويفرض عليها هذا التّساؤل اخلطري الذي
ُيعدّ واحد ًا من األسئلة الكربى أو النّهائية والذي مضمونه "من أنا؟" و"من أين
جئت؟" و"إىل أين سأذهب؟" .فيقول اهلل بصيغة التوكيد والتحقيق مع نسبة اخللق له
ُ
جل شأنه{ :-ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [املؤمنون]12 :الساللة
ّ
وخص ّ
ّ
بالذكر -وهي جزء من ال ّطني– لإليامء ألولئك الكافرين باملعرفة الدّ قيقة هلذا اخللق
وكيفيته ،وللعنارص التي ُخلق اإلنسان منها ،لكي ال يكون عند أحد منهم ريب يف ّ
أن
من يقول هذا ال يمكن أن يكون ّإل اخلالق نفسه ،ألنّه يتحدث عن أمور ال يمكن أن
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يعرفها أو يعلم هبا ّإل من َخ َلق ،فهو خالصة من طني ،وهذا الكالم عن أصل اخللق

يف سياق بيان صفات املؤمنني جاء إلعطائهم األدلة التي يبينون بمقتضاها أهنم مل
يؤمنوا بناء عىل التّقليد أو اتباع اآلباء واألجداد ،بل آمنوا عن بينة وعن علم ،وعن
دليل قائم عىل ذكر تفاصيل دقيقة ال يعلمها ّإل من خلق ،وهو اللطيف اخلبري.

التاب ،ولذلك
واآلية هنا تتحدث عن أصل اخللق –آدم  –الذي أصله ّ
ّ
–جل شأنه– نسبة مرفوضة غري
السيد املسيح ونسبوه إىل اهلل
حني غاىل املغالون يف ّ

مقبولة ،قال َّ
جل شأنه{ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ} [آل عمران ]59 :فقد ُخلق آدم من غري أبوين؛ خلق من تراب من ساللة
من طني ،من محأ مسنون ،وكل ذلك راجع إىل ال ّطني ،فهو األب واألم بالنّسبة آلدم،

ولذلك ّ
فإن اهلل -تبارك وتعاىل -قال{ :ﯕ ﯖ ﯗ} [آل عمران ]59 :فهو بديل عن
السبب ال ّطبيعي بالتّقاء ّ
الذكر باألنثى فاحلمل فالوالدة ،فاألمر اإلهلي هنا تكويني
ّ

ثم تنتهي مرحلة خلق آدم من ساللة من طني ،ومن دون أبوين إىل خلق
وسببيّ .
النّفس ال ّثانية وهي حواء من آدم نفسه{ ،ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ}

[النساء ]1 :لتكون أيض ًا خلق ًا يف حاجة إىل فعل التّكوين واإلنشاء واخللق بقوله تعاىل:
السببية
السنن اإلهلية ويف مقدمتها ّ
{ﯕ ﯖ ﯗ} [آل عمران ]59 :أ ّما بعد ذلك فتبدأ ّ
َّ
–جل شأنه– منهام من رجال ونساء ،قال تعاىل{ :ﭝ ﭞ
تؤدي دورها فيام بثه اهلل
ﭟ ﭠ ﭡ} [النساء ]1 :فتصبح األرحام هي املستقر واملستودع وذلك يف إطار سنة

بالصريورة{ ،ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ}
السببية املتصلة
ّ
ّ
بضم النون -كلمة وردت يف القرآن الكريم مرات عديدة يف قضية اخللق ،فهي تطلقالرجل وتستعمل –أيض ًا -بفتح النّون حلبات اللؤلؤ ،والتعبري بقوله{ :ﮝ
عىل ماء ّ
[املؤمنون]13 :

النّطفة

ُكون أمشاج ًا
ﮞ} [املؤمنون ]13 :إيامء إىل أن النطفة قد ال حتمل ما يلقح األنثى وت ِّ
تشتمل عىل احلياة منها ،ولذلك حينام أريد خلق النّطفة علقة قال{ :ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ} [املؤمنون ،]14 :فالنّطفة يف حد ذاهتا ال تتحول إىل علقة ّإل بخلق جديد من
ّ
ألن العلقة تركّب تركيب ًا من حياة من ّ
اهلل ذاتهّ ،
وكأن اهلل
الذكور وبويضات اإلناث،
ِ
حوهلا العلم املنقطع عن
السبيل أمام ف ْرية التّطور التي ّ
-تبارك وتعاىل -أراد أن يقطع ّ
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ثم انتقل لتحويل العلقة إىل مضغة ،فكربت لتصبح
اهلل لعقود كثرية إىل مس ّلمة علم ّيةّ ،
بمثابة مضغة أي لقمة تكونت من ذلك املزيج ،وهذه املضغة منها املخلق ومنها غري
املخلق ،كام يف اآلية الكريمة:
{ﮟﮠﮡﮢﮣ}

[احلج]5 :

وذلك كله خاضع لعملية التّخليق

ّ
جل شأنه -إىل عظام أو هيكل عظمي بعد أناإلهلي ،فالنّطفة تتحول بخلق اهلل

(((
ثم يكسو اهلل {ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}
رسمت صورهتا عىل املضغة،
ّ
السي الذي يتغذى منه متهيد ًا النفصاله
[املؤمنون ]14 :ال يربطه بأمه ّإل ذلك احلبل ّ ّ

عنها وخروجه من القرار املكني ،ليخرج إىل احلياة الدّ نيا خلق ًا آخر خمتلف ًا عن أ ّمه
وعن أبيه ،منفص ً
والشاب وما
ختصه يف التّنفس وال ّطعام ّ
ال عنهام ،وله أجهزته التي ّ

إىل ذلك .ويف كل تلك املراحل نجد قدرة اهلل ّ
–جل شأنه– وعنايته {ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ} [املؤمنون:

ّ
وكأن اآلية تضمر بعد ذلك كل مراحل احلياة الدّ نيا من
،]14

والشباب فالكهولة إىل ّ
الصبـا ،فاملراهقة ّ
الرد إىل أرذل
ال ّطفولة إىل ِّ
الشيخوخة ،ثم ّ

العمر إن مل يسبق عليه املوت حتى يبلغ األجل املسمى اخلاص به كذلك{ .ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [املؤمنون ]16-15 :بعد أن تعيشوا ما

شاء اهلل لكم أن تعيشوا يف هذه احلياة التي يتوقع منكم أن تقوموا فيها بالوفاء بعهد اهلل
ّ
–جل شأنه– ،والقيام بمهام االستخالف ،وحفظ أمانة حرية االختيار التي اخرتمتوها

بأنفسكم ،والنّجاح يف اختبار االبتالء الذي ابتليتم به ،ونيل جزائكم بعد ذلك ،فاملوت

هو أمر يقيني بالنّسبة لكم ،كل نفس من أنفسكم ذائقته دون استثناء ،والذي تفتتح فيه

مرحلة الدّ ار اآلخرة التي هي احلياة احلقيقية {ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ} [العنكبوت ]64 :لذلك كان املتوقع من اإلنسان أن يؤمن بالبعث بعد
املوت واحلرش واحلساب واجلزاء ّ
والذهاب إىل اجلنة واخللود فيها أو النّار واخللود

ّ
–جل شأنه– دليل اخللق هبذا ّ
الرائع،
فيها والعياذ باهلل .وإذا أتم اهلل
الشكل املعجز ّ

أردفه بدليل ثان متصل به ،ولكنه يأخذ من الكون مادته وليس من اإلنسان ،فبعد أن

السقط بعد أربعة أشهر من احلمل ،وكأنّا صورة منقوشة إلنسان
((( تستطيع أن تراها بوضوح عىل اجلنني ّ
بكامل هيئته ،فتبارك اهلل أحسن اخلالقني.
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بني لنا آيات األنفس ،انتقل  Eإىل آيات اآلفاق وليجعل هذه اآلفاق ،متصلة
ّ
جل شأنه{ :-ﯨ ﯩباإلنسان فيشعر اإلنسان ّأنا ُخلقت له ولصاحله ،قال
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ}

[املؤمنون]17 :

وهذه اآلية تستدعي قوله

تعاىل{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ}

[األنبياء]32 :

فالسامء
ّ

سقف مرفوع حمفوظ ،خلقها اهلل من غري عمد تروهنا ،وحفظها من كل شيطان مارد،

بالشهب التي تنتظر كل من حياول االقرتاب منها ،أو معرفة ما فيها تطف ً
ودفعهم عنها ّ
ال

من دون إذن من اهلل تعاىل {ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ}

السامء األرض والكون كله يقوم به احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال
[اجلن ]8 :ومثل ّ
ّ
نوم وال يغفل عن خلقهّ ،
جل شأنه -يستمد هذا اخللقألن اخللق به يقوم ،ومنه

فالسامء بعيدة عن اإلنسان،
السامء واألرضّ ،
ثم يلفت النّظر إىل العالقة بني ّ
احلياةّ .

وقد ال يبهره بديع صنعها وقد يغفل عن عجائب تكوينها وخلقها ،فتنزلت اآليات إىل

مستوى يدركه اإلنسان ،فقال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

والزراعة وإحياء مواهتا واستخراج
ﭝ ﭞ ﭟ} [املؤمنون ]18 :فأنزلنا ماء للرشب ّ

كنوزها ،فأسكّناه يف األرض التي لوال قدرة اهلل تعاىل وإرادته ملا وجد املاء له يف األرض
وعب هنا بـ "اإلسكان" ألنّه الوسيلة األساسية يف احلياة ،والتي لو مل يكن املاء
مستقر ًاّ ،
متوافر ًا يف األرض ملا قامت احلياة ،وملا استقرت ،وملا استطاع اإلنسان العيش فيها ،فال

ينضب املاء ما دامت احلياة قائمة ،ألنّه مصدر احلياة األساس ،قال تعاىل{ :ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [األنبياء ]30 :فهو ساكن يف األرض ما سكنها اإلنسان،

الساعة ،واإلنسان مطالب بأن يتذكر هذه النّعمة التي
وهو باق يف األرض حتى قيام ّ

أنعم اهلل هبا عليه عىل الدّ وام ،فهي أصل خلقته ومصدر حياته وبقائه .وكام أوجده اهلل

تعاىل يف األرض ،فإنّه قادر عىل أن يذهب به ،ولن يستطيع البرش أن يأتوا به مرة أخرى:
{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [امللك ]30 :ولذلك ع ّلمنا رسول اهلل

 أن نقول عند تالوة هذه اآلية" :اهلل يأتينا به وهو نارص معني" .ويبني اهلل تعاىل

لنا بعد ذلك النّعم املرتبطة باملاء ،والتي توجد بوجوده وتنعدم إذا انعدم ،فقال تعاىل:

{ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [املؤمنون.]22-19 :

بعد أن بني اهلل لنا أصل اخللق واألطوار التي مر هبا خلق اإلنسان والكون ،ليستدل
هبا عىل ّ
أن من فعل ذلك كله قادر عىل أن يعيدكم إىل احلياة مرة أخرى ،وقادر عىل أن

ينشئ النّشأة األخرى ،بل هي بمقاييسكم الدّ نيوية أهون عليه ،فهو قد أبدع اخللق كله
وأوجده من عدم ال عىل مثال سابق .فيفرتض لو ّ
أن لكم عقوالً تعقلون هبا أو تدركون،
أن تفهموا ّ
أن الذي أنشأ ذلك من عدم وأوجده دون مثال سابق أقدر عىل أن يعيده
ِ
لم تستبعدون البعث والنّشور وتنكرون الدّ ار
مرة أخرى ،وله سبحانه املثل األعىل ،ف َ
اآلخرة وتنظرون إىل حالة املوت ّأنا عدم هنائي ال بعث بعده وال نشور!!

الرسل
النَّجم الثالث :وحدة خطاب ّ

{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ
ﰏﰐﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉ ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ
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ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠ} [املؤمنون.]50-23 :

ّ
جل شأنه -بعد ذلك كله بالتّذكري بواحد من أقدم النّبيني واملرسلنيتكرم اهلل
ّ
بل لعله أقدمهم مجيع ًا ،وكل من جاؤوا بعده كانوا من ذريته وذرية من محل اهلل معه،
وهو نوح  ،وقد ذكَّر اهلل بمعاناته مع أمثال هؤالء الذين يعاين منهم عبد اهلل

وبي اجلوهر واألصل الواحد لرساالت النّبيني كافة ،وبساطته
ورسوله حممد  ّ
ّ
جل شأنه{ :-ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔويرسه وتضافر األدلة عليه ،فقال
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [املؤمنون:

 ]23أي تتقون غضبه وعقابه والنّار

التي أعدها للكافرين به النّافني لربوبيته وألوهيته ،املستكربين عن عبادته ،فإذا هبؤالء

السفهاء -الذين يعتربون املأل من قومه -يولون وجوههم ليهربوا من اإللزام الذي
ّ
فاضت به األدلة التي قدمها نوح  عىل صدق دعوته ،وأنّه ال إله ّإل اهلل،
ّ
جل شأنه -املستحق لعبادهتم ،وبدالً من أن حياولوا حماورته يف القضيةوأنّه وحده

األساس التي جاء هبا ،انرصفوا للحديث عن برشيته ومماثلته هلم{ ،ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚ ﯛ} [املؤمنون ]24 :غري مدركني أنّه أمر طبيعي ،وما كان ينبغي أن يكون موضع

حديث أو تساؤل أو حوار ،فقد أراد اهلل أن ييرس عملية التّواصل معكم وليسهل
عليكم التّعلم منه ،واتباعه وإعادة صياغة عقولكم ونفوسكم بالوحي الذي أنزل

ثم فهو يريد
عليه ،إذا هبم يتجاهلون ذلك كله ليشغلوا أنفسهم بأنّه برش مثلهم ،ومن ّ
ّ
أن يتفضل عليهم ،ويربز فيهم ،وال يرون له حقا يف ذلكّ ،
–جل شأنه حسب
وأن اهلل
زعمهم– لو شاء أن يببعث أحد ًا إليهم بمضمون أية رسالة ألنزل مالئكة.

وقد ر َّد اهلل تعاىل عليهم ذلك يف قوله{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [اإلرساء:

 ،]95فلو ّ
أن اخللق من
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املالئكة ،لكان لزام ًا أن يرسل إليهم رسوالً من أنفسهم ،ولكن ّ
ألن اخللق من البرش،
الرسول من البرشّ ،
ألن املالئكة عامل مغاير وخلق آخر ،ولو
فكان لزام ًا أن يكون ّ

بعث اهلل تعاىل رسوالً من املالئكة جلعله رجالً ،إذ ال يمكنه التّواصل والتّالقي معهم،
فكيف ستعرفونه إن كان ملك ًا ومتشبه ًا بالبرش{ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [األنعام ]9 :لكي يتواصل معهم ويوصل إليهم ما يريد

ألنم إنّام
اهلل تعاىل إيصاله هلم من اهلدى والنّور .ولو أنزل اهلل مالئكة لقيض األمرّ ،
ينزلون -بإذن رهبم -للقيام بمهام حيددها اخلالق العظيم ّ
–جل شأنه– ،ومنها أن تنزل

املالئكة بعذاب االستئصال للقرى ال ّظاملة وأهلها بعد أن يبلغ هبم العتو واالستكبار

عن تقبل رساالت اهلل مبلغه ،كام قال تعاىل{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [األنعام ]8 :فيحيق هبم العذاب وال ينظرون للعمل عىل جتنبه.

السامء ،فمن آمن
وقد بدا من جداهلم هذا ّأنم يؤمنون باملالئكة وبنزوهلا من ّ

بجزء من الغيب مثل املالئكة فلامذا يعجز عن اإليامن بخالق الغيب ّ
والشهادة ! وال

يستطيع أن يصل إىل تلك املدارك .وينبه اهلل تعاىل إىل قضية مهمة تدل عىل سخف

عقول هؤالء املرشكني وهي التعلق باآلبائية {ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ}

[املؤمنون ،]24 :واآلبائية هي اتباع منهج اآلباء ،وشيوع القصص اخلرافية يف جمتمعاهتم

وأنم بنات اهلل ،هي التي جعلتهم يتحدثون عن وجود املالئكة حديث
عن املالئكة ّ

املؤمن بوجودهم ،ويتمنون أن يرسل اهلل إليهم رس ً
ال منهم .ولكي يتخلصوا من عناء

السالح
الرسول الكريم وما جاءهم به من رهبم ،يلجأون إىل ذلك ّ
التّفكري يف أمر هذا ّ
الرسول باجلنون ومطالبة قومهم باالنتظار حتى
-الذي كثري ًا ما جلأوا إليه -وهو اهتام ّ

ينجيل األمر {ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [املؤمنون ]25 :أي انتظروا

إىل أن يأيت الوقت الذي تنكشف فيه حقيقته ويظهر صدق الباطل الذي يزعمونه ،وهنا
يدعو نوح  ربه بأن ينرصه عليهم ،وأن يعينه عىل كشف كذهبم وبيان ضالهلم
ّ
وافرتائهم،
وكأن هذه اآليات ختترص لنا معاناة سيدنا نوح  مع قومه عرب تسعة

قرون ونصف ،هي مدة لبثه فيهم ،فدعى ربه{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ} [املؤمنون:

 ،]26والعجب من سيدنا نوح  خاصة إذا قارناه بسيدنا يونس .
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فسيدنا نوح قد صرب عىل قومه قرون ًا متطاول ًة دون يأس أو كلل أو تذ ُّمر ،ولكنه حني
ّ
توجه ّ
جل شأنه{ -ﮱ ﯓ ﯔبالشكوى والدّ عاء إىل اللطيف اخلبري
بلغ األمر مداه ّ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [نوح ]10-5 :ولكنهم يف النّهاية

عصوا سيدنا نوح {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [نوح ،]24-21 :فاستيأس منهم سيدنا نوح بعد أن أدى
الرسل باليأس يأيت
رسالته وب ّلغها ،ولكن سنة اهلل تعاىل يف كونه نافذة ،فبعد أن يشعر ّ

نرص اهلل هلم{ ،ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [يوسف ،]110 :وهو درس نفيس جيب أن يعيه كل

داعية إىل اهلل تعاىل ،فمهام تعب وبذل فلن يبلغ معشار سيدنا نوح يف دعوته قومه
والسخرية منه ،فأوحى اهلل تعاىل
تم تكذيبه ومعاداته ّ
ومدة مكثه فيهم ،ومع ذلك ّ

إليه{ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ}

[هود ،]36 :فدعى ربه بتطهري األرض منهم ومن رشورهم وطغياهنم وكفرهم باهلل،

فقال{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ}

[نوح]27-26 :

و{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ}

[املؤمنون]26 :

أي بني صدقي وكذهبم ،وانترص يل ببيان أين نبيك ورسولك ،وليقع هبم ما أمرتني
الرسول عليهم
أن أتوعدهم به ،وذلك يعني أن إهالكهم صار إعالن ًا النتصار النّبي ّ

بإنجاز كل ما تو ّعدهم به ،وإثبات سوء عاقبتهم نتيجة رفضهم لتصديقه ،فاستجاب
ّ
جلاهلل تعاىل لدعائه وأمره بصناعة ال ُفلك عىل عينه ووحيه ،وهنا يتدخل اهلل

شأنه -فيوحي إىل عبده ورسوله أن يصنع ال ُفلك ،قال تعاىل{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ} [املؤمنون:

 ]27فهنا

أن اهلل ّ
إشارة إىل ّ
-جل شأنه -قد ع ّلمه صناعة الفلك ،وكيف جيعل منه ُف ْلك ًا ال يغرق
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رغم األمواج العاتية ،ويقاوم أكثر التّحديات البحرية سوءا مهام بلغ سوء األحوال
اجلوية .فإذا جاء أمرنا كقوله ّ
جل شأنه{ :-ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}أجله هلم نزل أمر اهلل تعاىل بإهالكهم ،وعالمة ذلك أن
[النمل ]85 :وبلغوا أجلهم الذي ّ
يفور التّنور باملاء ،والتّنور هو ذلك املصنوع من ال ّطني والذي يوقد بالنّار لعمل اخلبز،

فجعل اهلل ذلك عالمة أخرية أن يفور التّنور الذي كان األصل فيه أن يسخن بالنّار،

فيتحول إىل نبع ماء يلتقي بمياه األمطار العاتية ليغرق اهلل هبا القوم ،وهذه هي ساعة
الصفر لسيدنا نوح ،ليبدأ بإدخال َم ْن آمن معه وأهله ّ
إل من سبق عليهم القول ،ومهاّ

تيس لإلنسان احلياة عىل وجه
السفينة ،ومن كل احليوانات التي ّ
زوجته وابنه -إىل ّ
األرض ،وهناه أن خياطبه أو يسأله لبعض ا ّلذين ظلموا وأرشكوا باهلل تعاىل ومنهم ابنه،

فأولئك كلهم سيكونون من املغرقني ،ولقد أسهبت بعض كتب التّفسري يف احلديث
السفينة حماولني أن جيعلوا كل من وما عىل األرض نس ً
ال
عن تفاصيل هويات ركاب ّ
الركاب ،ولسنا بحاجة إىل ذلك كله ،فلو أنّه يف علم اهلل ّ
جل شأنه -ما يفيدألولئك ّ

ّ
جل شأنه-بذكر تلك التّفاصيل ألنزهلا إلينا يف كتابه العزيز ،أما وقد سكت عنها
فنسكت عنها أيض ًا تأدب ًا معه –سبحانه -والتزام ًا بكالمه فقط.

{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}
ّ
–جل شأنه– عىل نعمته
 ]28هنا يذكّر اهلل تعاىل سيدنا نوح  بأن حيمد اهلل

[املؤمنون:

يف إنجائه ومن معه مما وقع بالقوم ال ّظاملني من الغرق ،وأمره -وقد اجتاح ال ّطوفان

األرض التي كان قومه يعيشون فيها وأنفق سنوات عمره يدعوهم إىل اإليامن -أن
يسأل اهلل أن يبدله بذلك املنزل منزالً مبارك ًا ،وع َّلمه قائالً{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
املتفضل هبا وحده ،لذلك
ﭦ ﭧ ﭨﭩ} [املؤمنون ]29 :فهو مصدر الربكة ،وهو
ِّ
فاحلمد ال بد أن ُيرص به ،فهو الذي هيلك ال ّظاملني ،وينجي املؤمنني ،وينرص األنبياء

السفينة هلا الفضل يف
واملرسلني ،ليهلك من هلك عن ب ّينة وحييا من حيي عن بينة ،فال ّ
إنجائك وال نوح له الفضل يف إنجاء املؤمنني معه ،فالفضل ك ُّله هلل.

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [املؤمنون ،]30 :ففي قصة سيدنا نوح التي
السور آيات عظيمة ودالالت كبرية عىل عظمة قدرته ّ
جلوردت هنا ويف غريها من ّ
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شأنه -وبديع صنعه -تبارك وتعاىل ،-ومن هذه الدّ الالت تسخري كل ما يف الكون،
فتلك املياه العظيمة التي نشأ عنها ال ّطوفان جزء من خلقه وآياته ال حتدث وال جتتمع
ثم
ّإل بأمره  ،Eفهو الذي أمرها أن تفيض ففاضت إىل أن كان ال ّطوفانّ ،

أمرها أن تغيض فغاضت {ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ[ }..هود،]44 :
فإن اهلل ّ
والشك مهام طغى وعال يف األرض ّ
وهناك داللة عظيمة عىل ّ
جلأن الكفر ّ
شأنه -قادر عىل إهنائه ،ونرص املؤمنني.

{ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ} [املؤمنون ،]31 :وهم قوم هود ،والقرن هنا أي األمة.

{ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [املؤمنون ،]32 :كعادته –سبحانه -يف رسله أن يكونوا من
وحسن
الصفات وطيب األخالق ُ
القوم أنفسهم ،وأن يكونوا معروفني لدهيم بكريم ّ
والسلوك ،ليس فيهم ما ينفر منهم طبع ًا أو عق ً
ال ليكونوا أقدر عىل إقامة أحسن
السرية ّ
ّ
العالئق بمن يدعوهنم ويبلغوهنم رساالت اهلل ّ
فالرسول منهم ،معروف
جل شأنهّ ،-والرسالة سهلة تتألف من عنرص واحد {ﭽ
والرغبة يف النّصح هلمّ ،
باحلرص عليهمّ ،
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [املؤمنون ]32 :فهو يدعوهم إىل عبادة اهلل وحده
الشك– ،وأن يتقوا النّار والعذاب األليم بتلك
ليخرجوا من ال ّظلامت –ظلامت ّ
العبادة هلل وحده ال رشيك له.

ّ
جل شأنهّ -أن للتّقوى والتّحقق هبا وبلوغ غايتها سبيل واحد هو
هنا يبني اهلل
عبادة اهلل وحده.
السهلة يف كلامهتا ،الكبرية يف معانيها وآثارها؟
فامذا كان جواب قومه عىل هذه الدّ عوة ّ

لقد تصدت نخبة القوم واملأل الذين يتصدرون دائ ًام للحديث باسم ّ
الشعوب
أنم مجيع ًا سواء يف الكفر ،وقالوا{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
وفرض وصايتهم عليها مع ّ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}
ذرة من عقل جلعلوا عبادة
الرسل خرسان ًا ،ولو كان هلم ّ
[املؤمنون ]34-33 :فجعلوا اتّباع ّ
األصنام وعدم اإليامن باهلل وعدم االلتزام بالتّقوى والت ّ
ّحل هبا هي اخلرسان املبني بعينه،
لكنهم لضالهلم ِ
والشك
وشكهم قرنوا اخلرسان باإليامن ،بدالً من أن يقرنوه بالكفر ّ

وإنكار البعث والنّشور ،لكن كفرهم وجحودهم وخوفهم من أن يكون كالم هؤالء
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املرسلني صحيح ًا فيغري حياهتم ال ّظاملة التي اعتادوها بالكامل ،لذلك عمدوا إىل اإلنكار
وكأنم قد قدّ موا حجتهم لنفي
ثم حياولون أن يناقشوا بعض األمور التّفصيليةّ ،
وفقطّ ،

األمور اإلمجالية وفرغوا منها وبدأوا يتكلمون يف األمور التّفصيلية ،عىل الرغم من
أن الواقع املشهود هلم يبني ّ
أن أمور النّاس ال تنتظم ّإل بوجود قيادات وجند ،وأتباع

ومتبوعني ،وعامل وفالحني ،وأصحاب أموال ومزارعنيّ ،
وإل فلن يتحقق عمران ولن
تقوم حياة ،وهم أنفسهم -بوصفهم مأل ألقوامهم -يمثلون جزء ًا من تلك ال ّظواهر
التي ال بد من أن يطيع برشا فيها برش ًا مثله يف تنظيم شؤون احلياة ! ِ
فل َم قبلتم هذا يف
أمور احلياة وترفضونه من األنبياء واملرسلني يف شؤون الدّ ار اآلخرة؟!
ثم يلتفتون بغباء لمناقشة الحشر في الدّ ار اآلخرة والحساب والبعث والنّشور
ّ

فيتسائلون وهم منكرون جاحدون {ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ}
الرسول أنّكم مخرجون من باطن األرض من قبوركم
[المؤمنون ]35 :أي هل حق ًا يعدكم ّ

وأجداثكم فتعاد لكم الحياة وتحاسبون! {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [المؤمنون،]36 :
تأكيد ًا الستبعادهم لما جاء به المرسلون{ .ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
الضالة المنحرفة ،يموت بعضنا
ﯥ ﯦ} [المؤمنون ]37 :فهنا عبروا عن عقيدتهم ّ

ويحيا اآلخرون وما نحن بمبعوثين ،فالموت في معتقدهم الفاسد عدم ،ال تعقبه

ثم يعودون إلى اإلساءة للنّبي {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
حياة أخرى عندهمّ ،
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [المؤمنون ]38 :فهي كقوله تعالى{ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ} [يوسف ]17 :فمؤمن بمعنى مصدق ،ونلحظ هنا قمة التّناقض في كالمهم،
أن هناك إله ًا ،فلماذا ّ
فإذا كنتم مؤمنين ّ
تكذبون بأنّه سيحاسبكم؟! فهؤالء ال عقل لهم،

أو أنّهم ينكرون ما تمليه عليهم عقولهم ويستكبرون استكبار ًا ،فعادوا يركزون على

الرسالة بالكامل ،ولتقويض ما
الرسول الكريم التهامه بالكذب ولنسف ّ
شخص ّ
يدعو إليه مثل{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [المؤمنون]24 :
الرسول حد اليأس منهم فاستنصر بالله {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ}
فهنا بلغ ّ
أن آيات كثيرة قد وردت تؤكد ّ
[المؤمنون ،]26 :ومن المعلوم ّ
الرسول ال يبلغ هذا
أن ّ

المستوى ّإل بعد أن يرى تحجر قلوب القوم ،وبلوغها مرحلة تفرض اليأس من
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السميع البصير معلن ًا أنّه
إمكان فتحها- ،آنذاك -ينادي ربه -تبارك وتعالى -وهو ّ

الرسالة {ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
قد فشل في هداية القوم وإقناعهم بقبول ّ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}
ّ
–جل شأنه– على هؤالء بإهالكهم بأية وسيلة،
–فآنذاك -يأتي النّصر لرسل الله

[يوسف]110 :

تجعل منهم مث ً
ال وعبر ًة ودرس ًا لمن يطلع على قصتهم وتاريخهم.

وهؤالء – أي قوم هود – حينام طلب هود من ربه أن ينرصه عليهم ،ويثبت صدقه

وافرتائهم وجحودهم دعى اهلل -تبارك وتعاىل -أن ينرصه عليهم{ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}

[املؤمنون]40-٣٩ :

ولكن ذلك ليس بالوقت

الكايف لكي يتداركوا ما فات أو يتوبوا إىل رشدهم ،والنّدامة هنا ليست ندامة توبة ،بل
هي ندامة حرسة و َأ َل ،تزيد يف إحساسهم باهلزيمة واخلسارة واحلرسة والنّدامة ،فكان
جزاؤهم {ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ} [املؤمنون،]41 :

الصيحة وإن اختلفوا يف تفسريها لكنها صيحة واحدة كام قال تعاىل{ :ﭠ
وهذه ّ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [يس:

 ]29فهي كافية إلهالكهم وتدمريهم أ ّي ًا

كانوا ،وبيان ضآلة شأهنم وتفاهة قوهتم التي كانت مصدر غرورهم واستكبارهم،

صيحة واحدة فإذا هم مبلسون خامدون يستحيلون إىل غثاء ،ويتحولون إىل مادة
الصيحة إنّام هي باحلق ال
للقصص ،وخرب من األخبار التي يتداوهلا النّاس ،وهذه ّ

بالباطل ،ختتلف عن سائر ما عرفوه من صيحات ،فهي تدمرهم باحلق والعدل ،وقد
الضالة ،قال تعاىل{ :ﭠ
تنوعت املهلكات التي ينزهلا اهلل تعاىل عىل األمم ال ّطاغية ّ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ}

الريح العاصفة التي فيها حجارة صغرية مهلكة ،ومن
[العنكبوت ]40 :واحلاصبة هي ّ

أرسل عليهم ذلك هم قوم ثمود وقوم عاد ،قال تعاىل{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}

[احلاقة]6-5 :

وقوله{ :ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [فصلت ]13 :وقوله{ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ}
أن ّ
أن صاحل ًا وهود ًا كانت أقوامهم تعيش يف بالد العرب ،ويبدو ّ
 ]17-16وبام ّ
الذاكرة

[فصلت:

التّارخيية للعرب كانت حتتفظ ببعض القصص واألساطري عن تلك ّ
الشعوب ،ومتر
وخيوفهم
عىل قراها وبقايا آثارها وهي يف جزيرهتم ،أراد اهلل  Eأن ينذرهم ّ
ويبني هلم ّأنم إن مل ّيتبعوا رسول اهلل  ويسمعوا له ويطيعواّ ،
فإن مصائرهم مثل
ومزقهم كل ممزق .أ ّما الغثاء فهو ما يكتسحه
مصائر أولئك الذين جعلهم اهلل أحاديث َّ
السيل من عيدان وأوراق شجر يابسة وبقايا حيوانات نافقة مما ال قيمة له ،وال يمكن
ّ
أن يصنع منه يشء ،وال يستفاد به بأي شكل من األشكال ،وقد ورد يف القرآن الكريم
يف موضع آخر بسورة األعىل ،قال تعاىل{ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [األعىل .]5 :أ ّما قوله:
{ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [هود ]44 :فهذه الكلمة حتديد ًا ترد يف القرآن الكريم لتنبه
ّأنا مثل سحق ًا ودمار ًا ،فهي بمنزلة اللعن ،ففيها معنى اإلبعاد عن اخلري واجلنة ورضاء
اهلل ّ
–جل شأنه– واستعامل {ﯹ}هنا فيه إشارة إىل ّ
أن هذا البعد بعدٌ مطلق يف الدّ نيا
ويف اآلخرة ،فكام بعدوا يف الدّ نيا عن اهلداية وحيل بينهم وبني ما يشتهون من بقاء يف
احلياة الدّ نيا سيحال بينهم وبني نعيم اآلخرة ،واهلل أعلم.

وقد وردت {ﯹ}يف مواطن أربعة ُأخر قال تعاىل{ :ﯸﯹﯺﯻﯼ}
[هود ]44 :وقال تعاىل{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ} [هود ]60 :وقوله تعاىل{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ} [هود ]68 :وقوله تعاىل{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}
[هود ،]95 :فهذه املواضع كلها متاثل سحق ًا ،من حيث ّ
إن فيها لعنة وطرد ًا وإبعاد ًا
وإذالالً وإيام ًء إىل اإلمهال التّام هلؤالء الذين نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم.
ّ
جل شأنه{ :-ﰊ ﰋ ﰌثم تأيت قصة ثالثة بعد القصتني السابقتني فيقول

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ} [املؤمنون ]42 :فإذا عصاه قوم وأهلكهم فال يعني ذلك أنّه قد
الصاحلني من عباده ،فإنّه  Eخيلق أجياالً متعاقبة وقرون ًا آخرين ،وقد
أفنى ّ
ّ
جل شأنهّ -بي هلؤالء أنّه إن عصيتم وأهلكتم فال يعنييكون فيهم املتقون ،كام أنّه
ذلك أنكم قد سبقتم آجالكم ،وال ّ
أن بإمكانكم التّأخر عنها حني تأيت؛ ألنّه {ﭑ ﭒ
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ّ
جل شأنه -أنّه لن يظلم اآلخرينﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ} [املؤمنون ]43 :ويبني اهلل
ّ
جلالرسل ،فاهلل
الذين خيلفون أقوام ًا قد عصوا وأهلكوا ومضوا فيمنعوا عنهم ّ
شأنه -ليس بظالم للعبيد {ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ}
فج َرت حكمته وسابق فضله بأن يرسل إىل كل أ ّمة رسوالً{ ،ﭴ ﭵ ﭶ
[هودَ ،]117 :
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

وج َرت
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [النحلَ ،]36 :
الرسل مبرشين ومنذرين {ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
حكمته أن ال يعذب ّإل بعد أن يرسل ّ
ﯬ ﯭ ﯮ} [اإلرساء.]15 :
{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

َتى بحيث يكون لكل قرية منذرها ومع ذلك
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [املؤمنون ،]44 :فهم ت ْ َ
الرسل ما
فقد استمر النّاس بالتّكذيب فأتبع بعضهم بعض ًا باهلالك بعد أن يؤدي ّ
ائتمنهم اهلل عليه من أمانة ورسالة ،ويلج أولئك يف طغياهنم ،وهنا جيعلهم اهلل أحاديث
ال ُيرى منهم عني وال أثر ،وال يبقى منهم ّإل ّ
السء والدّ روس التي يعترب منها
الذكر ّ ّ
األقلون ،وهيملها األكثرون ليسقطوا فيام سقط فيه من سبقهم ،ف ُبعد ًا وهالك ًا لقوم ال
يؤمنون ،ولعن ًة هلم بام كانوا يكفرون ،وسحق ًا هلم بام كانوا يستكربون عىل أنبيائهم،
فيقع هالكهم بالتّعذيب بشكل من األشكال التي ذكرنا آنف ًا كام ذكرها اهلل تعاىل.
السياق بنا إىل قصة سيدنا موسى وأخيه هارون اللذين ُأرسال إىل فرعون
ثم ينتقل ّ
ّ
و َم َلئه ،فلم يكن حظهم بأحسن من حظوظ أمم سبقتهم{ ،ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔ} [املؤمنون ]49-45 :ويمكن أن يكون ما أراد اهلل باآليات هي ما أنزله
السلطان املبني،
اهلل عليه من كتاب وصحف محلت الدّ ين ّ
والشيعة ،ويمكن أن يكون ّ
هو النّسق الغيبي الذي أوتيه سيدنا موسى ،بحيث يرضب هو بعصاه احلجر فيتفجر
عيون ًا ،ويرضب بعصاه البحر فينفلق ،ويكون كل فرق كال ّطود العظيم ،ويسري ببني
إرسائيل يف البحر ال خياف درك ًا وال خيشى ،ويمكن أن تكون هذه اآليات هي اآليات
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التسع التي نص اهلل عليها بقوله{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [اإلرساء،]101 :

والسلطان؟ لقد واجهوه باإلنكار واالستكبار
فبامذا واجهه قومه مع كل هذه اآليات ّ
وكانوا قوم ًا عالني{ ،ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [املؤمنون،]47 :
وهبذا االستكبار واالستعالء املقيت ّ
الضاللة
ضل فرعون وغوى وشاركه ملؤه وقومه ّ

والغواية ،فكذبومها –أي موسى وهارون– فكانوا من املهلكني بالغرق الذي أهلك
به قوم نوح ،ولو عقلوا وأدركوا ّ
وأنم لو اتبعوا
أن اهلل آتى موسى الكتاب هلدايتهمّ ،

موسى وهارون لكانوا من املهتدين النّاجني ،ومل يكونوا من املهلكني الغارقني فبقوا

عىل ماهم فيه من الكفر فاستحقوا اهلالك ،فلم ينتفعوا بدعوى موسى وهارون ،وال
بالصحف واأللواح وما فيها من اآليات واملواعظ.
بالكتاب الذي أنزل عىل موسى ،وال ّ
السياق إىل قصة سيدنا عيسى وأ ّمه مع بني إرسائيل كذلك ،وهناك
ثم يقودنا ّ
ّ

يشء من التّناسب بينها وبني قصة موسى وهارون الذين محال نبوة واحدة ورسالة
واحدة إىل فرعون وم َل ِئه ،فقال تعاىل{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [املؤمنون ،]50 :ويف
السياق مل يتحدث القرآن عن اآليات الكثرية التي جاء هبا عيسى 
هذا ّ

طوي داخل النّص ليكون ابن مريم وأ ّمه مع ًا
وبالسلطان املبني الذي أتى به ،ولكن
َ
ّ

وكأنا اآلية األوىل لعيسى  بأن خلقه من أم دون أب وأنطقه وهو صغري،
آيةّ ،

ثم أجرى اهلل عىل يديه خوارق عديدة منها :إبراء
مل يؤت مثله القدرة عىل النّطقّ ،
األكمه واألبرص وإحياء املوتى.

وحكمة املشاركة بني عيسى وأ ّمه يف كوهنام آية واحدة ،فإنّنا أمام والدة ومولود،
والدة يفرتض يف احلالة ال ّطبيعية أن ال حتمل من دون زوج ،وولد املفرتض أن ال ُيمل

به وال ُيوضع من دون أب ،ومها آية سابقة للنبوة ،فقبل أن يبلغ سن النّبوة كان آية،
ّ
وكأن القرآن الكريم أراد أن ينبه هؤالء الذين شكّكوا بنبوته ورسالته وطهارة أ ّمه
ّ
ونقاء أصله ّ
–جل شأنه– ،وأراد -تبارك وتعاىل-
أن ذلك مظهر من مظاهر قدرة اهلل

أن جيعل منه إرهاص ًا ملا سيظهره اهلل عىل يديه من آيات وخوارق{ ،ﮚ ﮛ

فالربوة هي
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [املؤمنون- ]50 :لعلها هضبة القدس واهلل أعلم– ّ
املكان العايل واألرض املرتفعة وذلك ينطبق عىل إيلياء –أي بيت املقدس– وفيها ما
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يساعد عىل استقرار اإلنسان من رزق وفاكهة وزيتون وفيها املياه مما جيعلها دار إقامة
مناسبة ،استطاع أن يقيض فيها سنوات ما قبل نبوته ونزول الوحي عليه.

النَّجم الرابع :مواقف املدعوين مع أنبيائهم

{ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ
ﰋﰌﰍ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃ

ﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [املؤمنون.]77-51 :

يبني اهلل ّ
–جل شأنه– ّ
الرسل ومن أرسل إليهم مطالبون مع ًا باالستجابة لنداء
أن ّ
ّ
فوجه النّداء إليهم بعد الفراغ من القصص املتقدمة لألنبياء الذين
اهلل
–جل شأنه– ُّ
ّ
جل شأنه{ :-ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦالسورة ،فجاء قوله
ُذكروا يف هذه ّ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [املؤمنون ]51 :فأنتم برش تأكلون ال ّطعام لكنكم رسل
تقدمون األسوة للبرشية يف أن ال تأكلوا ّإل ال ّطيبات ،وال ّطيب هو ال ّطعام احلالل
فإنم
ثم ّ
النّافع للجسم ،فهو طيب من حيث مصدره ،وحكم تناوله وفوائده ،ومن َّ
مدعوون كغريهم من البرش ألن يأكلوا ويرشبوا {ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
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ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

والشاب مما يتقوى اإلنسان به عىل القيام بواجباته،
ﭾ ﭿ} [األعراف ]32 :فال ّطعام ّ

فهم مندوبون عىل القيام بال ّطيبات ومدعوون بأن يعملوا صاحل ًا مع اإليامن ّ
بأن علم
اهلل ّ
–جل شأنه– حميط بام يعملون {ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [املؤمنون ]51 :ال ختفى عليه

خافية وال حركة وال سكنة.

ويف اآلية إشارة إىل عصمة األنبياء ،فهم ال يأكلون ّإل طيب ًا وال يعملون ّإل صاحل ًا،
وال ّطيبات من ال ّطعام هي التي تطيب النّفس به وحتبه وال جتزع أو تنفر منه ،وعكسه

اخلبيث من ال ّ
طعام الذي تأنفه النّفس وال حتبه وتكره أكله ،قال تعاىل{ :ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ}

خوطب األنبياء خوطب املؤمنون.

(((

[البقرة:

 ،]267وبمثل ما

الصالح بشكل جعل
وقد أفاض العلامء يف العالقة بني أكل ال ّطيبات والعمل ّ
أكل ال ّطيب احلالل بمثابة رشط مسبق لصالح العمل والستقامته عىل ال ّطريقة ،فمن
الصالح ،ألنّه ما أكل حرام ًا ّإل بعمل فاسد!
أكل احلرام ال يفلح وال يتوقع منه العمل ّ
وما يستمر يف أكله للحرام ّإل باستمرار عمله الفاسد عمد ًا ،فأنّى له أن يتحول لعمل

الصاحلون يتحرون اللقمة احلالل ويسعون إليها ،ويتورعون عن
صالح؟! لذلك كان ّ
أي طعام فيه شبهة حتريم أو خالطه مال خبيث ،لعلمهم ما ألكل احلرام من تأثري يف
األعامل ،فيا ويح املؤمنني اليوم يف هذا العرص الذي ال تكاد تصفو فيه اللقمة من أكل
والسقوط إىل اهلاوية
احلرام ّإل ألولئك الذين يأكلون ويرشبون من عرق جباههمّ .
بتناول ال ّطعام هي أخطر بكثري من األطعمة الفاسدة ،فهذه األخرية ترض بآكليها

هلل َأ َم َر ا ُْلؤْ ِمنِ َني بِ َم َأ َم َر
ب لَ َي ْق َب ُل إال َط ِّيب ًاَ ،وإِ َّن ا َ
((( عن أيب ُه َر ْي َر َة قال :قال رسول اهلل ﷺَ " :أ َ ُّيا الناس إِ َّن اهللَ َط ِّي ٌ
بِ ِه ا ُْل ْر َس ِلنيَ فقال{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [املؤمنون،]٥١ :
وقال{ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [البقرة .]٢٧١ :انظر:
ِ
 مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب الزكاةَ ،باب َق ُب ِب ال َّط ِّي ِ
الصدَ َق ِة من ا ْلك َْس ِ
ب َوت َْربِ َيت َها،
ول َّ
حديث رقم ( ،)1015ص.391

سورة املؤمنون 647
جسدي ًا ،أ ّما احلرام فتجعل آكليها بعيد ًا عن ال ّطريقة واالستقامة ،فيؤدي حتليلهم
األموال والفروج وإقباهلم عىل الكبائر من أجل ما يأكلون ويرشبون ،وال جيتنبون
اختالط احلالل باحلرام يف األموال التي أطعموا منها أبناءهم وبناهتم ،وعاشوا حياهتم
دون تفكّر من أين جاء املال الذي ينفقونه عىل أرسهم وعوائلهم؟ ّ
ولعل هناك ارتباط ًا
بني وقوع بعض اآلباء وأرباب األرس يف احلرام من أجل أرسهم ،قال تعاىل{ :ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [التغابن ،]14 :فالزوجة التي يفرتض أن تكون
الرفاهية فيها
والسكينة هي التي تدفعه حتت ضغط حبها للدنيا أو ّ
مصدر ًا للطمأنينة ّ
الرفاهية املزعومة ّ
والشكلية هلا
إىل أن يرسق ويرايب ويرتيش ويفسد لتحقيق نوع من ّ
وألرسهتا ،وهكذا احلال بالنّسبة لألبناء الذين يتحولون أعداء آلبائهم يدعوهنم إىل
جهنم ،يتفاخرون عىل أقراهنم ّ
بأن أيب قد اشرتى يل كذا ،أو هيأ يل كذا ،أو ابتعثني
إىل بلد كذا .أي باحث حيتاج أن يؤلف املجلدات يف أخطار ومضار اللقمة احلرام يف
عالقات النّاس فيام بينها وبني حكامها ،وقصور املوارد عن االستجابة الحتياجاهتا يف
بعض األحيان ،فاألرض ال تنبسط وال يأخذون ما فيها ألقوام ال يعرفون احلالل من
احلرام ،وال اخلبيث من ال ّطيب ،وال يميزون بني ما يريض اهلل وما يريض ّ
الشيطان.
تفرع عنها أمور كثرية يف شتى جوانب احلياة،
ّإنا آية عظيمة تصلح ألن تكون قاعدة ّ
فذلك فِ ْقه القرآن الذي يدعونا إىل التّفكر فيه واإلملام بجوانبه ،وليس الفقه ّ
الشكيل
أو القائم عىل املخارج واحلروف ،ولو تفكّرنا بكمية املفاسد التي يقيض عليها التزامنا
باألكل احلالل ال ّطيب ،ملا اجرتأ إنسان أن يمد يده إىل رشوة ،أو رسقة ،أو استغالل
ملال عام أو خاص ،ولتطهرت البيئات والنّظم ،وسادت العالقات ال ّطيبة بني النّاس،
وألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم ،لكن ّ
الشيطان يوسوس هلم حتى يبلغ هبم
مدى جيعلهم يعتقدون ّ
أن رزقهم مرتبط بالكفر باهلل وتكذيب رسله ،أعاذنا اهلل من
ذلك{ ،ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [الواقعة.]82 :
الرسل باخلطاب -فيام تقوم به احلياة ويبنى عليه
السياق من وحدة ّ
ثم ينقلنا ّ
ّ
الرسل أ ّمة واحدة ،فهم أ ّمة واحدة يف رساالهتم ووحدة
العمران -إىل إعالن كون ّ

الدّ ين الذي جاءوا يدعون النّاس إليه ،ووحدة امللة ،أ ّمة واحدة يف اإليامن والتّوحيد

 648تفسري القرآن بالقرآن

الصالح ،وأ ّمة واحدة يف دعوة النّاس
الذي دعوا النّاس إليه ،وأ ّمة واحدة يف العمل ّ
الشائع ويف
إىل اإليامن بالبعث والنّشور واحلساب واجلزاء ،وهم أمة واحدة يف أصول ّ
تعريف النّاس بإهلهم ورهبم وإتقاء معاصيه.

والرسل كان من املفرتض أن تنعكس عىل أممهم وأتباعهم
وهذه الوحدة بني األنبياء ّ
الرسل وإيامهنم هبم وااللتزام بأكل ال ّطيبات
فيكونون أمة واحدة كذلك يف اتباعهم ّ

الصالح ،لكن هذه األمم تقطعت أمرها وأمر دينها بينها{ ،ﯘ ﯙ ﯚ
والعمل ّ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [املؤمنون ]53 :وجعلوه عضني ،مثل أولئك الذين ّفرقوا
والرسل ،وذلك كله كان
وتفرقوا عىل الرغم من وحدة الدّ ين وامللة ّ
دينهم وكانوا شيع ًاّ ،

الشائع وسولت هلم أنفسهم أنّه
يوحد كلمتهم ،وغرهم يف ذلك اختالف ّ
يفرتض أن ّ
الشائع خمتلفة فهم خمتلفون ،لكنهم مل يفطنوا ّ
الشائع ترتبط بالوقت
أن ّ
ما دامت بعض ّ

الزمان واملكان ،وتالحظ املؤثرات عىل اإلنسان ،فال بد أن تشتمل عىل املرونة
وعوامل ّ

الكافية التي تعطيها فرصة استيعاب ظروف اإلنسان وتلبية احتياجاته ،فهي ليست مثل
اإليامن تعتمد عىل ثوابت ال حتتاج إىل تبديل أو تغيري.

لقد جعل أصحاب األديان أدياهنم وسائل فرقة واختالف ،بدالً من أن جيعلوها

وسائل وحدة وائتالف ،وقد هناهم اهلل أن يفعلوا ذلك ،وأمرهم أن يقيموا الدّ ين وأن ال
يتفرقوا فيه ،وهذا النّداء جيعل القرآن موحد ًا لسائر أمم األنبياء ،ومنادي ًا فيها بوجوب

اجتامع الكلمة ،ورضورة االئتالف فيام بينها ،وعدم جتاوز ذلك أو اخلروج عليه ملن
أراد أن يقيم الدّ ين وأن يستقيم عىل ال ّطريقة ،ولكنه انحراف خطري من انحرافات

البرشية يضاف إىل تلك االنحرافات التي سقطت البرشية فيها نتيجة غفلتها عن اهلل
ّ
السياق إىل رسول اهلل  يف
–جل شأنه– وعدم التزامها بام ُأمرت به ،وهنا يلتفت ّ
نوع من التّرسية عنه ،وختفيف وطأة ّ
الشعور باملرارة لديه ،وهو يرى قومه خيالفونه

ويرفضونه ويكيدون له{ ،ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ} [املؤمنون ،]54 :دع هؤالء القوم
ّ
فكأن
من الكفار واملرشكني يف جهلهم وغمرهتم .والغمرة هي املاء الذي يغمر القامة،
كأنا أعجاز
ّ
الشك وال ّظالم قد حتول إىل مياه آسنة تغمر تلك القامات اخلاوية ،التي ّ
نخل ،فال تزداد فيها ّإل جه ً
ال وحرية ،غمرة ساترة لعقوهلم ،ومثل هؤالء يرتكون ،فال
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يلتفت إليهم وال هيتم هبم ،حتى يصلوا إىل حني األجل ويكشف عن برصهم الغطاء،

{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [املؤمنون ،]99 :عندئذ سيتحرسون وسيندمون والت حني

مندم ،وهو متهيد ملا سيأيت عام قريب من آيات ،فحني يعانون من سكرات املوت فهذا

هو احلني الذي قد تبدأ فيه قوى وعيهم بإدراك هذا الذي تدعوهم إليه وأمهيته ،فينادي

الذي وصل هلذه احلالة منهم – وكل إنسان ال بد واصلها {ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ّ
ﯥ} [املؤمنونّ ،]100-99 :
جل شأنه-إن تلك الغمرة مل ترصفهم عن التّفكر يف اهلل
فحسب ،بل جعلتهم ال يشعرون بام هم فيه من رفاهية وما يتق ّلبون فيه من نِ َعم املال

ألنم يتقلبون فيها استدراج ًا هلم ،ولذلك ّ
فإن
والبنني التي مل تنقطع عنهم بكفرهمّ ،
اهلل يسجل عليهم تلك املشاعر البليدة البلهاء ،وال ّظنون التي ال تعتمد عىل أصل ،وال

تستند إىل يشء ،فيقول ّ
جل شأنه{ :-ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳيفرقوا بني االستدراج واملسارعة يف
ﯴ} [املؤمنون ،]56-55 :فهم ال يستطيعون أن َّ

اخلريات{ ،ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ} [املؤمنون ]56 :نتيجة تلك الغمرة ،ولو عقلوا
لعلموا ّ
أن هذا اإلمداد اإلهلي باملال والبنني وسائر النّعم إنّام هو اختبار هلم وابتالء،

لعلهم يدركون ّ
أن اهلل -تبارك وتعاىل -قد قدَّ م هلم هذا العون وهذا اإلمداد ليجعلهم أقدر
عىل ذكره وشكره وحسن عبادته وتذكّر نعمه ومحده ّ
–جل شأنه– عليها ،لكنهم نظروا

إليها عىل ّأنا حق هلم يستحقونه يف الدّ نيا ويف اآلخرةّ ،
وأن ما يتنعمون به يف الدّ نيا سوف
وسولت هلم أنفسهم ّ
سول هلم ّ
أن ما يتمت ّعون به
الشيطان ّ
يتن ّعمون بمثله يف اآلخرة ،هكذا ّ
يف هذه احلياة الدّ نيا ما هو ّإل مسارعة هلم يف اخلريات ،ولكي يوقظهم من غفلتهم ّبي هلم
صفات أولئك الذين يستحقون أن يسارع هلم يف اخلريات فذكر صفات أربع:

األوىل :أن يكون هؤالء خيافون رهبم من فوقهم {ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

الصاحلة.
ﰀﰁ} [املؤمنون ]57 :خائفون من لقائه ،يدعونه رغب ًا ورهب ًا مهام بلغت أعامهلم ّ

ال ّثانية :أهنم كلام رأوا نعمة أو آية من آياته  Eأو سنة من سنن الكون
جيدد اإليامن لدهيم ويقويه عندهم ويزيد فيه حتى يكون يقين ًا ثابت ًا دائم التّجدد،
{ﰂﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [املؤمنون ]58 :وقدم ّ
-جل شأنه -العمل األول الذي
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اشتمل عىل اخلشية واإلشفاق ،ليبني ّ
قوي إيامهنم وص ُلب يقينهم،
أن املؤمنني مهام َ
ّ
الصفات
تبقى رقة القلوب وخشوعها وتواضعها أمام عظمة اهلل
–جل شأنه– من ّ
ال ّثابتة هلذه القلوب ،تزيل عنها القسوة ،وتباعد بينها وبني آثار طول األمد ،ومن هنا
والرقة ،واخلشية واليقني.
الصفتني ،صفة ّ
نجد التّناسب ظاهر ًا بني ّ
الصالبة ّ
ال ّثالثة :أن يكون إيامهنم دائ ًام نقي ًا صافي ًا خالص ًا هلل –سبحانه ،-ال تكدّ ره شوائب
الشك{ ،ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ} [املؤمنون ]59 :فليس ثمة ِشك خفي وال ظاهر
ّ
يشوب إيامهنم اخلالص النّقي.

الرابعة :أهنم يؤدون أعامهلم بقلب ليس فيه شائبة استعالء {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [املؤمنون ]60 :خائفون وجلون ،يرجون اهلل أن يقبل
صدقاهتم ،فهي قلوب خائفة من أي تقصري وتشعر ّ
أن اليد التي متتد إىل الفقري واملحتاج
إنّام هي يد متتد إىل اهلل  ،Eفهي متتد باستحياء خوف ًا أن يرفض اهلل تعاىل هذه
الصدقة ،فاملؤمنون برهبم ،املشفقون من عذابه ،اخلاشعة اخلاضعة قلوهبم ،هؤالء يؤتون
ّ
ما آتوا وقلوهبم َو ِجلة ،ألهنم يدركون ّ
أن هذا الذي يعطونه هو فائض نعمة من نِ َعم
اهلل عليهم ،ولذلك ّ
فإن قلوهبم تكون وجلة ،وأيدهيم متتد إىل أولئك الفقراء ،وهكذا
شأهنم مع كل بر يفعلونه وكل خري يؤمنون به .ولقد سألت أ ّمنا عائشة  Jسيدنا
رسول اهلل  عن هذه اآلية وكانت تظن ّ
أن املراد هبا أولئك الذين يرتكبون املعصية
دون أن يفارقهم خوفهم من اهلل ّ
–جل شأنه– فتكون املعصية قد ضغطت عليهم بشدة
حتى أوصلتهم هلذا املوقف ،فقالت" :يارسول اهلل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ِ
الَ ْم َر َو َي ْ ِ
ون ْ
س ُق َ
ش ُب َ
الصدِّ ِيق،
ون قالَ :ل يا بِن َْت ِّ
ﭙ ﭚ ﭛ} [املؤمنون ]60 :ا َّلذي َن َي ْ َ
ون َو َيت ََصدَّ ُق َ
ون َو ُي َص ُّل َ
َو َل ِكن َُّه ْم ا َّل ِذي َن َي ُصو ُم َ
ون َو ُه ْم َيَا ُف َ
ون َأ ْن َل ُي ْق َب َل منهم (((".وع ّقب
الصفات بقوله{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [املؤمنون،]61 :
اهلل عىل هذه ّ
السيئات واملوبقات .وعلم اإلنسان أنّه إذا
وليس أولئك املرشكني الذين يسارعون يف ّ
جعل ربه بني عينيه دائ ًام فإنه يصونه عن الوقوع يف املعايص ،وإذا سقط يف بعضها ألي

((( الرتمذي ،اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ،مرجع سابق ،كتاب تفسري القرآن ،باب ومن سورة املؤمنون،
يث عن عبد الرمحن بن س ِع ٍ
ج ،5حديث رقم ( ،)3449ص .393وقال أبو عيسى :قد ُر ِو َي هذا ْ
الَ ِد ُ
يد،
َ
عن أيب َح ِ
ازمٍ ،عن أيب ُه َر ْي َرةَ ،عن النبي ﷺ نحو هذا.
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والرجوع إىل
سبب من األسباب ،أو دافع من الدّ وافع فإنّه يسارع إىل التّوبة واالستغفار ّ
اهلل ّ
–جل شأنه– وجتاوز حالة املعصية ،وهؤالء املؤمنون الذين كان املرشكون يتعالون
عليهم وهيزأون هبم هم الذين يسارع اهلل هلم يف اخلريات يف الدّ نيا وجيعلها مقدمة ملا
ينتظرهم من خريات يف اآلخرة وهم املستحقون لنيلها.
{ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [املؤمنون:

 ]62أي ّ
إن األعامل التي يقوم هبا املؤمنون

واملتقون -عىل سبيل التّكليف -ليس فيها ما ال يدخل حتت وسعهم وطاقاهتم ،فالوسع
مي وسع ًا ّ
ألن ال ّطاقة اإلنسانية تتسع له ،فليس هناك يف هذا الدّ ين ال يف منهاجه
إنّام ُس َ
وال يف رشعته وال يف آدابه وتكليفاته يشء يمكن أن يعد خارج طاقة اإلنسان ووسعه،

أو يكون أكرب من قدراته ،فليس هناك "تكليف ما ال يطاق" ،ولقد أفرد علامء أصول
الفقه يف كتبنا األصولية فصوالً وأبواب ًا ملناقشة ما ّسموه بمسألة "تكليف ما ال يطاق"،
ألنم ذهبوا يف الفعل اإلنساين مذاهب شتـى ،ويف هذه املسألة ّ
بالذات جعلوها
وذلك ّ
جواب ًا لسؤال" :هل هلل أن يكلف عباده بام ال يطيقون؟" وهذا سؤال خاطئ ،ما كان

هلم أن يثريوه ،أو أن جيعلوه سؤاالً يكون جوابه احلديث عن ّ
أن هلل أن يكلف عباده
بام يطيقون وما ال يطيقونّ ،
ألن اهلل حكيم خبري يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري،

ّ
جل شأنهّ -أن هذا اإلنسان قد خلق ضعيف ًا وبطاقات حمدودة ال يستطيع أن
ويعلم
يتجاوزها ،ولذلك فإنّه رفع عنه التّكليف بام ال يطاق ،بل رفع عنه احلرج واملشقة
{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [احلج:

 ،]78فكل ما فرضه اهلل عىل اإلنسان فهو يف

وسعه ويف طاقتهّ .
إن من يريد أن يثبت هذا فليأتنا بالدّ ليل من كتاب اهلل {ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ} [املؤمنون ]62 :فاحلُجة عىل من يزعمون ّ
أن اهلل يك ِّلف ما ال يطاق ،هو كتابنا
هذا الذي ينطق باحلق ،فهل جتدون فيه ما يمكن أن يشهد لكم؟ ،وكأنّه ّ
جل شأنه-يذكّر بعدله وحلمه وفضله،

{ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [املؤمنون:

 ،]62فينبه أنّه لو صدقت

ظنوهنم وظنون ّ
بأنم قد ُك ّلفوا ما ال يطيقون ،فإنّه يعني نسبة
الشيطان من ورائهم ّ
ّ
ال ّظلم إىل اهلل
–جل شأنه– وهو القائل{ :ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ} [فصلت،]46 :

وقد فتحت هذه املسائل الغثيثة الباب أمام القول باجلرب ،ونفي ال ّظلم عن اهلل كفيل بأن
ينفي مثل هذه التّصورات التي ال نجد هلا سند ًا يف الكتاب الكريم ،فاهلل تعاىل يقول:
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{ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [الكهف ]49 :وما يزعمه البعض من ّ
أن
اهلل َّك ّلف الكفار ما ال يطيقون وما ال تستجيب له عقوهلم يكذبه القرآن الكريم فيقول:
{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [املؤمنون ،]63 :فهم فعلوا ذلك ّ
ألن قلوهبم يف غمرة من هذا
فإنم مل يعودوا قادرين عىل الفقه
وألنا يف غمرة ّ
الذي ب ّيناه يف كتابنا الذي ينطق باحلقّ ،

هبا أو الوصول إىل املعرفة احلقة هبا ،فقال اهلل فيهم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [األعراف ]179 :وقال -أيض ًا{ :-ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [األنفال ]22 :فتلك الغمرة حجزت عنهم ذلك{ ،ﭹ

الصاحلة يف القدر واملكانة
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [املؤمنون ]63 :أي أعامل دون تلك األعامل ّ

فهي أعامل سيئة{ ،ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [املؤمنون ]63 :سوف يعملوهنا فيحق عليهم
ألنم كفروا به  Eوأيض ًا ساءت أعامهلم وترصفاهتم ،فذكر
بذلك عذاب اهللّ ،

الشك
ثم نبه إىل انحرافاهتم األخرى التي هي دون ّ
أعىل جرائمهم أال وهي ّ
الشكّ ،
وأقل منه فجعلتهم مستحقني –حت ًام -خلزي الدّ نيا وعذاب اآلخرة بعدل وحق.
{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}

[املؤمنون:

 ،]64وقد وردت كلمة

"جيأر" يف سورة النحل {ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ}

[النحل ]53 :فهي بمعنى االستغاثة والدّ عاء كام يف مواضع كثرية ،وحينام جيد هؤالء
وأمثاهلم -أنفسهم يف مواجهة العذاب يضجون ّبالشكوى ويبحثون عن االستغاثة،

فيكون اجلواب{ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [املؤمنون ،]65 :فلن يدفع عنكم

البالء هذا الدّ عاء الذي جتأرون اليوم به ،ولن ننرصكم ونستجيب لدعائكم ،وكيف
تتوقعون أن نستجيب لكم ،وقد أعرضتم عن ذكري ،وكذبتم برسيل مع أنه {ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ} [املؤمنون ،]66 :فوفروا عىل أنفسكم جؤاركم ذلك إذ لن ينفعكم بيشء،

{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [املؤمنون]66 :

أي تنفرون وترتاجعون عن االستامع

إليها  -بل وتتداعون إىل اللغو فيها واالستهزاء هبا وتنكصون عىل أعقابكم زيادة

يف رفضكم هلا ،وإعراضكم عنها وتواجهوهنا {ﮞ} [املؤمنون ]67 :عىل طاعتي

وعىل رسويل وذكري ،وأنتم تتنعمون يف بيتي املحرم ،وتتفاخرون به وبوجودكم
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فيه ،وبانتامئكم إىل إبراهيم الذي رفع قواعده مع ولده إسامعيل الذين تزعمون

انتامءكم وانتسابكم إليه ،فتواجهون ذلك بالبذاءات والفحش واهلذيان الذي ال
يليق ّإل بساقط الكالم {ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ} [املؤمنون ]67 :كالكالم الذي

تتسامرون به ،فيبعدكم عن هذا القرآن وهتجرونه ،وال تنظرون يف حجته وال تتدبرون
آياته ،ولو فعلتم الكتشفتم ّ
أن هذا القرآن مغاير لكالمكم يف فصاحته وبالغته ،وما

اشتمل عليه من هداية للتي هي أقوم {ﮣ ﮤ ﮥ} [املؤمنون ]68 :فلو تدبرمتوه

الضالل والباطل الذي أنتم فيه ،فرسول اهلل مل يأت بجديد عليكم {ﮦ ﮧﮨ
لتبينتم ّ

السابقني
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ} [املؤمنون ]68 :وإنّام رسالته هي رسالة كل إخوانه ّ

من األنبياء واملرسلني{ ،ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ} [املؤمنون ]69 :ويعرفون حسبه ونسبه؟ بل

بالصادق األمني ،وحتى جريانكم من أهل الكتاب يعرفونه كام
قد عرفتموه ولقبتموه ّ

يعرفون أبناءهم{ ،ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [املؤمنون ]69 :وهم أعلم النّاس ّ
بأن أعينهم لم

تشاهد أحكم وال أعقل وال أزكى وال أطهر وال أصدق منه ،فأي عذر لكم يف أن تصفوه

باجلنـون {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [املؤمنون ]70 :إنّكـم تكذبون أنفسكم بأنفسكم فكيـف

بالرسالة ،وبعد أن َّ
خط ّ
الشيب عارضيه،
يكون ّ
الصادق األمني جمنون ًا بعد أن جاءكم ّ
بالصدق واألمانة ومكارم األخالق،
ودخل عامه األربعني وما ُعرف بينكم ّإل ّ

السماوات واألرض وبه أرسلنا رسلنا
{ﯜ ﯝ ﯞ} [املؤمنون ]70 :الذي خلقنا به ّ
وأنزلنا به كتبنا{ ،ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [املؤمنون ]70 :لذا يصفونه  بأنه جمنون،

واحلق الذي جاء به هو اإليامن واإلسالم واإلحسان وكل خري وهدى وكل تذكرة
ونور{ ،ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [املؤمنون ]71 :باختاذ آهلة مع اهلل تعاىل واإلرشاك به
واالستكبار عن عبادته{ ،ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ} [املؤمنون ]71 :وهللك

اإلنسان والنتهت احلياة كلها ،والختل نظام العامل كله ،فلو أنكم كنتم تفقهون،
وتدبرتم القول ،وأدركتم ّ
الرسل ،وال
أن نبيكم الذي أرسل إليكم مل يكن بدع ًا من ّ

الرسل الواحدة ،التي أرسلت تباع ًا هلداية اإلنسان وإقامة احلق والعدل
شذوذ ًا عن أمة ّ
والعمران{ ،ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ} [املؤمنون ]71 :ولو
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تدبروا القول ألدركوا ّ
أن هذا الذي جاءهم به رسول اهلل ﷺ هو ذكر هلم ،ورشف،

ورفعة شأن ،ولو كانت هلم عقول يعقلون هبا لسارعوا إىل االستجابة له ،وقبول هذه

الرسالة ،واإليامن بحاملها واتّباعه ،وهو نحو قوله تعاىل{ :ﯠﯡﯢ ﯣ
ّ

والشف
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [األنبياء ]10 :وأنتم الذين تبحثون عن املفاخر
ّ
والفخر .فها هو القرآن الكريم ذي ّ
الذكر قد ُأنزل عليكم ،وم َّن اهلل عليكم برسول

من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ،فلم تواجهونه بكل هذا اإلعراض؟!
{ﯵ ﯶ ﯷ} [املؤمنون]72 :

[املؤمنون]72 :

فثقل عليهم فأعرضوا عنك؟! {ﯸ ﯹ}

ونعمه التي ال حتىص غمرت اجلميع ،املؤمنني منهم والكافرين{ ،ﯺ}

[املؤمنون ]72 :من كل ما لدهيم ولدى البرش كافة،

{ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} [املؤمنون]72 :

فال أحد يستطيع أن يرزق النّاس بمثل ما يرزقهم به ّ
-جل شأنه.-

الرسول الكريم ﷺ {ﰀ ﰁ
السياق إىل ما تشتمل عليه دعوة ّ
ثم يقودنا ّ
ّ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ} [املؤمنون]73 :

حلياهتم ،لتسري عليه سلسلة هادئة سعيدة مستقرة،

يأتيهم رزقهم من كل مكان ،وينعمون باألمن واخلريات ،وإضافة لذلك نعيم دائم
ِ
ّ
وتكذبونه وتُعادونه ؟! أال تستطيعون العيش ّإل
لم تعرضون عنه
أبدي يف اآلخرة ،ف َ

عىل رصاط أعوج؟! أال تستسيغون ّإل أن تستعبدوا النّاس وتقهروهم؟ أال تريدون
الرحم وسبي األطفال
والسقة والنّهب وقطع ال ّطريق وقطع ّ
ّإل حياة القتل وال ُفحش ّ

والنّساء وأكل اخلبائث ورشب املنكرات؟ أال تستطيعون أن حتيوا وأنتم تعلمون ّ
أن
لكم رب ًا كبري ًا قادر ًا حماسبكم عىل كل عمل؟

ّ
الصاط املستقيم الذي هو كتاب اهلل تعاىل الذي يدعو إليه سيدنا رسول اهلل
إن ّ
للسعادة والنّجاة يف الدّ نيا واآلخرة ،سواء
الصاط -ال ّطريق -الوحيد ّ
ﷺ إنّام هو ّ

علمتم هذا من كتاب اهلل وآمنتم به ،أو علمتموه من جتاربكم احلياتية التي انتهت إىل
ّ
السعيد ّإل بتطبيق ما يأمر به كتاب اهلل (مثل عدم
أن ال سبيل إىل العيش اهلادئ املستقر ّ

الصدق ،عدم االعتداء ،العدل ...الخ) حتى لو مل تعلموا أص ً
ال أنّه
السقة ،األمانةّ ،
ّ
يأمر به ،لكنه ّ
الصاط املستقيم.
يظل هو ّ
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الصاط وال يريدونه هم الذين {ﰈﰉ
{ﰆﰇ} [املؤمنون ]74 :ال يرون هذا ّ

ثم مآهلم إىل
بأنم حماسبون عىل أعامهلم ،صغريها وكبريهاّ ،
ﰊ} [املؤمنون ]74 :وال ّ
جنة أو إىل نار خالدين فيها أبد ًا ،فمن ال يؤمن بذلك ويريد أن يظل يرتع ويلعب يف

حياة النّاس وأعراضهم وأمواهلم وأرزاقهم وأمالكهم وأوالدهم دون حساب ودون
جزاء ،فهؤالء هم حق ًا {ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ} [املؤمنون ]74 :أي مائلون ،ال يمكنهم

الصاط املستقيم ،وسيظلون دائ ًام عىل هذا ال ّطريق األعوج الذي اختاروه
السري عىل ّ
ّ
الرسل الكرام هلم.
وارتضوه رغم إنذار ّ

{ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}

[املؤمنون]75 :

فلو

كشفنا عنهم العذاب سواء اجلوع أو القحط أو ما سوامها لعادوا إىل ما كانوا عليه،

وجلوا يف طغياهنم ،وعادوا إىل أفعاهلم ،ومتادوا يف ضالهلم ،واستمروا يف مهابط احلرية
ألنم ال يرون يف ما حدث حتذير ًا هلم وال إنذار ًا لعلهم يرجعون،
ودركات ّ
الضاللّ ،
فهم ال يؤمنون باهلل وال باآلخرة ،وهم سيكررون هذا اجلؤار يف الدّ ار اآلخرة ،ويقول

قائلهم ساعة املوت{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} [املؤمنون ،]100-99 :وقد قال ّ
-جل

شأنه{ :-ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [األنعام ،]28 :فهذا النّوع من البرش

الرجوع إىل احلق حتى حني يراه ،فهو ذو طبيعة متقلبة
ليس يف طبيعته واستعداداته ّ

الصاط
ال تعرف االستقرار وال متيل إليه ،وال تطيقه بحال من األحوال ،فهم يرون ّ
املستقيم ويعدلون عن سلوكه ،ويتنكّبون معظم ال ّطرق الوعرة املعوجة امللتوية ،وال

السوي ،ولقد أثبتوا ذلك يف احلياة الدّ نيا مرار ًا وتكرار ًا،
والسلوك ّ
يطيقون االستقامة ّ

يقول تعاىل{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ} [املؤمنون ]76 :فقد

والض ،ودامههم اجلوع حتى اضطروا ألكل
أصاهبم العذاب األدنى من القحط
ّ
اجللود واجليف وأوراق ّ
ويترضعوا إلهلهم احلق
الشجر ،وبدالً من أن يستكينوا لرهبم
ّ
الذي ال إله هلم غريه كانوا يفزعون إىل أصنامهم وضالهلم القديم ،مع علمهم ّأنا ال
ثم يعودون إىل أقواهلم الكافرة
تغني عنهم من اهلل شيئ ًا ،ويكشف اهلل عنهم العذاب ّ
وضالالهتم وفجورهم .فإذا اشتدّ عليهم العذاب {ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
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ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [املؤمنون ،]76 :فرتاهم يسارعون إىل اليأس ،ويغلقون عىل أنفسهم
وعقوهلم طرق التّفكري وسبل التّوبة والعودة إىل اهلل ّ
–جل شأنه– ،ويبادرون إىل اليأس
ّ
–جل شأنه– ويكون ذلك مدخ ً
ال من
لئال تنفتح بعض مداخل فطرهم للجوء إىل اهلل
الرجاء وعدم البحث عن سبيل
مداخل اإليامن ،فاليأس يساعدهم عىل إغالق باب ّ
الضالل ويف الكفر واإلرصار عليه.
اخلالص وعن وسائل األمل ،ويف ذلك إمعان يف ّ
ّ
جل شأنه{ :-ﯝ ﯞفإذا كان يوم القيامة وجلوا يف اليأس املطلق ولذلك قال
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [الروم ،]12 :أي ييأسون مع مزيد من احلرسة ،ويبني اهلل تعاىل
ّ
أن العذاب لن يفرت عنهم{ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [الزخرف ]75 :أي يائسون
من أن تدركهم رمحة بعد ذلك العذاب.

النَّجم اخلامس :نامذج من وسائل إقامة احلجة واجلدال بالتي هي أحسن

{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅ
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ﰆﰇﰈﰉ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} [املؤمنون.]118-78 :

يزيد اهلل تعاىل يف حرسة هؤالء القوم وهو يذكّرهم بام م َّن عليهم به من قوى الوعي
التي كان جيب عليهم أن يستخدموها{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ} [املؤمنون ]٧٨ :لكنهم مل يستفيدوا منها شيئا{ ،ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [األحقاف ]26 :ويف اجلحود معنى
مقاومة الوعي واملعرفة كام يقول ّ
جل شأنه{ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [النمل ]14 :فهم يعرفوهنا كام يعرفون أبناءهم ولكن
ثم يقول تعاىل:
يلجأون للجحود واملكابرة لئال يؤمنوا أو تنفتح قلوهبم عىل اإليامنّ ،
{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [املؤمنون ]79 :خلقكم وأسكنكم فيها وجعلكم ُعامر ًا هلا
{ﮅ ﮆ ﮇ} [املؤمنون ]79 :بعد موتكم ودفنكم فيها{ ،ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ}
[املؤمنون ،]80 :فم َّن عليكم باحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً ،ويميتكم ليبعثكم ليوم
النّشور واجلزاء{ ،ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [املؤمنون ]80 :هذا االختالف هو الذي
يمكنكم من احلياة واالستفادة من نعم اهلل كلها ،فهو الذي جعل الليل سبات ًا تسرتحيون
فيه ،وجعل النّهار معاش ًا ترضبون به يف األرض ،لتستفيدوا بخرياهتا ،وبام أودع اهلل
ّ
–جل شأنه– فيها{ ،ﮑ ﮒ ﮓ} [املؤمنون ]80 :ذلك كله؟!

السياق إىل املوانع التي أقاموها يف عقوهلم وقلوهبم وع ّطلوا هبا قوى وعيهم
ثم ينتقل ّ
جل شأنه{ -ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ} [املؤمنون ]81 :فبدالًعن التّفكري ،فقال ّ

 658تفسري القرآن بالقرآن

من أن يتأملوا فيام ذكر {ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [املؤمنون]83-82 :

وهنا تشري اآلية إىل

ظاهرة خطرية أال وهي ظاهرة االعتداد واالعتزاز باآلباء وما كانوا عليه ،وتقليدهم فيام

كانوا يفعلون ،فقال تعاىل يف بلقيس{ :ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ}

[النمل ]43 :فاآلية حتمل التّحذير من التّقليد بكل أنواعه ،ومن القياس اخلاطئ كذلك
مثل قوهلم{ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ} [املؤمنون ]83 :فقاسوا أنفسهم عىل آبائهم،

واعتربوا أنّه طاملا آباؤهم قد رفضوا فينبغي عليهم أن يرفضوه تبعا هلم ،ويفعلوا كام فعل

آباؤهم يف هذا املوقف فنقول{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [املؤمنون ،]83 :ويف هذه
اآليات إشارات إىل التّأثريات اخلطرة لل ّثقافات والتّقاليد والعادات ،وقياس األبناء

أنفسهم عىل اآلباء ،واالعتداد برتاثهم دون أن يسمحوا ألنفسهم بمراجعته وإعادة

النّظر فيه والتّفكري يف ثناياه وميز احلق من الباطل منه ،فياويح أولئك الذين يتشبثون
بالتّقليد ،وهتيمن عليهم العادات والعقل اجلمعي وال ّثقافات املوروثة ،فال يستخدمون
عقوهلم ،ويظنون ّ
أن التّقليد يغني عنهم من اهلل شيئ ًا.

السياق القرآين إىل جمادلة هؤالء باحلق -كعادته كلام ذكر شيئ ًا من
ثم يلتفت ّ
إرسافهم -ليقيم احلجة عليهم مرة بعد مرة ،ويقطع دابر أعذارهم ،ويزيل أي جهالة

الرسل وتفاصيل دعواهتم ،فيأمر اهلل تعاىل سيدنا رسول اهلل ﷺ بأن
عندهم برسالة ّ
جيادهلم بالتي هي أحسن ويقول{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}

[املؤمنونّ ]84 :أيا املدّ عون للعلم واملعرفة ،فينطلق يف جمادلتهم مما هو معلوم هلم ومتفق

عليه بني املؤمنني وبينهم ،فيسأهلم عن األرض ومن فيها ،من الذي خلقها وملن تعود

حض هلم وحث
ملكيتها؟ {ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [املؤمنون ،]85 :ويف ذلك ٌّ

عىل التّفكر والتّذكر ،تذكر العهد الذي قطعوه عىل أنفسهم{ ،ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [األعراف:

 ]173-172فلام ال تذكرون ذلك العهد؟ واستخالف

الساموات واألرض وتصديكم حلملها؟
أبويكم يف األرض؟ وعرضه األمانة عىل ّ
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فذكرهم بذلك لعلهم يتجاوزون حالة اجلحود ،ويقبلون التّوحيد الذي ال يشء يف

ثم يسأهلم {ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
أنفسكم وال يف اآلفاق التي حتيون فيها بخارج عنهّ .

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} [املؤمنون ]87-86 :فهي

أمور دقيقة ال علم هلم هبا ولكنهم ينسبوهنا إىل اهلل تعاىل ،فلامذا ال تتقون عذاب اهلل
وأنتم تعرتفون بذلك كله ،وهذه التّقوى ال تتحقق ّإل باإليامن بوحدانيته واالعرتاف
بألوهيته وقدرته عىل بعثكم بعد موتكم ،ولن يقيكم من النّار يشء ،ولن يباعد بينكم
للسموات
وبني العذاب أمر إن مل توحدوا اهلل وتؤمنوا به وحده :رب ًا وإهل ًا وقيوم ًا ّ

واألرض ومن فيهن ،ورازق ًا لكل دابة هو آخذ بناصيتها.

ثم يوجه هلم ّ
جل شأنه -سؤاالً ثالث ًا{ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} [املؤمنون:ّ

 ]88فكأنّه مجع اخللق كله -ما هو مشاهد هلم ويقع حتت علمهم ،أو ما ليس بمشاهد هلم

وال يقع حتت علمهم ،-ليسأهلم عنه ،فاهلل تعاىل بيده كل يشء {ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ} [املؤمنون ]88 :ويغيث خملوقاته عند احلاجة -وال تفعل أصنامكم ذلك -وهو
ال حيتاج أن يغاث {ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} [املؤمنون ]88 :فأجيبوين عن هذا ،فيجيبون

ألنم ال يملكون أن يقولوا غري ذلك ،فيقول
ّ
بالصدق{ ،ﰁ ﰂ ﳒ} [املؤمنونّ ]89 :
ّ
–جل شأنه–{ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [املؤمنون ]89 :أي ختدعون وجتتالون عن
هلم

الشيطان واهلوى ،ويف هذا إشارة ّ
طريق توحيده -سبحانه -وطاعته وأنّى يأخذكم ّ
أن
الصحيحة التي أجابوا هبا لن تغني عنهم من اهلل شيئ ًا إن مل يؤمنوا هبا حق
اإلجابات ّ

اإليامن ،ويقوموا بام يتطلبه ذلك اإليامن بتلك املسلامت اإليامنية.

ثم يبني اهلل ّ
جل شأنه -أنّه جاءهم باحلقّ ،وأن كل ما حاججهم به إنّام هو جزء
ّ

من احلق الذي آتاهم إياه {ﭑ ﭒ ﭓ} [املؤمنون ]90 :الذي ال مراء فيه وال شك،
{ﭔ ﭕ ﭖ} [املؤمنون ]90 :فال قيمة ملا يدّ عوه من إيامن كاذب ال يساوي شيئ ًا
وهو تسليمهم باألسئلة ال ّثالثة ّالسبع والعرش
والساموات ّ
بأن اهلل مالك األرض ّ

وبيده ملكوت كل يشء وهو جيري وال جيار عليه ،-فذلك االعرتاف اللساين منهم
يكون هلم سلوك ًا يف انحيازهم للحق دائ ًام،
اعرتاف شكيل مل ينبثق عن إيامن ويقني ّ
ألنم اعتادوا أن يقولوا ما ليس يف قلوهبم ،وذلك ال يغني
وما تسليمهم بذلك ّإل ّ
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عنهم من اهلل شيئ ًا ،فال بد أن تكون تلك اإلجابات صادرة عن وعي ،ونابعة من
قلب موقن هبا ،ويلحق هبؤالء –أيض ًا -الذين يقولون -من مرشكي مكة والعرب

آنذاكّ -
الزائفة حني
إن املالئكة بنات اهلل ،ويشاركهم بعض أهل الكتاب بتلك املقولة ّ
يأهلون بعض أنبيائهم ،أو ينسبون هلل ولد ًا ،فيجب أن ينفي ذلك كله {ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [املؤمنون ]91 :فأنبياء بعض األمم وصلحاؤهم –والذين قد
ُ
اتذوا آهلة– ال يمكن أن يكونوا رشكاء هلل يف ألوهيته ،فلو حدث هذا {ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ} [املؤمنون ]91 :وقد سبق أن اعرتفتم ّ
الساموات واألرض وهو
أن اهلل خلق ّ

جيري وال جيار عليه ،فلو فرض املحال فكل واحد من اآلهلة سيستبد بخلقه ،ويعجب
به ويميزه عن خلق اآلخر{ ،ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [املؤمنون ]91 :ولسعى كل منهم إىل

الغلبة واالنتصار عىل اآلخرين ،وال يستطيع امرؤ أن يدّ عي وجود يشء من ذلك
ّ
جل شأنه -إله واحدالساموات واألرض ،فال بد أن يدرك اجلميع أنّه
يف خلق ّ
ثم يعلن ّ
جلأحد ،ما اختذ صاحبة وال ولد ًا ،وال يشاركه يف ألوهيته وربوبيته أحدّ ،
شأنه -تنزيه نفسه عن أن يكون هبذه املنزلة

{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [املؤمنون:

والشيك ويؤمنوا بوحدانيته -تبارك
 ،]91وليستثري يف عباده أن ينزهوه عن الولد ّ
وتعاىل ،-فهو

{ﭲ ﭳ ﭴ} [املؤمنون:

 ]92فال يستطيع أحد أن جيمع ذلك

لنفسه {ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [املؤمنون.]92 :

ثم أمر اهلل تعاىل رسوله ﷺ بأن يتوجه إليه وحده بالدّ عاء {ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ّ

ﭾ ﭿ} [املؤمنون ]93 :كام فعلت مع أقوام آخرين ،خاصة بعد أن كثر سؤاهلم له
 Oبأن يأتيهم بالعذاب ،كام يف نحو قوهلم{ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [الشعراء ]187 :وكام يف قوله تعاىل{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [األنفال،]32 :

َمت –سبحانك -بأن
{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [املؤمنون ]94 :فإن َحك َ
تعذهبم فال جتعلني بينهم ،فيشملني عذابك ،ويف ذلك إنذار شديد هلمّ ،
الرسل
ألن ّ
ال يقولون ذلك ّإل بعد يأسهم من أقوامهم ،فيترضع رسول اهلل ﷺ بأن ينجو من

ّ
جل شأنه -لرسوله الكريم{ :ﮇ ﮈعذاب اهلل املتوقع أن يشملهم ،فيقول اهلل
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ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [املؤمنون ،]95 :وسنريك بعض ذلك فيام ّ
حل هبم يف بدر
ويف فتح مكة وكثري من الوقائع رغ ًام عن أنوفهم ،ولعذاب اآلخرة أخزى وأشق،
أ ّما أنت {ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ } [املؤمنون ،]96 :فاألوىل
السيئة باحلسنة أو بالتي هي أحسن ،واحتمل
بك أن تستمر فيام أنت عليه ،من دفع ّ
الرسالة من التّكذيب ورضوب األذى التي
منهم مثل ما كنت حتتمل مذ كلفت بتبليغ ّ
وبي هلم أدلتنا عىل ألوهيتنا وربوبيتنا ووحدانيتنا بأحسن الوجوه وأقوم
ووجهت هباّ ،
األساليب وأكثرها تأثري ًا يف النّفوس ،فكأنّه ما يزال هناك ما يمكن أن ُيفعل معهم،
وعليك أن حتتمل وتستمر بدعوهتم للتي هي أحسن.
السياق ليأمر رسول اهلل ﷺ بأن يستعيذ باهلل ّ
–جل شأنه– من أمرين مها
ثم ينتقل ّ
ّ
أهم مداخل ّ
الشيطان إليذاء اإلنسان:

أوهلام{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [املؤمنون (((]97 :وهي وسوسته
التي حترك اإلنسان إىل الكرب والغرور واالستعالء عىل اآلخرين ،أو اليأس منهم الذي
الرغبة بالتّوقف عن دعوهتم ،فيأمر اهلل رسوله ﷺ بأن يستعيذ به
قد يدفع الدّ عاة إىل ّ
من مهزات ّ
الشياطني التي قد حتول بينه ﷺ وبني االستمرار بالدّ فع بالتي هي أحسن
سيئات القوم ضده ،وأن يستعني باهلل ويتحصن به.

ثانيهما{ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [المؤمنون ]98 :يستعيذ من "حضور
ّ
الشياطني" ،أو جمالستهم له ،أو التّمكن منه بأي شكل من األشكال ،فهو تعليم
ّ
–جل شأنه– واالستجارة به من تأثري وساوس ّ
الشياطني
للمؤمنني بااللتجاء إىل اهلل
ومن حضورهم.

السياق ليكمل مع أولئك املرشكني ليبني هلم حالة تنتظرهم وقد ال
ثم يعود ّ
ّ
يتوقعوهنا ،وهي حالة حضور املوت {ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [املؤمنون ]99 :وصار
أقرب إىل اهلل من املحيطني به ،وحتى نفسه تكون قد فارقت جسده ،وال يستطيع
كل من يعرفهم يف احلياة أن يمدوا له يد العون -وهو عىل تلك احلالة ،-يكشف

((( اهلمز :النخس ،واهلمزات مجع اهلمزة ،ومنه مهامز الرائض ،واملعنى ّ
أن الشياطني حي ّثون الناس عىل املعايص
ويغروهنم عليها ،كام هتمز الراضة الدواب حث ًا هلا عىل امليش .انظر:
 -الزخمرشي ،تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،مرجع سابق ،ص .714
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اهلل عنه الغطاء ،ويتذكر كل إنسان ما ّفرط فيه من إحسان ،سواء أمور واجبات أو

مستحبات ،ويتذكر املنهيات التي قد يكون سقط فيها ،وهنالك سيقول{ :ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} [املؤمنون ،]100-99 :وهذا شامل للمرشكني وللمفرطني من أهل

اإلسالم حيث يقول تعاىل{ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

الر ُّد عليه { ﯘ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [املنافقون ،]10 :فيكون ّ

طلب ال يستجاب لهّ ،
ألن هذه هي سنة اهلل
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [املؤمنون ]100 :لكنه
ٌ

{ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [األنعام ]28 :فهذا ليس دعاء حيتمل اإلجابة
والرفض ،فال جياب إليه وال يسمع منه.
ّ

{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} [املؤمنون:

 ]100أي حاجز ومانع كام يف قوله تعاىل{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [الرمحن ]20 :فحالة

االحتضار هذه هي حالة ال مرجع منها ،فهي بوابة املوت وبدايته.

وبعد أن بينت السورة حالة االحتضار وبينت شيئا ملا جيري لإلنسان فيه ،نقلتنا

ثم البعث والنّشور بعدها {ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [املؤمنون]101 :
الساعة وقيامها ّ
إىل حالة ّ

فهو فناء وموت مجيع املخلوقات {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} [القصص ]88 :و{ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [الرمحن{ ،]27-26 :ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ} [املؤمنون ]101 :فهؤالء الذين يتفاخرون بأنساهبم يف احلياة الدّ نيا ويتعاىل
بعضهم عىل بعض فيها لن جيدوا هلذه األنساب أثر ًا يف موازينهم التي ختف وتثقل بام
عملوا ،ال بمن ينتسبون إليهم{ ،ﯮ ﯯ ﯰ} [املؤمنون ]101 :فهم لن يسألوا
عن أنساهبم بل عن أعامهلم فهي مواطن ال ُيسأل فيها املرء عن يشء ّإل عن نفسه
ومصريه{ ،ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ} [عبس ]37-34 :وقوله{ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ} [املعارج ،]10 :فشدة
والتقب وانتظار النّتائج ال يسمح ألحد أن ينشغل ّإل بخويصة نفسه،
الفزع ّ
وانتظار ما سيكون عليه مصريه ،فال جمال ليتساءل النّاس عن أنساهبم وقراباهتم
وما إىل ذلك{ ،ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ} [املؤمنون ،]103-102 :وقال تعاىل{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
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ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭ ﮮ} [األعراف ]9-8 :فهم {ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ}

[املؤمنون]104-103 :

تأكلهم النّار وتقطعهم فتتقلص ّ
الشفاه وتتباعد عن

[املؤمنون:

 ،]105وهو مثل قوله –تعاىل{ :-ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

األسنان ،فيقال هلم –آنذاك -وهم يصطرخون فيها{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘ ﭙ}

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ} [النمل .]84-83 :فامكان ردهم ّإل االعرتاف بام فعلوا ،ولكنه وقت ال

ينفع فيه هذا االعرتاف {ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ }

[املؤمنون:

 ،]108-106أي

ينزجرون –من خسأ الكلب وخسأ بنفسه– فال يرفع عنهم العذاب وال خيفف ،وهو

طلب طاملا طلبوه وذكره القرآن الكريم عىل ألسنتهم ،قال –تعاىل{ :-ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [إبراهيم]44 :

وقال –تعاىل{ :-ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ} [السجدة:

 ]12وقال –تعاىل{ :-ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵﯶ} [فاطر ]37 :وقال –تعاىل{ :-ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ}

[غافر]11 :

فقد أعطيناكم الفرصة كاملة ،فضيعتموها

وآذيتم املؤمنني يب {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [املؤمنون ]111-109 :فهؤالء الذين جعلتم االستهزاء هبم

والسخرية منهم شغلكم ّ
الشاغل يف الدّ نيا ،هؤالء هم عبادي املؤمنني الذين فازوا
ّ

يف هذا اليوم ،كام قال تعاىل{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﭑﭒﭓﭔﭕ
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [املطففني ،]36-29 :وليزيدهم حرسة وندامة أكثر ،وليوبخهم
ويشعرهم بضالهلم وسفه عقوهلم حني كانوا يستمتعون باملعايص ويع ّبون منها ع ّب ًا،

فيسأهلم{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ}

[املؤمنون ]113-1112 :وهو مثل قوله –تعاىل{ :-ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

الغي
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ} [الروم ]55 :فكم قضيتم يف التّمتع بالدّ نيا واتباع
ِّ
أنا يوم واحد! بل أقل! فريد عليهم{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ّ
والضالل ،فال يشعرون ّإل ّ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [املؤمنون ،]114 :ليزيد يف حرسهتم ،فكيف ضيعوا الكثري

الباقي بالقليل الفاين ،فلو أنكم آمنتم يف هذا العمر القليل بربكم ،وقمتم بواجباتكم،
وسلكتم سبل اهلداية ،وصربتم قلي ً
ال عىل ذلك ،إذ ًا لتغري املصري وتغريت النّتيجة،

الضالني اجلاهلني الذين ال يعلمون ّإل ظاهر ًا من احلياة الدّ نيا،
ولكنكم كنتم من ّ
ولذلك مل يؤمنوا بالبعث والنّشور ،وال احلرش واخلروج من القبورّ ،
ألن ظنهم برهبم

أرداهم{ ،ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ}

[فصلت:

 ،]23-22وملزيد من التّوبيخ واحلرسة واإلذالل هلم قال{ :ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [املؤمنون ]115 :فيشري املوىل القدير إىل ّ
أن هذا
وإن اهلل ّ
إن له غاية ومقاصد مهمةّ ،
اخللق مل يكن عن عبث ،وال رغبة يف هلو ،بل ّ
–جل

شأنه– ال يليق به -تبارك وتعاىل -أن يفعل العبث {ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [املؤمنون ]116 :الذي هو املالك احلق لكل يشء ،فكل يشء
منه وإليه ،وهو ال ّثابت الذي ال يزول ملكه تعاىل عن العبث وتنزه عنه –سبحانه-

{ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [املؤمنون ،]116 :فهذا اإليامن هو الذي حيدد

للخلق غايته ومقصده وحكمته ،لذلك ختتتم السورة بقوله تعاىل{ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

فبي ّ
جل شأنه -أنّه من يدعي وجود إله آخرﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [املؤمنونّ ]117 :

فقد ادعى الباطل الذي يستحيل أن يسعفه يف دعوته ،ألنّه يستحيل إثبات ما ا ّدعاه
الشيك ،فاآلية هنا فيها داللة عىل ّ
السوي ال ينبغي أن يقبل دعوى
بوجود ّ
أن العقل ّ
دون دليل وال برهان ،فمن روى شيئ ًا فال بد أن يقيم الدّ ليل عىل صحة روايته ،ومن
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ادعى دعوى فال بد أن يقيم الدّ ليل عىل صحة دعواه ،ذلك هو العقل املسلمٌ ،
عقل
ال يقبل شيئ ًا دون برهان ،والربهان أقوى يف الداللة والوضوح واحلجية من الدّ ليل،
فال بد من الربهان ،ولذلك ّ
فإن من يدّ عي شيئ ًا ويدعو النّاس لإليامن به دون برهان
فجرمه وذنبه أكرب من أن يقدّ ره برش ،لذلك
{ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ} [املؤمنونُ ]117 :
لتبي ّ
ّ
أن األمور بخواتيمها
فإن حسابه موكل إىل ربه  .Eثم تأيت فاصلة اآلية ّ
ونتائجها وعواقبها ،وما دام األمر كذلك فتعترب من سنن اهلل ال ّثابتة {ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ} [املؤمنون ]117 :وقد تركها دون تقييد فتشمل الدّ نيا واآلخرة ،وهنا
السورة إىل مقدمتها ،حيث جاء قول اهلل
تعيدنا هذه اآلية التي ختمت هبا وبام بعدها ّ
ّ
ّ
وكأن هناك سؤاالً مفاده وماذا عن
جل شأنه{ -ﭑ ﭒ ﭓﭔ} [املؤمنون]1 :ثم نجد األمر
الكافرين؟ فيقول تعاىل{ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ} [املؤمنونّ ،]117 :
اإلهلي لرسوله { :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} [املؤمنون ]118 :فطلب
تبي لنا هذه
والرمحة منه –سبحانه -وهو العاصم من الوقوع يف اآلفات ،وهكذا ّ
املغفرة ّ
السورة الكريمة بآياهتا –القليلة العدد ،العظيمة ّ
الشأن– سبل الفالح وتفادي الدّ مار.
ّ
فاحلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوج ًا.
واهلل أعلم.
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سورة النور 667

السورة  102يف ترتيب النّزول ،وهي سورة مدنية.
نزوهلا :هي ّ

عدد آياهتا :أربع وستون.

وعدد كلامهتا :ألف وثالثامئة وسبع عرشة.
وعدد حروفها :مخسة آالف ومخسامئة وستة وتسعون.

السورة:
عمود ّ

عمود هذه السورة األساس هو "التزكية" املطلقة ،تزكية األفراد ،واألرس،
واملجتمعات ،ويتَّصل هبا تزكية البيوت ،والبيئات ،واألوطان والديار ،تزكي ًة شامل ًة،
اإلنساين ،يف ِّ
أدق املواقع التي يستشعر اإلنسان فيها
تقوم عىل قواعدَ ر َّبان َّي ٍة يف السلوك
ّ
وحيب أن يامرس فيها حياتَه دون ا َّية قيود.
حر َّي َت ُه شب َه املطلقة،
ّ

وتسمية السورة اإلهل َّية بالنور :تسمي ٌة هلا بام يرتتَّب عىل االلتزام هبا من هداية
أي ٍ
نور آخر يف نقائه ويف صفائه ويف طهارته،
ونور من نوع خاص متم ّيز ،ال يشبِ ُه ُه ُّ

وما يتَّصل بذلك.

وقد جاء ذكر التزكية فيها بألفاظها ثالث مرات يف سياقني خمتلفني:

ففي اآلية األوىل{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [النور]21 :

يبني اهلل َّ
جل شأنه َّ
أن االنحراف عن التزكية انقيا ٌد واستسال ٌم للشيطان ،بحيث
ُ
اإلنسان متت ِّبع ًا خلطوات الشيطان ،يضع الشيطان قدَ َم ُه ،فيت َب ُع ُه اإلنسان خطو ًة
يصبح

خطوة ،والتزكية منهج الرمحن فلذلك ينبغي استمدادها منه وعدم الغفلة عن ذكره
ٍ
وطلب معيته يف كل خطوةَّ ،
فرصة
ألن الشيطان يرتبص به ،ويعمل عىل اغتنام ا َّية
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ضمني من
لالنحراف به ،وتغيري سلوكه ،وإيقاعه يف حبائل «التدسية» ،وفيها حتذير
ّ

اآلفات التي تعرتي طالب التزكية ،أثناء جهودهم ملامرستها ،وبلوغ غايتها ،فال يستعيل
طالب التزكية عىل أحد من عباد اهلل َّ
رت بنفسه ويقول« :إنّام أوتيته عىل
جل شأنه ،وال يغ َّ

علم عندي» أو أوتيته ألنني إنسان جيد ،بل عليه أن يعلم أنّه ما سلك سبيل التزكية
عز َّ
وجل وتوفيقه وعنايته ومعيته ،فليس له أن يغفل عن ذلك حلظة،
إال بفضل اهلل َّ
فاهلل تعاىل هو الذي يزكّي من يشاء ،بعد أن يعلم منه اإلقبال عليه ،والرغبة يف ما عنده،
ولذلك قال{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [النور.]21 :

فالفضل هلل َّ
جل شأنه الذي شمل املقبلني عليه برمحته ،فزكّاهم ،وبارك يف

والتطهرر عىل مستوى األفراد واألرس واجلامعات
جهودهم فآتت ثامرها يف التزكّية
ّ

والبيوت والديار والبيئات.

أما اآلية الثانية{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [النور.]28 :

فكأنا ترضب للناس مث ً
زكي ،وما هو أزكى وأطهر،
ال للوصول إىل معرفة ما هو ٌّ
َّ
وما هو من خطوات الشيطان يف موقف ال ي ّطلع عليه إال هو َّ
جل شأنه ،موقف

يتّصل بالقلوب واملشاعر والنفوس قد ال يصل علم إنسان مهام اتسع وانترشت آفاقه
للوصول إليه وإدراكه ،ولك َّن اهلل يعلم َم ْن َخ َلق وهو اللطيف اخلبري ،فيعلم ما هو

جير علينا املشاكل واملصائب واالنحرافات واتباع
أزكى لنا وأطهر ،وما يمكن أن َّ

خطوات الشيطان.

رب العاملني بسورة النورَّ ،
النور ثمر ُة التزكية ،والنتيجة
ألن
وتسمية السورة من ِّ
َ
توص ُل التزكي ُة إليها ،فالتزكية مقدمات والنور نتيجة{ ،ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
التي ِّ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ} [النور ،]40 :وكل الترشيعات الواردة فيها من ّأوهلا إىل آخرها تدور

حول حمور التزكية ،ومنح اإلنسان النور الذي هيتدي به ،وهو يبحث عن التزكية
ويسعى إليها ،فام أعظم هذا القرآن الكريم وما أج َّله ،والنور هو املنهج الذي هيدي
إىل التزكية.
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مقدمة

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [النور]1 :

وألنا سورة قد
هذه سور ٌة من أعظم سور القرآن -وكل سور القرآن عظيم-
َّ

انفردت بمجموعة كبرية من األحكام والقضايا التي من شأهنا أن تُبنى عىل أساس
الزكية النّق َّية ال ّطاهرة ،فقد قدمت ملا اشتملت عليه بمقدمة
منها املجتمعات اإلنسان َّية ّ

هي غاية يف القوة والتّحدي وطلب التّسليم بكل ما جاء فيها من آيات .فبعد أن أكّدت

منزلة حمكمة بينت َّأنا سورة فرضها اهلل  ،Eفكل يشء فيها
عىل َّأنا سورة ّ
عز َّ
دق أو َّ
وكل حكم َّ
وجل هو من فرضه ،فكأنَّه أراد أن يقول ال جمال
جل ،فاهلل َّ

السورةّ ،
ألن اهلل فرضها وقدَّ رها
للتنصل أو تأويل أو اجتهاد يف سائر ما ورد يف هذه ّ
الصلبة حسي ًا أو معنوي ًا ،والتّأثري
وألزم هبا .فالفرض مفهوم يدل عىل القطع لألشياء ّ

فيها ينبه إىل أنَّه شأن معلوم حمدد ،فقال{ :ﭣ ﭤ ﭥ} [النساء ]7 :أي معلوم ًا،
وإذا وصف حكم بالفرض كان حك ًام قطعي ًا جيب العمل به عىل وجهه .ويف سائر
املواضع التي وردت مادة الفرض فيها لوحظ ّأنا تدور حول القطع الذي يمنع من

تقدير أي وجه أو احتامل خارج دائرة املنطوق ،فيتم بذلك القطع وإلزام النّاس هبا.

وكل ذلك ينبغي اإليامن به بقبول وتسليم نفيس وعزيمة صادقة يف العمل والتّنفيذ.
{ﭓ} [النور ]1 :تشتمل عىل ذلك كله ،فكل ما فيها مفروض ومقدّ ر تقدير ًا إهلي ًا

ليس فيه جمال لزيادة أو نقصان أو اجتهاد أو تغيري ،فهي مفروضة من اهلل تعاىل ،وليس
ألحد -عىل مستوى التّفسري أو التّأويل وال تقديم االحتامالت -أن ُي ّمل شيئ ًا منها ما
ال حيتمله اخلطاب القرآين فيها كام هو.

ويأيت قوله َّ
جل شأنه{ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [النور:

السورة
 ]1لقد انفردت هذه ّ

بأنّه قد وردت فيها كلمة {ﮞ} [النور ]34 :باسم الفاعل أي مبينات لغريها ،فهي
بينة يف نفسها مبينة لغريها ،ويف ذلك تنبيه عىل رضورة االلتزام هبا كام هي ،وكام وردت

وأنا هي التّبيان
يف كتاب اهلل تعاىل دون تغيري أو تأويل أو حتريف للكلم عن مواضعهَّ ،
ّ
وكأن فيها حتذير ًا ضمني ًا وإيام ًء للمكلفني بأن ال يبحث أحد
الـم ِّبي،
الـمبني ُ
والبيان ُ
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عن أية إضافة من خارجه؛ إذ بيان املبني ليس من شأن العقالء والعلامء أن يسعوا إليه.

فكأن اهلل ّ
جل شأنه علم ّ
ّ
السورة قد تتعرض للتّالعب
أن األحكام النّازلة يف هذه ّ
واحلذف واإلضافة كام فعلت أمم أخرى سبقتنا ،ويف مقدمتهم بنو إرسائيل حني
فكأن اهلل ّ
ّ
جل شأنه أراد حتذيرنا
غريوا يف احلدود والعقوبات ،وحاولوا التّمرد عليها،

من مماثلتهم يف تغيري ما أنزل ،وما أوحى ،وما حدّ وما رشع ،بأية حجة أخرى -وال
حجة بعد القرآن -وبأي دليل آخر -وال دليل حيكم عىل القرآنّ ،-
فحذرنا من ذلك،
وأخربنا ّ
بأن هذه اآليات بينات يف ذاهتا ومبينات لغريها ،وبأن هذه سورة قد فرضناها
ّ
كأنا
بأنفسنا
حرفت وأضافت وحذفت ،فهذه اآلية ّ
فنحذركم أن متاثلوا أمم ًا أخرى ّ
اشتملت عىل وعيد وهتديد ألولئك الذين حاولوا أن جيعلوا هذه األمة مثل أمة بني
الشيعة وحدودها مثل األحكام واحلدود الواردة يف
إرسائيل ،وجيعلوا أحكام هذه ّ
رشائع رشعها اهلل ّ
جل شأنه لتأديب تلك األمم التي قست منها القلوب ،فعوقبوا
لإلص واألغالل واحلرج،
إص وأغالل ،أ ّما رشيعتنا فهي
ٌ
ختفيف ورمح ٌة ورفع ْ
برشائع ْ
{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [األعراف.]157 :

{ﭘ ﭙ ﭚ} [النور ]1 :عهد اهلل وميثاقه الذي واثقكم به ،إذ أشهدكم
عىل أنفسكم أنّه ربكم ،الذي خيلق وخيتار ،وهو أوىل منكم ببيان ما ينفعكم وما
يرضكم وما ُيصلح شأنَكم وما يفسده ،وأيض ًا {ﭘ ﭙ ﭚ} [النور ]1 :أنَّكم
مستخ َلفون يف هذه األرض ،ال متلكوهنا عىل وجه احلقيقة ،بل لكم فيها حق االنتفاع
وحق االستغالل والتّمتع بام فيها ،رشيطة االلتزام باألحكام والنّظم التي رشعها اهلل
ِ
جل شأنه ،ويف مقدمة ذلك -بعد توحيد املوىل َّ
لكم َّ
واإليامن به -حتقيق
جل شأنه
التّزكية ،تزكية عقولكم وقلوبكم ووجدانكم وبيئاتكم وأخالقكم ،فال تَدَ عوا ثغرة
ُ
عوامل
يف أي مستوى من املستويات تنفدُ منها إىل جمتمعاتكم أو أنفسكم أو أرسكم
السابقة لكم،
االنحراف
السء .ولعلكم تتذكرون ما ُفرض عىل األمم ّ
ّ
والسلوك ّ ّ
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وعواقب انحرافهم عنها وانغامسهم يف ّ
الشهوات واتّباع الغرائز ،وكثري ًا ما تقف
عقولكم عاجز ًة أمام تصحيح هذه االنحرافات أو جتاوزها أو وضع االحتياطات
املناسبة حلاميتكم من آثارها املدمرة ،وقد قصصنا عليكم ما حدث ألمم سبقت مثل
قوم "لوط" وأمثاهلم من أولئك الذين سيطرت عليهم شهواهتم ،ففقدوا إنسانيتهم،
رش الدّ واب عند اهلل ،وليكونوا عىل سفالة
وهبطوا إىل مستوى أسفل ّ
السافلني ،ليكونوا َّ
من األخالق فاهنارت حضاراهتم ودمرها اهلل عليهم بام ارتكبوا من الفواحش واقرتفوا
السورة.
السيئات ،فذلك ك ّله مقدمة اشتملت عليها اآلية الفاحتة املقدمة هلذه ّ
من ّ
السورة بالنّور ين ّبه إىل ّ
كام َّ
السورة قد محلت أنواع ًا من النّور
أن هذه ّ
أن تسمية ّ
تتجاوز احلرص لكيال تغادر حاج ًة من حاجات األفراد واألُرس واملجتمعات يف هذه
األمور ّ
الشائكة التي تتعلق بشهوات النّاس وحاجاهتم اجلسدية التي قد ال يستطيع
يرشع هلا ترشيعات أن يصل إىل أفضل ال ّطرق و َأسلمها إليها.
اإلنسان -لو أراد -أن ِّ

النَّجم األول :منهج حفظ العرض والكرامة

{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ} [النور]10-2 :

القض ّية األوىل :ال ّزنا َ
واجل ْلد

السبل
وبعد انتهاء هذه املقدمة ،دخل مبارش ًة إىل عقوبة ّ
الزنا الذي هو أفحش ّ
مهد يف آيات كثرية سبقت
لتلبية احلاجات الغريزية للبرش ،ذكر ًا كان أو أنثى .فبعد أن َّ
يف نزوهلا هذه اآلية الكريمة ببيان ُقبح و ُفحش هذه اجلريمة ،والنّهي عن االقرتاب
منها وممارستها ،وبيان ما فيها من مفاسد ،جعلت آيات الكتاب تتناوهلا دائ ًام باعتبارها
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فاحش ًة ومقت ًا وأسوأ سبيل يمكن أن يسلكه اإلنسان لتلبية حاجاته الغريزية .قال
تعاىل{ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [النور.]2 :

الزنا -اسم الفاعل -يف وصف
لقد استَخدمت اآلية الكريمة اللفظ املشتق من ّ
من يستحقون العقاب .ومن النّاحية ال ُّلغو َّية إنّام ُيشتق لإلنسان اسم أو لقب من ٍ
فعل
الشخص إنّه ٍ
صح أن يقال عن ذلك ّ
زان أو سارق
قام به وتعدّ دت ممارسته له بحيث َّ
أو ُم ٍ
راب أو نحو ذلك ،وإن كان األصوليون قد اختلفوا يف رضورة بقاء ما منه وجه
االشتقاق عند إطالق اللفظ .وال يبعد هنا رجحان القول ببقاء ما منه االشتقاق ،ففيه
تنبيه لتعدد وقوع الفعل إىل مستوى االتصاف به ،فمن ارتكب هذه الفاحشة وقام هبا،
وأقبل عليها ،وتكررت منه ،فقد صدق فيه ال ّلقب بأنّه ٍ
زان أو زانية ،وهذا ينسجم مع
الربط بني التّوبة والعقوبة ،وكون
ّ
توجه القرآن الكريم عىل سبيل التّنبيه ،واإليامء يف ّ
ِ
(((
الذن ِ
"التَّائب من َّ
بالزنا بحيث
الزاين أن جيهر ّ
ْب له ".وال ُيتوقع من ّ
ْب ك ََم ْن َل َذن َ
يشهد عليه أربعة من ّ
والتدد
الشهود أنّه زنى ّإل إذا خلع عنه ثياب احلياء واخلوف ّ
ُعرضه لشهادة شهود أربعة بأنّه
بشكل كامل ،بحيث مل يعد يتح ّفظ عن املجاهرة التي ت ّ
زنى ،وهذا ال يأيت ّإل بتكرار فعله ذلك .وسيدنا رسول اهلل  ويف كثري من الوقائع
الرسول الكريمّ ،أنم ما يزالون خيافون اهلل تعاىل،
التي رويت عن جميء زناة إىل ّ
الضعف اإلنساين
ويريدون أن يقفوا عند حدوده ،لكنهم سقطوا يف هذا ال ّظرف نتيجة ّ
وضغط ّ
الشهوات القاهرة ،والغفلة عن اهلل تعاىلُ ،ث ّم تذكروا فإذا هم مبرصون،
ألنم ال
فهرعوا يبتغون ال ّت ّطهر من الفاحشة واخلروج عنها ،والتّخ ُّلص من آثارهاّ ،
يريدون أن يلقوا اهلل تعاىل هبا .فام كان من رسول اهلل  ّإل أن يردهم ويعرض
الصحابة رضوان اهلل عليهم عندما يأيت إليهم من
رصوا .وكان ّ
عنهم رمح ًة هبمّ ،إل أن ُي ُّ
يعرتف هبذا يقولون له :لوال سرتت عىل نفسك ،لوال سرتت عىل فالن.
الزنا ،لتنبه إىل ذلك النّوع
والزاين هنا مها "اسم الفاعل" اشتقت من فعل ّ
فالزانية ّ
ّ
من اعتياد وتكرار تلك اجلريمة ،ومثال هذا أيض ًا ما أورده البخاري من حديث ابن
((( ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني (تويف273 :ﻫ) .سنن ابن ماجه ،حتقيق :شعيب األرنؤوط
وآخرون ،دمشق :دار الرسالة العاملية ،ط2009 ،1م ،كتاب الزهد ،باب ذكر التوبة ،ج ،5حديث رقم

( ،)4250ص.320
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مسعود  عن النبي ﷺ قال" :إِ َّن الصدْ َق ي ِدي إىل ا ْل ِب ،وإِ َّن ا ْل ِ ِ
الن َِّة،
ِّ َ
ِّ
ب َ ْيدي إىل ْ َ
َّ
َْ
ِ
ِ
وإِ َّن الرج َل َليصدُ ُق حتى يك َ ِ
ِ
ور
َ
َّ ُ َ ْ
َ
ُون صدِّ يق ًاَ ،وإِ َّن ا ْلكَذ َب َ ْيدي إىل ا ْل ُف ُجورَ ،وإِ َّن ا ْل ُف ُج َ
ِ
ِ
ِ
َّ ً (((
َيدي إىل الن ِ
َب عنْدَ اهلل كَذابا ".ففي هذا احلديث
الر ُج َل َل َيكْذ ُب حتى ُي ْكت َ
َّارَ ،وإِ َّن َّ
ْ
ّ
َّ
ّ
وحتريه .وما روي
نجد أن ّ
الصدِّ يق والكذاب مل يصريا كذلك إل بعد مداومة الفعل ّ
الرجوع عن إقراره،
أقر عنده ّ
بالزنا ،وتلقينه عبارات ّ
يف رد رسول اهلل  لبعض من َّ
الصحابة" :لوال سرتت عىل صاحبك" يدل عىل عدم
وشيوع تلك املقولة عىل ألسنة ّ
ّ
وكأن األمر بالعقوبة من اهلل
وجود عقوبة حمددة ثابتة بدليل صحيح يف تلك املرحلة،
مل ينزل بعد .فهذا بالتّأكيد حدث ّ
ألن سورة النّور نزلت متأخرة ،وال نجد نص ًا يف
الصحيحة عن رسول اهلل  ما يمكن أن يقال إنّه نص
القرآن وال يف األحاديث ّ
فكأنا مثل حالة
الزنا -سواء يف حالة اإلحصان أو غريه -قبل آية النّور.
يف عقوبة ّ
ّ
حتويل القبلة ،فالكل يعرف ّ
أن رسول اهلل  بعد اهلجرة قد استقبل بيت املقدس
واحلكمة يف ذلك ظاهرة ،ففيها تأكيد لوحدة األنبياء ووحدة الدّ ين ومقاصده وغاياته
وأهدافه وعدم وجود تناقض بني رساالت النّبيني واملرسلني ،فأصول الدّ ين واحدة،
الشائع بنا ًء عىل اعتبارات معينة ال ينفي هذه الوحدة ،وال يقلل من
واختالف بعض ّ
شأهنا ،فمن رجم من اليهود إنّام رجم بحكم التّوراة كام هي بني أيدينا اآلن ،واهلل أعلم
باحلكم األصيل قبل حتريفها -كام أخربنا اهلل -وسنبني ذلك ،وإذا قيل برجم غريهم
يف حالتني أو ثالث فهي أخبار آحاد ال تنسجم حتى مع تعليامت التّوراة التي تقول
بالرجم عىل باب املدينة ليشهده الدّ اخلون إليها واخلارجون منها،
بوجوب القيام ّ
ووقائع كهذه ال بد أن يشهدها املئات الذين يصدق عليهم اسم طائفة أو طوائف من
املؤمنني ،فإن مل يشهد ذلك ّإل آحاد فذلك يعد شذوذ ًا عند اإلمام أيب حنيفة ،باعتبار
َّ
أن الواقعة واحلالة هذه جيب أن يروهيا املئات عن املئات وال نقول اآلالف ،وال يقترص
ذلك عىل رواية أربع فام دون -كام ذهب بعضهم إىل ذلك -قياس ًا عىل عدد شهود
الزناّ ،
الزناة
فالشهادة يشء ،وشهود حالة العذاب وإقامة احلد لزجر النّاس وإصابة ُّ
ّ
باخلزي وإشعارهم باهلوان نكاالً من اهلل يشء آخر ،فل ُيتَأ َّمل!

ِ
ل{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األدبَ ،باب َق ْول اهلل َت َعا َ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [التوبة ]١١٩ :وما ُين َْهى عن ا ْلك َِذ ِ
ب ،حديث رقم ( ،)6094ص.1177
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والزنا هادم للمجتمعات ،وال يمكن أن يقوم جمتمع عىل أكتاف ُأناس اعتادوا
ّ
الزنا وألفوه ،وشاع فيهم ومارسوه رس ًا وجهر ًا ،وال يمكن أن تقام أ َّمة رشيدة أو
ّ
والزنا ليس كام يصوره بعض املعارصين بأنَّه استمتاع رجل
دولة قوية من مثل أولئكّ .
والزاين مسافح ،وفيه
فالزانية مسافحة ّ
بامرأة والعكس ،بل هو هدر لن ُِو َيات((( اخللقّ ،

–ألنام قد يلجآن إىل التّخ ّلص من املولود خشية الفضيحة واملسؤولية–
معنى القتل
َّ

وخلط األنساب وتدمري شبكات العالقات ،إضافة إىل أنَّه ال يمكن أن تتحقق بني

والصهر ،وال يمكن أن يؤدي إىل بقاء
والرمحة ،وال يقوم بينهام النّسب
ّ
ّ
الزانيني املودة ّ

النّوع ودوامه ،فهو كام وصفه اهلل تعاىل{ :ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂ}
ِ
يكتف القرآن الكريم بتقبيح هذه اجلريمة البشعة والتّنفري منها،
[النساء ،]22 :فهنا مل

وبيان ما فيها من اعتداءات وفحش ،بل أنزل اهلل  Eيف هذه اجلريمة هذه
وضمنها عقوب ًة زاجرة هي من جنس عقوبة احليوانات أو وسائل
اآليات البينات،
َّ
زجرها وترويضها وهو اجللد ،جزا ًء وفاق ًا لالنسياق وراء ّ
الشهوة احليوانية والغريزة
العضوية وعدم إدراك حكمتها ووضعها موضعها.

واهلل  Eيف هذه اجلريمة بدأ باألنثى مع َّأنا العنرص املفعول به ،ويفرتض

الزوجية ،ولكن ّ
أن َّ
ألن املرأة هي املنوط
الذكر يكون العنرص الفاعل من حيث قانون ّ
َّ
وألن هذه اجلريمة ال يمكن أن تتم من دون استعداد وتسليم من أنثى غاوية،
هبا املتعة،

حمرك ًا ودافع ًا َّ
للذكر ملتابعتها للقيام هبذه اجلريمة،
بل قد يكون تربجها وميوعتها ّ
السقة
والغالب ّأل تقع جريمة زن ًا دون استدعاء أو رىض من األنثى ،بخالف جريمة ّ
التي بدأ القرآن املجيد فيها َّ
بالذكر{ :ﭟ ﭠ} [املائدة ]38 :ألنّه يف األعم

الرجال ،فهم الذين يمتلكون اجلرأة الكافية
السقة هم ّ
األغلب أن الذي ُيقبل عىل ّ
الرتكاب مثل هذه اجلريمة وهم املنوط هبم اإلنفاق وكسب املال.

((( مجع نواة ،انظر:

 الفيومي ،أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل احلموي (تويف770 :ﻫ) .املصباح املنري يف غريب الرشحالكبري ،بريوت :املكتبة العلمية1980 ،م ،ج ،2ص.632
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تبني اآلية الكريمة ّ
والزانية هي اجللد مائة جلدة ،وهذا ما ينسجم
الزاين ّ
أن عقوبة ّ

الشيعة القرآنية التي ذكرها اهلل تعاىل يف آيات سورة األعراف {ﭴ
مع خصائص ّ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [األعراف.]157 :

اختصت هبا رشيعة القرآن املجيد بوصفها
هذه اخلصائص التّرشيع َّية التي
ّ

الشيعة العامة ّ
الشاملة اخلامتة التي يفرتض أن تصبح رشيعة العاملني ،رشيعة
ّ

النّاس كافة التي تتبناها البرش َّية كلها ،فعاملية خطاهبا وحاكمية الكتاب الذي محلها

الشيعة اخلالدة ،لتكون رشيع ًة جتتمع عليها كلمة
وخصائصها هذه جعلت منها ّ

البرش وترضاها اإلنسان َّية لنفسهاّ ،
فإن منتهى احتياج البرش هو أن يأت َيهم برهان من

رهبم يضع عنهم آصارهم واألغالل التي كانت عليهمّ ،
وحتل ال ّطيبات كلها ،وحترم
اخلبائث كلها ،وتنسجم مع املعروف الذي تعرفه الفطرة وتعرفه البرش َّية وتتقبله وال
تنفر منه طباعهم ،وال يكون حتمي ً
ال ملا ال يطاق ،وال تكليف ًا بام ليس يف وسع البرش أن

الزاين باجللد– ومعاملته مثل معاملة
يفعلوه ،هذه كلها جتعل هذه العقوبة –عقوبة ّ

احليوان املتمرد؛ ّ
ألن شهوته قد غلبت عقله ودينه واستعىل عىل القيم التي يؤمن هبا،

الزاجرة املانعة من عودة من يقع يف مثل هذه
فمن هنا كانت عقوبة اجللد تعترب العقوبة ّ

ُعرض
اجلريمة إليها ،فمهام ضغطت عليه شهواته بعد ذلك ،فلن يسمح لنفسه أن ت َّ

إىل كل أنواع املهانة والنّكال من أجل قضاء شهوة يف حلظات ضعف .ومع غلظة
العقوبة ّإل َّأنا مل تُنه حياته ،وتركت له فسح ًة وفرص ًة ليعود إليها نادم ًا تائب ًا إىل اهلل قبل

ّ
وكأن اهلل تعاىل يعطيه فرصة أخرى لكيال يكون آخر عهده باحلياة هذه الفاحشة
موته،

املقيتة ،فعنده فرص ًة ليتوب ويكون ممن حسنت خواتيمهم.
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{ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [النور]2 :

هنى اهلل َّ
جل شأنه أن تأخذ النّاس رأفة يف تطبيق هذا احلد الذي أطلق اهلل عليه
أنّه دين اهلل ،وكيف ُيتوقع أن يكون إنسان أرأف من اهلل بخلقه ،أو أرحم هبم منّه ّ
جل

السري املنظم
شأنه ،ففرض العقوبات عىل املخطئني إنّام هي رضورة حتمية لضامن ّ
السعيد اليسري حلياة البرش ،فيأمن النّاس عىل أعراضهم ورشفهم وأبنائهم وأزواجهم،
ّ
الرمحة ،ولكيال يتكلم أحد -من قصار النّظر -عن مدى فظاعة هذه
فهذه هي قمة ّ
العقوبة ،فلينظر إىل ثالثة أمور:
أوهلا :فظاعة اخلطيئة نفسها ،فقد انتهك عرض ًا المرأة وهدمه واعتدى عليه،
وأرض باملرأة التي زنى هبا يف أن تستقيم هلا حياة هادئة مستقرة نفسي ًا وعاطفي ًا ،وتلبي
َّ
أرض هبذا ال ّطفل الذي
دواعي أمومتها بشكل طاهر نظيف ،وإذا محلت يكون قد َّ
يكون ابن حرام والذي سيخرج ال يعرف له أب ًا وال عائ ً
ال مربي ًا يفخر به وسط جمتمعه،
وستتحمل أمه وحدها املسؤولية اهلائلة يف رعايته واإلنفاق عليه وتربيته ،إىل جانب
الكثري من املضار األخرى الفرد َّية واالجتامع َّية.
ثانيها :كم نرى من فظاعات ترتكب يف حق اإلنسان من قتل بغري حق ،وتعذيب
الزنا؟
والسجن ملن قد ارتكبوا ما هو أهون بكثري من جريمة ّ
وتشويه وتفنن يف التّعذيب ّ

ثالثها :كيف سيأخذ ا ُملعتَدَ ى عليه حقه إذا مل يوجد عقوبة رادعة تزيل ما اعتمل
ِ
املعتدي عليه ،فال يتوقع منه إذا متكن منه
يف نفسه من الغل واحلقد والغضب عىل
ّإل أن يقتله انتقام ًا لرشفه وعرضه ،فوجود عقوبة رادعة مثل تلك إنَّام هي زاجرة
ِ
للمعتدَ ى عليه.
للمعتدي وشافية ُ
ُ

وهنيه َّ
الضعف اإلنساين بحيث يتوهم
الرأفة التي تُعدُّ من مظاهر ّ
جل شأنه عن ّ
اإلنسان ّ
والرمحة التي أمر اهلل عباده هبا ،فأمر القرآن املجيد
الرفق ّ
الرأفة هي من ّ
أن هذه ّ
أن يبني أنّه ال ينبغي أن خيلط بني القوة يف حدود اهلل ،والقسوةّ ،
وأل جيعل القايض أو
الوايل املسؤول عن تطبيق احلد مظاهر ّ
والصغار -التي قد تظهر عىل املحدود
الذلة
ّ
أثناء حتضريه إلقامة احلد عليه وأثناء إقامة احلد عليه -تثنيه عن القيام بالعقوبة ،فقد
يبكي البعض ،وقد يؤكّد بأنّه لن يعود إىل ذلك الفعل أبد ًا ،وهنا قد يضعف البعض،
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ويظن أنّه ما دام قد بلغ هذا املستوى من النّدم ،فذلك يعني أنَّه لن يرجع هلذا الفعل
بأن ذلك ٍ
احلرام مرة أخرى ،فيتوهم البعض ّ
كاف يف حتقق االنزجار واالرتداع عن
السقوط يف هذه اجلريمة مرة أخرى ،فتقع األ َّمة بمعصية التّساهل يف حدود اهلل
ّ
والغفلة عام يؤديه ذلك التّساهل من انتشار للفواحش وشيوع هلا يف املجتمع .فليبكِ
من شاء ،وليعلن ندمه وهو يتجرع مرارة اخلزي الذي أوقع نفسه فيه.

وقوله َّ
جل شأنه{ :ﭨ ﭩ ﭪ} [النور ]2 :توكيد عىل ّ
أن هذه العقوبة حددها دين
اهلل ذلك؛ ّ
ألن الدّ ين هو عبادة اهلل تعاىل وحده {ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [البينة ]5 :والعبادة هي اتباع األمر.
وظهور تلك املظاهر عىل املحدود سوف يكون زاجر ًا ملن يشهدون عذابه من املؤمنني
والت ّدي فيها .واهلل أعلم.
عن الوقوع يف تلك اجلريمة ّ
{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [النور]2 :

كذلك نجد أمر املوىل القدير ّ
بأل تطبق هذه العقوبة رس ًا ،بل هي عقوبة علنية،
فاجلريمة قد ارتكبت عالنية ْ
بأن شهدها أربعة أشخاص عىل األقل ،فال بد أن تكون
العقوبة علن َّية أيض ًا ،لكي يعالج ما اعتمل يف نفسية َم ْن شهدوا هذا ،من حترك الغريزة
ّ
والشهوة؛ فريدعها ويردها إىل نصاهبا حينام يرى املصري الذي آلت إليه ،ويشفي
صدور ا ُملعتدَ ى عليهم بأنم قد أخذوا حقهم من ا ُمل ِ
عتديْ ،
بأن نال عقابه ،ويكون
ّ

بمثابة إعالن عام للمجتمع بالتّحذير ّ
الشديد من االستهانة باألعراض واحلرمات.
والعالنية يف تطبيقها إنَّام هي جزء من العقوبة النّفس َّية للمجلود أو املجلودة .وقد
اختلف العلامء يف العدد الذي جيب أن يشهد هذا العذاب ،وقد ُر ِّجح أنّه أربع ،كام
الشهادة بأربع ،وهذا ال دليل فيه ،فالفرق بني أهداف ّ
قامت عليهم ّ
الشهادة عىل
تطبيق احلد وأهداف ّ
الزنا كبري ،فال يقاس أي منها عىل اآلخر،
الشهود إلثبات جريمة ّ
واألَوىل أن يكون العدد أكرب من ذلك ،وذلك من داللة كلمة "طائفة" ،فقد وردت

يف كتاب اهلل عىل أعداد كبرية من النّاس ،قال تعاىل{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ} [احلجرات ]9 :وقال تعاىل{ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ
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ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ} [الصف:

 ]14وقال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [آل عمران:

 ]122وقال تعاىل يف احلرب:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [النساء ]102 :فهذه

آيات توحي باألعداد الكبرية من البرش ،وهناك آيات أخرى وردت فيها هذه الكلمة
لكنها حتتمل الوجهني ،فقد يكون عدد ًا كبري ًا أو صغري ًا ،فأتينا بالواضح منها والذي

ليس فيه احتامل آخر لنقيس عليه باقي املواضع مما فيه احتامل.

ذلك كله جيعل هذا احلد الذي تبناه القرآن الكريم والعقوبة التي جاء هبا  -بحيث
تكون هي العقوبة الوحيدة التي يتبناها القرآن املجيد -أمر ًا قطعي ًا ليس فيه احتامل،
وال يسع مؤمن وال مؤمنة أن يزيد عىل ما جاء يف كتاب اهلل زيادة تعود عىل ما نزل به

الكتاب بالتّغيري واإلبطال.

السادسة من اهلجرة ال ينفي وقوع
السنة اخلامسة أو ّ
السورة إىل ّ
وتأخر نزول ّ

تطبيق لعقوبات سابقة يف رشائع أنبياء ومرسلنيَ ،ب َّي القرآن الكريم لسيدنا حممد 

احتادهم يف امل ّلة وعنارص اإليامن وأركانه وظواهره ،وما يكون به اإلنسان مرشك ًا أو
ممن خلطوا عم ً
ال صاحل ًا وآخر سيئ ًا إىل غري ذلك ،ولكن نزول هذه اآلية أصبح هو

الشعية الوحيدة التي ال يسع أحد ًا من أهل ملة إبراهيم  االنرصاف
العقوبة ّ
عنها إىل غريها؛ فهو حكم ُمبطِل ملا سبقه ورافع له وآلثاره؛ ليحق اهلل احلق بكلامته
الشيعة التي ذكرناها .وبذلك تصبح أية عقوبة
ويقطع دابر كل ما يتناىف مع خصائص ّ
أخرى مؤقتة ،وانتهت بنزول آية سورة النّور ،إن وجدت أصالً.

ويف إقامة احلد عىل املحدود تعذيب وإهانة حترم اإلنسان من اإلحساس بلذة احلياة
ّ
الزاين بمقتضاه أن يذوق من
وعذوبتها.
الزانيني ملائيهام يف احلرام يستحق ّ
فكأن سفح ّ

العذاب واإليالم واألذى ما ينسيه تلك اللذة ،وجيعله يندم عىل اإلقدام عليها ،ويتمنى
لو أنَّه مل يسقط فيها .فعذاب مقابل عذوبة .ويف الوقت الذي نجد رسول اهلل  حيث

الزوجني بزوجه وبلوغ أقىص ما يستطيع كل منهام بلوغه
وحيض عىل استمتاع كل من ّ
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من اللذة ،وتعبريه يف احلديث املعروف( :حتى َي ُذ َ
وق ُع َس ْي َلت ََها)((( فيه إشارة إىل هذا
السقوط يف تلك
املعنى ،لكن تلك النّطفة حينام توضع يف حرام ،ويستخف ّ
الزانيان ّ
الرذيلة ،ليتجنب حتمل أعباء احلياة املشرتكة وتأسيس أرسة وإقامة بيت للمسلمني،
ّ
ٍ
ينبغي ّ
بعذاب يفرض عىل كل منهام مراجعة نفسه .وشهود النّاس هلام ومها يف
أن يقابل
السياط ويعربان عن اإلحساس بالعذاب اجلسدي والنّفيس
ذلك اخلزي يتلويان حتت ّ
مع ًا ،جيعل من هذا العذاب جزا ًء وفاق ًا لكل منهام.
السورة مرتني:
وقد ذكرت كلمة العذاب يف هذه ّ

األوىل{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [النور.]2 :

والثانية{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} [النور.]8 :
ويف املرتني تكون كلمة العذاب يف سياق مشعر بأنًّه أشد أنواع اإليالم الذي
ّ
فكأن فيه إشارة إىل أنّه ليس فوق
والزناة ومتخذي األخدان،
يلحق هبؤالء املسافحني ّ

عذاب تواجه به هذه اجلريمة املنكرة.
هذا العذاب
ٌ

ّ
للزناة مل ترد يف القرآن الكريم!
إن مما يدعو لألسف اعتقاد وجود عقوبة أخرى ّ
الزنا إىل :زنا املحصن وغري املحصن ،وا َّدعوا ّ
الزناة
أن عقوبة املحصن من ّ
فقسم البعض ّ

القتل رمج ًا باحلجارةّ ،
وأن اآلية الكريمة التي نتناوهلا إنَّام تتكلم فقط عن غري املحصنني
الزناة! فكيف جيرتئ إنسان عىل تقسيم كالم اهلل وتقسيم حالله وحرامه متام ًا كام
من ّ

فعل املرشكون {ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [األنعام:

 ]139فمن ذا الذي

يملك التّقسيم بني احلالل واحلرام سوى اهلل تعاىل ،ولو كان األمر كام زعموا لذكره
اهلل تعاىل يف كتابه كام ذكر ختفيف عقوبة األ َمة! ّ
فإن اهلل تعاىل ليس ينسى {ﰖ ﰗ ﰘ
((( عن ع ِ
َائ َش َة " َأ َّن َر ُج ًال َط َّل َق ا ْم َر َأ َت ُه َثلَث ًاَ ،فتَزَ َّو َج ْت َف َط َّل َقَ ،ف ُس ِئ َل النبي ﷺ َأ ِ َت ُّل لِ َ ْ
ل َّو ِل؟ قال :لَ ،حتى
وق ع َُس ْي َلت ََها كام َذ َاق ْالَ ُ
َي ُذ َ
ول" ،انظر:
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الطالقَ ،باب من أجاز طالق الثالث ،حديث رقم( ،)5261ص.1040
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وبي ما هو
ﰙﰚ} [مريم ]64 :عن بيانه لنا كام بني لنا ّ
وفصل ما حرم علينا ،بل ّ
السورة الكريمة! فهل لكم من كتاب آخر تأتون
أهون بكثري من ّ
الزنا يف نفس هذه ّ
منه باحلالل واحلرام غري كتاب اهلل {ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
يرشعون لكم الدّ ين مع اهلل {ﮭ ﮮ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} [القلم ]38-36 :أم لكم رشكاء ّ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [الشورى ]21 :فليتق اهلل كل متكلم يف دين اهلل وليعلم
ّ
أن اهلل هو وحده صاحب احلكم فال تعبدوا ّإل إياه {ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [يوسف.]40 :
الزعم بشكل مبسط.
لذلك سنناقش فيام ييل هذا ّ

(((

مفهوم اإلحصان:
ألنا املدخل يف اال ّدعاء
وهو من أهم املفاهيم التي ينبغي حتريرها وفهمها؛ َّ
للزاين املحصن ،ألن اإلحصان والتّحصني من احلفظ ،وبام ّ
الزوج إذا
أن ّ
بالرجم ّ
ّ
تزوجّ ،
فإن زواجه مظنة اكتفائه وحفظ فرجه عن املحرمات ،فأطلق عىل من تزوج
ّ
وألن هذا اإلحصان مظنة احلفظ من مقارفة
الرجال حمصن ،ومن النّساء ُمصن ٌة.
من ّ
الزنا ،اعتربت عقوبة املحصن أكثر مناسبة للتّشديد ملا له من
احلرام والوقوع يف ّ
احلصانة وأسباب احلفظ واإلبعاد عن احلرام.

وقد تعدد ذكر مادة "حصن" يف القرآن الكريم ،وكلها تشمل معنى احلامية والوقاية
{ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [احلرش ]2 :فاحلصون املكان الذي يتحصن فيه
للش ،ومثله قوله َّ
جل شأنه{ :ﮦ ﮧ
اإلنسان أي يكون حممي ًا فيه متوقي ًا ّ
حصنوا أنفسهم باحلصون ،ويف
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [احلرش ]14 :ففي اآلية األوىل ّ
ال ّثانية حصنوا أنفسهم بالقرى املحصنة.
وقوله تعاىل يف سورة يوسف{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

((( عىل من يريد االستزادة مراجعة موقع أكاديمية العلواين؛ فثمة مقاالت ومقاطع فيديو عن املوضوع.

سورة النور 681
ﮚ ﮛ ﮜ} [يوسف ]48 :فهنا ع َّلمهم سيدنا يوسف أن حيصنوا ما زرعوه ،بمعنى
السبع.
السنني ّ
حيموه وي ُق ُوه من التّلف؛ لكي يظل صاحلا لألكل طوال هذه ّ

وقوله تعاىل{ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ}
[األنبياء ]80 :فقد ع ّلم اهلل تعاىل سيدنا داود  صناعة املالبس لكي تكون حصن ًا
لإلنسان حتميه وتَقيه.

واهلل تبارك وتعاىل أثنى عىل مريم ،وبني لشانئيها ّأنا قد أحصنت فرجها .قال تعاىل

يف مريم { :Pﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ} [التحريم ]12 :وقال تعاىل{ :ﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ} [األنبياء ،]91 :فاإلحصان

هنا معناه العفة.

وقال تعاىل{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁ} [النساء]24 :

عز َّ
وجل املحرمات من النّساء ،وذكر منهن املحصنات من النّساء؛ أي
فيذكر لنا املوىل َّ
املتزوجات من النّساء؛ فال حيق لرجل أن يتزوج امرأة متزوجة ،وال يمكن أن حتتمل

اآلية معنى املحصنات باحلرية وال معنى املحصنات باإلسالم.

السياقات نفهم ّ
السقوط
أن املحصنة هي املتدينة التي حيميها تدينها من ّ
ويف بعض ّ

يف الفاحشة ،كام يف قوله تعاىل{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}
عز َّ
وجل ّ
بأن األَوىل أن ينكح املؤمن الفتاة املؤمنة احلرة لكي
[النساء ]25 :فيع ّلمنا املوىل َّ

ّ
فيحل له أن ينكح من اإلماء،
ال يؤثر عىل أبنائها يف انتقاص حريتهم ،فإن مل يستطع
لكن برشط أن تكون من املؤمنات .ويف حتقق رشط اإليامن ،أخربنا َّ
جل شأنه أنّه هو

ّعرف عىل حقيقة إيامن من
الذي يعلم حقيقة اإليامن ،فال يكون عىل املؤمن حرج يف الت ُّ
السؤال عنها أو اختبارها ،وال هو أيض ًا يتجاهل األمر
يتعسف يف ّ
سيتزوجها ،فال ّ
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بالكلية ويأخذ باملظهر فقط ،فيجب أن يكون وسط ًا يف ذلك .وهذا التّفريق بني احلرائر
واإلماء ليس فيه -كام قد يتوهم البعض -أي أثر للنّزعات ال ّطبقية أو االستعالئية،

بل ّ
ألن احلرائر العفيفات وقت نزول اخلطاب مل يك َّن يامرسن أعامالً خارج بيوهتن ،أو
أعامالً يف بيوت آخرين قد تعرضهن إىل مؤثرات خمتلفة ،قد جتعل بعضهن أيرس مناالً

لطالب املتعة من احلرائر اللوايت ال يتعرضن ملثل ذلك.

ثم قال تعاىل{ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ألنا مل
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ} [النساء ]25 :فاملحصنات هنا املحصنة بعفتهاّ ،
َّ
وألن األمر عىل اإلماء ،فسقط معنى
تتزوج بعد ،فسقط معنى "املحصنة املتزوجة".

"املحصنات احلرائر" ،فاألمر للمؤمنني ملن مل جيد احلرة وسيتزوج األ َمة ،فليبحث
الس) ،وهذا مما
عن املؤمنة العفيفة غري املسافحة وال املتخذات أخدان (أي رفقاء يف ّ ِّ

ّحصن
السياق ،ألنّه سيذكر فيام ييل {ﮨ ﮩ} [النساء ]25 :أي أمتمن الت ُّ
يدل عليه ّ
ّحصن باإلسالم ،ألنّه رشط يف بادئ األمر يف قوله تعاىل{ :ﮏ
ّ
بالزواج ،وال حتتمل الت ُّ

السابقةّ ،
ألن
ﮐ ﮑ} [النساء ]25 :وهي ال حتتمل املؤمنات من أهل الكتب ّ
عز َّ
فرق بينهم يف آية سورة املائدة {ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
املوىل َّ
وجل قد ّ

ألنا إذا
فإنا ال حتتمل هنا الت ُّ
ّحصن باحلرية؛ َّ
ﯮ ﯯ ﯰ} [املائدة ،]5 :كذلك ّ

والزانية يف أول سورة
الزاين ّ
أصبحت حرة فسوف يرسي عليها احلكم العام عىل ّ
بالزواج ،وهن
ّحصن ّ
السياق عن األَ َمة املسلمة التي تتم الت ُّ
النّور .إذن هنا يتحدث ّ
ال َي َز ْل َن من اإلماء {ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ}
[النساء ]25 :فبعد أن تتزوج األ َمة فإن أتت بفاحشة فعليها نصف ما عىل املحصنات

أي احلرائر -سواء املتزوجات أم األبكار -من العذاب أي مخسون جلدة ،فالتّفريق
يف العقوبة يف كتاب اهلل ال يكون ّإل بني األحرار واإلماء وذلك لتحقيق العدل اإلهلي

املطلق؛ إذ ّ
إن العبيد واإلماء ُمكرهون يف كثري مما يفعلون ،كام قال تعاىل{ :ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ} [النور:

 ]33واإلكراه ال ينبني عليه عقوبة ،ومل يفرق القرآن الكريم بني

املتزوجة والبكر يف العقوبة.

سورة النور 683
وقال تعاىل{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [النور ]4 :وقال تعاىل يف واقعة القذف باإلفك عىل
السيدة عائشة { :Jﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ّ
أحص ّن بعفتهن ودينهن
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [النور ]23 :املؤمنات العفيفات اللوايت
َ
وأحساهبن ونشأهتن يف اإلسالم ،فصار لقب املحصنة مالزم ًا هلا ،خيالطها خمالط ًة تام ًة
ال يكاد ينفصل عنها بحال.

فبني اهلل  Eبشاعة هذه اجلريمة -القذف -التي ارتكبها ويرتكبها املنافقون
واملرجفون ،ووضع  Eحد ًا للقذف حتى ال تشيع الفاحشة يف املجتمع املسلم،
لرتوض األذهان وتتهيأ لقبوله ،فتنعدم حالة ال ّظن احلسن التي
السوء ِّ
وتنترش قال ُة ّ
تعد بذاهتا حتصين ًا للمرأة واملجتمع .ولذلك قال َّ
جل شأنه فيام سيأيت{ :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [النور ]12 :فهي سيقت لبيان
أهداف هؤالء املرجفني العاملني عىل إشاعة الفاحشة يف جمتمع ال ّطهر والعفاف الذي
م َّن اهلل به عىل املسلمني.
وقال تعاىل{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ّحصن هنا هو التّع ّفف عن البغاء،
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [النور ]33 :فالت ّ
فه َّن حمصنات بعفتهن وإن ظللن من اإلماء وبغري زواج .فالعفاف بحد ذاته يعترب
السوء لسمعتها،
بمثابة درع
ّ
تتحصن املرأة به من الوقوع يف الفاحشة ،واخرتاق قالة ّ
ّحصن هنا يقرر بوصفه فع ً
ال إرادي ًا تريده املرأة وتسعى إليه.
والت ُّ

فاتضح من استعراض آيات القرآن الكريم ّ
أن اإلحصانَ :م َل َك ٌة قائمة يف نفس
السقوط يف الفاحشة ،وجتتمع عىل إجيادها مؤثرات عدة -منها
اإلنسان متنعه من ّ
اإليامن واإلسالم واإلحسان والعفة -يشد بعضها أزر بعض.

كام اتضح من تلك السياقات أهنا استعملت يف كتاب اهلل ملا يدل عىل احلفظ
الزنا أو التّفريط
واحلامية واحلصانة .كام استعمل للمرأة التي ال ُيتوقع منها اإلقدام عىل ّ
والسياقات القرآنية أحكم وأقوم من تقييد اإلحصان بمعنى واحد من تلك
بعفتهاّ .
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املعاين التي توزعت اختيارات الفقهاء بينهاِ ،
فل َم ال تكون كلها جمتمعة "اإلسالم،
العفاف ،احلسب" وما إىل ذلك رشوط ًا حتقق للمرأة احلصانة واإلحصان ،أو يمكن أن
تفهم ّ
الرذائل
السقوط يف ّ
بأن هناك مستويات خمتلفة من البرش؛ فهناك من يمنعهم من ّ
تَدَ ُّين ُُهم ،وهناك من يمنعهم أحساهبم وإحساسهم باحلرية ،وهناك وهناك ،ولذلك
فإنّنا نميل ألن نجعل االستعامالت القرآن َّية كلها واردة عىل هذا املعنى ،بحيث يكمل
السياق.
كل منها اآلخر حتى تندرج املستويات كلها حتت هذا املفهوم يف هذا ّ
فمفهوم اإلحصان مثل مفهوم العدالة والتّقوى واألمانة -وما إليها من مفاهيم
القرآن -أوسع بكثري مما يميل العقل الفقهي إليه من معنى حمدد يصلح أن يكون ِع ّلة
مؤثرة يف احلكم ،وذلك شأن القرآن يف صياغة مفاهيمه دائ ًام ،فهو يستوعب اإلطار
الفقهي ويتجاوزه .واهلل أعلم.

رشوط إثبات ال ّزنا:

{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [النور]5-4 :

الزنا بحيث يصعب أو ّ
يتعذر إثباته ّإل
شدّ د اهلل  Eيف رشوط إثبات ّ
برشوط خاصة ،أمهها أنّه َّ
جل شأنه مل ُي َس ِّو بينه وبني أية جريمة أخرى يف ّ
الشهادة؛
والسقة وسواها من الكبائر يكتفى يف إثباته بشاهدين اثنني ،أ َّما
فاجلرائم مثل القتل ّ
الزانيني ومها يف حالة مجاع ،فال تقبل ّ
الشهادة يف
الزنا فال بدّ من شهود أربعة يرون ّ
ّ
الزنا أ َّيا كانت بام يف ذلك االحتضان والقبالت واخللوة وما إىل ذلك،
ممارسة مقدمات ّ
بل ال بد من رؤية الفعل بشكل مبارش ورؤية املعارشة اجلنسية بشكل واضح فاضح
الصعب جد ًا أن حيدث حتى يف زماننا هذا ّإل يف ُدور البغاء املعدة
رصيح ،وهذا من ّ
ّ
فكأن ّ
الشارع
ثم
هلذه األغراض ،ومواخري صناعة وجتارة األفالم اإلباحية ،ومن َّ
احلكيم أراد أن ال يعاقب عىل هذه اجلريمة أو هبا ّإل السفلة الذين مردوا عىل الت ّ
ّخل
عن سائر مستويات العفة وال ّطهر واالستهانة بكرامة اإلنسان وعرضه .لذلك كان
اإلقرار (أي ّ
الشهادة عىل النّفس) بدافع تطهريها وتزكيتها هو البديل املطلوب عن
تلك ّ
الشهادة التي يكاد يكون من املستحيل إثبات الفعل الفاضح ّإل هبا.

سورة النور 685
كام َّ
أن هناك قرينة واحدة يمكن األخذ هبا وهي أن يكون احلمل ،وهذا احلمل
وأقر من يعرفوهنا
ال يعد ّإل شبه ًة إذا وجد مع بنت مل يسبق هلا ّ
وأقرت ّ
الزواجّ ،
درأ
بعذريتها ،فيعترب احلمل آنذاك قرينة عىل ارتكاب ّ
الزنا ،لكنها قرينة يمكن أن ُي َ
احلد فيها بأدنى شبهة تـثار.

قال النووي" :وقال الشافعي وأبو حنيفة ومجاهري العلامء ال حدَّ عليها بمجرد
احلبل ،سواء كان هلا زوج أو سيد أم ال ،سواء الغريبة وغريها ،وسواء ادعت اإلكراه
(((
أم سكتت ،فال حد عليها مطلقا إال ببينة أو اعرتاف ألن احلدود تسقط بالشبهات".

العقوبة

والروح مع بعض
الغرض من عقوبة ّ
الزنا هو حتقيق النّدم الدّ اخيل ،وتأثر النّفس ّ
األمل اجلسدي ،وليس الغرض هو التّعذيب أو القهرّ ،
ألن الغاية النّهائية من العقوبة هو
رد ا ُملذنب إىل دينه وإىل ربه تائب ًا نادم ًا وعدم عودته إليه مرة أخرى ،لذلك ّ
التكيز
فإن ّ
الروحي والنّفيس جيب أن يكون أكرب يف هذه العقوبة ،وجيب أن يتم توجيه
عىل اجلانب ّ
املذنب إىل التّوبةّ ،
وأن هذا ليس هناية املطاف ،وأنّه قد يتوب وحتسن توبته فيكون من
أهل اجلنة ،وجيب توعية النّاس إىل رضورة قبوله وعدم كرهه وإبداء البغضاء له ،فقد
نال عقابه ومر ّده إىل اهلل ،أ ّما القسوة يف العقوبة وإيقاع األذى اجلسدي املستدام أو
األذى النّفيس باليأس وبغض املجتمع له ،سيبعده عن طريق التّوبة والعودة إىل اهلل،
وقد جيعل منه جمرم ًا معتاد ًا لإلجرام ،وراغب ًا يف االنتقام من الذين عاقبوه ومن املجتمع
الذي يكرهه .وفهم الغرض من العقوبة يمنعنا من القسوة يف أدائها بام يؤدي إىل ضياع
مغزاها .ولذلك ينبغي:
الضب معتدالً ،فال يمزق اجللد وال يؤدي إىل أذى مستديم ،وكذلك ال
 أن يكون ّيكون هين ًا بال أمل.
الضارب منفذ العقوبة من الفقهاء هلذا األمر ،وال يكون من غالظ األكباد
 أن يكون ّالقساة حتى ال ييسء الفعل.

((( النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف (تويف676 :ﻫ) .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج،
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1392 ،2ﻫ ،ج ،11ص.192
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يمزق وال يسبب عاهة
الضب معتدالً ،فال يقطع وال ِّ
السوط املستخدم يف ّ
 أن يكون ّأو أذى مستدي ًام.
ّحمل من البطن أو القدمني،
 أن يكون ّالضب عىل ال ّظهر فقط ،ألنّه األقدر عىل الت ُّ
وجيب جتنب ما أعىل ال ّظهر وما أسفله.

الرجل ويشد اجللباب عىل جسم املرأة.
 -يمكن أن يكون هناك حائل عىل جسم ّ

الزنا تنقسم إىل ثالثة أقسام :زنا األحرار ،وزنا العبيد ،وزنا اإلكراه.
وعقوبة ّ

فأ ّما النّوع األول :األحرار ،وعقوبتهم اجللد مائة جلدة ،ويكون أمام طائفة من
املؤمنني.

الزناة من العبيد ،وأولئك عقوبتهم اجللد مخسون جلدة،
وأ ّما النّوع ال ّثاين :فهم ّ
{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [النساء]25 :
بالشح هلذه اآلية الكريمة.
ّعرض ّ
وسبق الت ُّ

ألنم مكرهون،
أ ّما النّوع ال ّثالث :فهم ّ
الزناة باإلكراه ،وأولئك ال عقوبة عليهم ّ
ولو أعطوا القدرة لرفضوا فعل ذلك واجتنبوه {ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [النور ]33 :فاهلل
غفور رحيم ملن وقع عليه اإلكراه ،وليس ملن قام باإلكراه ّإل أن يتوب.
(((

هل جاء القرآن بعقوبة أخرى لل ّزنا؟

للزانيني ملدة عام ،ويذكرون ّ
أن آية سورة النّور
نجد الفقهاء يذكرون التّغريب ّ
الزاين
ليست عىل عمومها ،بل هي خمصص ٌة بآثار وأحاديث وردت يف بيان عقوبة ّ
الـم ْح َصن ،فكيف ومل َ حدث هذا ،ومن أين جاءت؟ وملاذا تكلفوا عقوبة أخرى غري
ُ
عقوبة القرآن الكريم؟

ذهبت مجهرة املدارس الفقهية إىل القول برجم املحصن ،وتكلفت تفسري
بأنا خاصة بغري املحصن،
املحصنَّ ،
بالرغم من كل ما تقدم ّ
وتأولت اآلية الكريمة ّ

((( و ُيتصور اإلكراه باألساس للمرأة ،وال ينبغي قبول قول رجل بأنّه ُأكره عىل الزّ نا بسهولة ّإال بالتّدقيق
والتّحقيق معه ،أ ّما إكراه املرأة فهو متصور وشائع يف كل زمان .انظر:

 -الرازي ،املحصول يف علم أصول الفقه ،مرجع سابق ،ج ،1ص.488

سورة النور 687
الروايات خمصصة لعموم القرآن الكريم ،بل ذهب بعضهم إىل ّ
أن هناك
وعدّ وا بعض ّ
السنة مستقلة بترشيعه عن القرآن،
حد ًا جاء به القرآن لغري املحصن ،وحد ًا جاءت به ّ
الزاين املحصن.
وخمصصة لعمومه ،أال وهو حد ّ
الرجم باحلجارة حتى املوت ،بدالً من اجللد مائة جلدة للحر
وهذا احلد هو ّ
ومخسني جلدة للعبد أو األ َمة كام أمر اهلل يف القرآن الكريم .وقد شاع وانترش هذا
القول بشدة عىل ضعف أدلته ،وأتوا عليها بأدلة خمتلقة من القرآن ،ومن حديث
الرسول الكريم  ومنها:
ّ

ثم أكلتها داجن -طري الفراخ-
 ا ّدعاء وجود آيات يف القرآن كانت موجودة فيهّ ،الرجم.
ومن هذه اآليات آيات ّ

السورة الكريمة يف أحاديث كثرية،
بالرجم بعد نزول هذه ّ
 ا ّدعاء أن النّبي الكريم أمر ّوجرحهم الكثري من علامء احلديث واألصول،
كلها من رواة معينني ،ض َّعفهم َّ
هذا إىل جانب ّ
الزناة من
أن ما قد يصدق من رواياهتم ال يعدو كونه حدث لرجم ّ
اليهود ،أو ملسلمني ولكن قبل نزول آية النّور.

وألمهية األمر وتشعبه وكثرة الكالم فيه عرب العصور املختلفة -وكأنّه من أركان
ِ
للرد عىل هذا املذهبُ ،يضاف إىل ردود
الدّ ين وأعمدته!– فقد أفردنا كتاب ًا خاص ًا ّ
ونزهوا
الربانيني عرب العصور الذين ناقشوا هذا املذهب ورفضوهّ ،
الكثري من العلامء ّ
ونزهوا رسول اهلل عن خمالفته ألوامر اهلل يف
كتاب اهلل عن إلصاق هتمة النّقص بهّ ،
(((
كتابه ،فعىل من يريد االستزادة يف األمر مراجعته.

القض ّية ال ّثانية :زواج ال ّزناة

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ} [النور]3 :

((( رجاء مراجعة كتابنا :ال إكراه يف الدين :إشكالية الر ّدة واملرتدّ ين من صدر اإلسالم إىل اليوم .وكذلك
موقع أكاديمية العلواين اإللكرتوين.
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تعد هذه اآلية توجيه ًا لتصفية العالقات التي كانت قائمة بني من دخلوا اإلسالم
ألن اهلل َّ
ومن مل ُيسلموا بعد ،ذلك ّ
جل شأنه قد قال يف سورة البقرة{ :ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

الشك وأهل
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [البقرة ]221 :فقطع ما بني أهل ّ

الزنا واحرتفه ،فرجال كانوا
اإليامن يف هذا األمر ،وبقي صنف من املرشكني اعتاد ّ
بالزنا -والعياذ باهلل– ويوردون إىل مكة واملدينة وغريمها بغايا من البلدان
َيتَّجرون ّ

للزنا ،وتلك جتارهتم ومصدر رزقهم اخلبيث ،فهؤالء قد ورد
املجاورة يؤجروهن ّن ّ

النّهي يف قوله تعاىل{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [النور ]33 :وجاءت
آثار كثرية ّ
والزنا ،وحتقر من شأن أولئك الذين يتخذون من ثمن
حتذر من أموال البغاء ّ
الزنا مورد عيش هلم يعيشون عليه.
البغي وأجرة ّ

وبي
وهنا قد يتساءل امرؤ :لقد ّبي اهلل لنا حكم نكاح أهل ّ
الشك وهنانا عنهّ ،
الزنا إن أردن حتصن ًا ،فام حكم من يتزوج بمن زنت،
لنا حتريم إكراه العفيفات عىل ّ
الزواج منها أم غريه؟ فجاءت هذه اآلية يف هذه
الزاين هو نفسه من يريد ّ
سوا ٌء أكان ّ

السورة التي تناولت العديد من األحكام املنظمة لشؤون األرسة لتبني حتريم نكاح
ّ
الزنا( ،ألنّه يف هذه احلالة من املرشكني)؛ إذ ّ
إن هؤالء ال يبحثون
حمرتف أو حمرتفة ّ

والصهر وحفظ
والسكن والنّسب
عن ال ُطهر ّ
ّ
والرمحة ّ
والشف والعفاف وال ّطمأنينة ّ
ِ
العرض والنّوع ،ونحوه من أهداف النّكاح ومقاصده ،بل يبحثون عن املال احلرام

هبذا ال ّطريق القذر البشع ،لذلك ال يليق وال جيدر بمؤمن وال مؤمنة أن يقرتن أو تقرتن
الزنا إذا كان من ّ
الزناّ ،
الربح
ألن حمرتف ّ
بمحرتيف ّ
الذكور فهو جمرد ّ
قواد د ُّيوث هيمه ّ

السبب امتهان فرج امرأته وغريها للوصول
احلرام وال هيمه بأي سبب جاء ،ولو كان ّ
إىل ثمن الفجور فيها وفيهن ،كام ّ
"البغي" ال هدف هلا من االقرتان بأحد
الزنا
أن حمرتفة ّ
ّ

الرديئة اخلبيثة بأن جتد من يقف معها وحيمي هلا فجورها ويعينها عىل
ّإل األهداف ّ

الصورة
ممارسته ،ويمنعها ممن هيددوهنا يف نفسها أو مكاسبها اخلبيثة ،وهنا تكتمل ّ
بنهي اهلل َّ
جل شأنه بشكل أقوى مما صدر بنهي "ال"؛ إذ ّ
إن اآلية الكريمة جاءت بصيغة

سورة النور 689
وكأنا تشري إىل ّ
أن استهجان هذا األمر والنّفرة منه واالستنكاف من الوقوع
اخلرب،
ّ
فيه بدهي! وقد يؤيد ذلك ما نقله الكاتبون يف أسباب النّزول واملفرسون الذين نقلوا
(((
عنهم تلك األسباب.
وهنا ال بد من اإلشارة إىل ّ
الزانية إذا كانت من املؤمنات وسقطت يف جريمة
أن ّ

ثم تابت عنها فهل تندرج حتت هذا احلكم؟
ّ
الزنا ّ

املؤكد ّ
جتب ما قبلها ،وبالنّسبة للمرشك
جيب ما قبله ،والتّوبة ُّ
أن اإلسالم ُّ
الزنا من
الزنا ،ممارس ًة واحرتاف ًا ،ومن ارتكب ّ
جيب ما قبله ومنه ّ
واملرشكة اإلسالم ُّ

املؤمنني وتاب ،فالتّائب من ّ
الذنب كمن ال ذنب له ،فالتّوبة برشوطها واإليامن التّام
برشوطه يعيد الكفاءة يف النّكاح إىل التّائب والتّائبة ،واهلل أعلم.

ومن سقط يف هذه الفاحشة ومل يتب عنها ،وحدّ فيها ،ثم عاد إليها مرة أخرى،
فكأنّه قد أعلن بأنّه ال يصلح لنكاح أي إنسان غري فاحش وال ٍ
زان ،وإذا حدث
ّ
ِ
الزانية أحد ًا فهي بطبيعتها ليس من شأهنا أن ختتار إال م ْث ً
ال هلا يف التّحلل
ونَكحت ّ

نص اهلل تعاىل عىل
من ّ
الشيعة وعدم االلتزام هبا وكذلك ّ
الزاين ،أ ّما املؤمنون فقد َّ
الزواج ّإل بني أهل العفة وال ّطهارة ممن يريدون بناء أرس تكون لبنات صاحلة
حتريم ّ

يف املجتمع ،وقوله يف هناية اآلية {ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [النور:

تنرصف إىل املعنى الذي ذكرنا .واهلل أعلم.

 ]3جتعل اآلية

وما جيري يف زماننا هذا من سقوط بعض ّ
الشباب ومنهم اخلاطبني واخلاطبات
الزنا ،ف ُيطلب
بِنا ًء عىل التّساهل يف اللقاء بينهام يف أماكن خلوية قد هتيء للوقوع يف ّ
من ذلك ّ
بالزواج بمن زنى هبا ،فهذا -واهلل
الشاب عندئذ" :ص ّلح غلطتك" أي ّ
أعلم -ال يندرج حتت هذه اآلية الكريمة ،واخلطأ هنا مشرتك بني أهل البيت والولد
وأصدقائهام ،وهو يدل عىل ّ
أن كل هؤالء مل يقوموا بواجباهتم من تعليم البنت والولد
الشعي الذي يبيح ك ُّل ً منهام
خطورة إقامة أ ّية عالقات بينهام قبل توقيع عقد النّكاح ّ
لآلخر ،فنويص األرس بأن تتخذ االحتياطات الالزمة ،وأن تتخلص من بعض التّقاليد
((( ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،18ص 221وما بعده.
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التي تطيل فرتة اخلطوبة وتُرهق اخلطيبني ،فجميع األسباب املادية التي تتعلل األرس
هبا ال تساوي وقوع خطأ بني اخلطيبني ،قد يؤدي إىل تدمري العالقة بينهام يف حارضمها
الراهنة باعث ًا لتثقيف األبناء والبنات عند سن
أو مستقبلهام ،وقد تكون األحوال ّ
البلوغ ،لكيال تقع هذه األمور وتفشو وتؤدي إىل تفكك املجتمع الذي سيتكون من
هؤالء ّ
الشباب فيام بعد.

ومن طيب الكالم الذي قيل يف هذه اآلية قول ابن عاشور يف التّحرير والتّنوير:
ّ
والزخمرشي
الز ّجاج ّ
"أن النّكاح هنا عقد التّزوج كام جزم به املحققون من املفرسين مثل ّ
الزواج وما انبثق،
وغريمها .وأنا أرى لفظ النّكاح مل يوضع ومل يستعمل ّإل يف عقد ّ
وزعم أنّه يطلق عىل الوطء إال من تفسري بعض املفرسين قوله تعاىل{ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ} [البقرة ]230 :بناء عىل اتفاق الفقهاء عىل أن جمرد العقد عىل املرأة
(((
الزوج ال ّثاين".
بزوج ال حيلها ملن َبتّها ّإل إذا دخل هبا ّ

اآلية يف صيغة اإلخبار ُث َّم التّعليل

يقول ابن عاشور" :وإنّه يلوح يف بادئ النّظر من ظاهر اآلية ّ
أن صدرها إىل
قوله{ :ﮄ ﮅﮆ} [النور ]3 :إخبار عن حال تزوج امرأة زانية ،وأنّه ليس لترشيع
الزناة املسلمني ،وال نكاح بني املرشكني .فإذا كان إخبار ًا مل يستقم
حكم النّكاح بني ّ
الزاين قد ينكح احلصينة ،واملرشك قد ينكح احلصينة ،وهو األكثر ،فال
معنى اآلية؛ إذ ّ
الزانية
يستقيم لقوله تعاىل{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [النور ]3 :معنى ،وأيض ًا ّ
الزنا ،وما هو ٍ
بزان وال
قد ينكحها املسلم العفيف لرغبة يف مجاهلا أو لينقذها من عهر ّ

مرشك فال يستقيم معنى لقوله{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ} [النور ،]3 :وإنّنا
لو تنازلنا وقبلنا أن تكون لترشيع حكم فاإلشكال أقوى؛ إذ ال معنى لترشيع حكم
فتعي تأويل اآلية بام يفيد معنى معترب ًا.
الزاين ّ
نكاح ّ
والزانية واملرشك واملرشكةّ ،
أن جمموع اآلية مقصود منه التّرشيع دون اإلخبار ّ
والوجه يف تأويلهاّ :
ألن اهلل
وألنا نزلت جواب ًا عن
تعاىل قال يف آخرها{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [النورّ ،]3 :
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سؤال مرثد تزوجيه عناق ،وهي زانية ومرشكة ،ومرثد مسلم تقي .غري ّ
أن صدر اآلية

ليس هو املقصود بالتّرشيع ،بل هو متهيد آلخرها ،مشري إىل تعليل ما ُشع يف آخرها،

وفيه ما يفرس مرجع اسم اإلشارة الواقع يف قوله{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ}
[النورّ ]3 :
وأن حكمها عام ملرثد وغريه من املسلمني بحق عموم لفظ املؤمنني.
وينبني عىل هذا التّأصيل ّ
أن قوله:

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [النور]3 :

متهيد للحكم املقصود الذي يف قوله{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [النور ]3 :وأنّه
مسوق مساق اإلخبار دون التّرشيع ،فيتعني ّ
االسمي
الزاين املعنى
أن املراد من لفظ ّ
ّ
السم الفاعل ،وهو معنى التّلبس بمصدره دون معنى احلدوث؛ إذ جيب أن ال يغفل
عن كون اسم الفاعل له شائبتان:

شائب ُة كونه مشتق ًا من املصدر ،فهو بذلك بمنزلة الفعل املضارع ،فضارب يشبه

يرضب يف إفادة حصول احلدث من فاعل.

وشائب ُة داللته عىل ذات متلبسة بحدث ،فهو بتلك ّ
الشائبة يقوى فيه جانب
األسامء الدّ الة عىل ّ
االسمي تقتضيه قرينة
الذوات .ومحله يف هذه اآلية عىل املعنى
ّ

السياق؛ إذ ال يفهم أن يكون املعنى ّ
الزنا ال يتزوج ّإل زانية النتفاء
أن الذي حيدث ّ
ّ
جدوى ترشيع منع حالة من حاالت النّكاح عن الذي أتى ِزن ًا.

فتمحض أن يكون املراد من قوله{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ}
الزنا دأب ًا له قبل اإلسالم ،وختلق به ُث ّم أسلم ،وأراد تزوج امرأة
إلخ :من كان ّ
للزنا مثل البغايا ومتخذات األخدان (وال يك ّن ّإل غري مسلامت ال حمالة)
مالزمة ّ
[النور]3 :

فنهى اهلل املسلمني عن تزوج مثلها بقوله{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [النور:

.]3

الزنا ،أي غري
وقدم له ما يفيد تشوهيه ،بأنّه اليالئم حال املسلم وإنّام هو شأن أهل ّ
املؤمننيّ ،
الزنا له دأب ًا ،ولو صدر منه لكان عىل سبيل الفلتة كام
ألن املؤمن ال يكون ّ

وقع ملاعز بن مالك.
فقوله:

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [النور:

 ]3متهيد وليس بترشيعّ ،
ألن

الزنا له عادة -ال يكون مؤمن ًا ،فال ترشع له أحكام اإلسالم.
الزاين -بمعنى َمن ّ
ّ
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وعطف قوله{ :ﭽ ﭾ}

[النور]3 :

عىل {ﭼ}

[النور]3 :

لزيادة التّفظيع

ّ
الزانية غري املسلمة قد تكون غري مرشكة مثل زواين اليهود والنّصارى وبغايامها.
فإن ّ
وكذلك عطف {ﮄ ﮅﮆ} [النور ]3 :عىل {ﮂ ﮃ} [النور ]3 :لظهور ّ
أن املقام ليس

بصدد التّرشيع للمرشكات واملرشكني أحكام التّزوج بينهم؛ إذ ليسوا بمخاطبني
الشيعة.
بفروع ّ

فموقع هذه اآلية موقع املقصود من الكالم بعد املقدمة ،ولذلك جاءت مستأنفة

الزنا إلفادة حكمه وما يقتضيه
كام تقع النّتائج بعد أدلتها ،وقدم قبلها حكم عقوبة ّ

الزنا عادته".
بالزاينَ :من وصف ّ
ذلك من تشنيع فعله .فلذلك فاملراد ّ

(((

القض ّية ال ّثال ّثة :القذف

{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [النور]5-4 :

الزنا ،مثل أن
القذف جريمة ،وهي نسبة إنسان مؤمن -ذكر ًا كان أو أنثى -إىل ّ
يقال" :فالن ٍ
زان ،أو زنى بفالنة" وما شاكل ذلك ،فهي جريمة تبعية ،تتصل بجريمة

الزنا وعقوبته لتنبه إىل أن وقوع بعض احلاالت ّ
الشاذة
الزنا وجاءت يف أعقاب ذكر حد ّ
ّ

الزنا ال ينبغي أن يقود إىل التّساهل يف
والنّادرة من أبناء املجتمع املسلم يف جريمة ّ

إشاعة الفاحشة يف املجتمع ،واإلكثار أو التّساهل برمي أبناء املجتمع بعضهم لبعض
"السدومية"؛ ّ
ألن يف ذلك إشاع ًة للفاحشة وإضعاف ًا
بتهمة ّ
الزنا أو عمل قوم لوط ّ

من مشاعر االستنكار التي بناها ويبنيها اخلطاب القرآين يف نفوس املسلمني وعقوهلم
الرذائل والفواحش ،فإشاعة الفاحشة يؤ ّثر يف كرس
السقوط يف تلك ّ
حلاميتهم من ّ

السقوط فيها ،ولذلك ّ
فإن فنون املسلمني ال
حاجز استهجاهنا ورفضها واخلوف من ّ
بد أن تبعد ّ
كل البعد عن أي شعر أو نثر أو فن أو رسم يمكن أن حيرك دواعي الفجور
يف النّفس أو يزيل عوامل النّفرة منها ،فيكرس احلواجز النّفسية بني النّفس ومقارفة
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الصور
الرومان والفرس وبعض اهلنادك يف رسم ّ
تلك الفواحش ،فالفنون التي أتقنها ّ
العارية واألعضاء التّناسلية ّ
للذكور واإلناث ال ينظر القرآن إليها عىل ّأنا فنون ،بل
الرغبة يف إشاعة الفواحش ونرشها ،فال يكرم أهلها
هي عبث وإفساد وتعبري عن ّ
وال يقالّ :إنا فنون ،وال إبداع ،وال توصف ّإل باحلقائق القائمة هبا من حتريض عىل

الفحش وإعالء لشأن املعصية وإظهار اإلعجاب بمامرستها ،وال ي ْقدم عىل ذلك و ُيقبل
الراغبون بتغيري مفاهيم النّاس وحتطيم األسوار ،أسوار الكرامة اإلنسانية
عليه ّإل ّ

الزنا حب ًا ،ويف ّ
الشذوذ مثلي ًة نامجة
والدّ ينية والورع والتّقوى لريى النّاس آنذاك يف ّ

عن ميول خلق اإلنسان هبا ،فتبدأ يف املجتمعات عمليات إشاعة الفاحشة ونرشها
مغ ّلفة بتلك األغلفة التي تسميها فنون ًا وروائع عاملية وإبداع ًا وما إىل ذلك .فهم مل
الشعر فيه كإبداع؛ ّ
الرأس وزرع ّ
الرأس وصناعة متثال
ألن تصوير ّ
يتجهوا إىل حلق ّ

له ال يغري بالفاحشة وال خيرق الكرامة اإلنسانية بجعل اإلنسان ينظر إىل نفسه عىل
أنّه شقيق احليوان يف كل يشء ،وكفؤ له يف ّ
كل أمر ،ومماثل له يف كل ما يأخذ ويدع .مل
ن ََر هؤالء الذين ينسبون تصوير ومتثيل تلك األوضاع يرون يف نزو كلب عىل كلبة أو
قط عىل قطة أو سواها يف قارعة ال ّطريق إبداع ًا وال فنّ ًا ،مع َّ
أن األمر مماثل لو مل تكن يف

الرغبة يف إشاعة الفاحشة وكرس حواجز التّكريم ،وإتيان
احلالة اإلنسانية قائمة عىل ّ

والصني وغريمها ابتكر الوثنيون عبادات يقدس
الفواحش وما إىل ذلك .ويف اهلند
ّ
للذكور ،وكذلك يفعل ّ
فيها اإلناث األعضاء التّناسلية ّ
وسول هلم
الذكور مع اإلناثّ ،

الشيطان أعامهلم وأغواهم ّ
ّ
بأن هذه األعضاء هي مصادر احلياة ،وجيب عىل اإلنسان
أن يع ِّظم مصادر احلياة ويقدسها {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}

[الزخرف ]37 :فإذا وجدنا القرآن يعاقب عىل القذفّ ،
فإن ذلك يزيدنا حب ًا برشيعة اهلل
بكل ما جاءت به ،وتقدير ًا ّ
وإيامن ًا هبا وإعجاب ًا ّ
لكل ما حفلت به من أحكام .وعقوبة
نصت اآلية الكريمة عليها تشتمل عىل ثامنني جلدة ،وذلك جيعلها قريبة
القذف كام ّ
الزنا نفسه ،مع حرمان من ّ
الشهادة مدى احلياة "احلقوق املدنية"،
جد ًا من عقوبة ّ

فيوضع عىل قائمة سوداء هي قائمة املمنوعني من قبول شهاداهتم يف أية حمكمة ،وعىل
أ َّية قض ّية ،إمعان ًا يف إهانتهمّ .
الصحايب اجلليل -حني شارك يف ّالشهادة
إن أبا بكرة
ّ
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عىل املغرية رفضوا رواياته كلها مع ّ
الصحابة ،ولكن
الرجل كان من بني كرام ّ
أن ّ
الشيعة ّ
الزنا األربعة إن رجع أحد منهم عن شهادته فال بد من
جاءت ّ
بأن شهود ّ

حد ال ّثالثة اآلخرين ،وحادثة املغرية املشهورة رجع أحد ّ
الشهود األربعة وأبدى شيئ ًا
الزنا الفعيل بحسب رشط ّ
من ّ
الشارع ،فأمر عمر بجلد ال ّثالثة
الشك يف رؤيته حالة ّ
اآلخرين واعتبارهم َق َذ َفة .وقد أهدر القرآن إضافة إىل شهاداهتم احلرمة واحلصانة

التي يشاركون فيها أبناء املجتمع املسلم ،فمن يقع يف القذف فإنّه يتصف بالفسق،

بحيث لو وصفه أحد بالفسق مل يستطع أن يقيم الدّ عوى عليه أنّه قد اهتمه بالفسق أو
قذف به ،فأهدرت كرامته كام أهدر هو كرامة أخيه من قبل ،فأط َلق عليه أنّه فاسق،
الرادعة.
وهي جريمة خطرية يف القرآن ،رتَّب عليها هذه العقوبات ال ّثالث ّ
الزاجرة ّ

وهكذا حتمي رشيعة اهلل أموال النّاس وأعراضهم ودماءهم فال تسمح بالتّهاون

يف أي جانب من جوانبها .واهلل أعلم.

لقد ابت َُيل املؤمنون يف عرصنا احلايل بالفيديو والتّصوير وتسجيل األصوات
الرقمية وغريها ،وأذكر ّ
أن املحاكم املرصية عاجلت قضية امرأة
وتقنيات املعاجلة ّ

أرادت إثبات نكاحها العريف من زوجها الذي استوىل عىل األوراق ومزقها فلم يعد

الرجل وا ّدعت عليه مرتني وثالث بأنّه زوجها،
هلا ما تثبت به زواجها العريف من ذلك ّ
ولكنه أنكر ونفى أ ّية صلة هلا به ،و ّملا أعياها األمر استدرجته ذات ليلة إىل املبيت معها

ووضعت مسج ً
السير ،وفتحت باب عتاب لطيف تعاتبه فيها عىل
ال صغري ًا حتت ّ
الرجل عن ذلك وبني األسبابُ ،ث ّم أغرته
تنكّره لزواجهام العريف وإنكاره له ،فاعتذر ّ

وسجل ذلك كله ،وذهبت يف اليوم التّايل إىل املحكمة وأقنعت املحكمة
بمعارشهتاُ ،

الشعي ودخوله هبا ،وقد حكمت هلا
الشيط كوسيلة إثبات لنكاحها ّ
بقبول ذلك ّ
املحكمة بذلك بعد استامع خبري أصوات أثبت ّ
والزوج املدَّ ِّعي عليه مها
أن املرأة ّ

السير و َن َف ُسهام دلي ً
ال عىل الدّ خول هبا
صاحبا ّ
الصوت املسجل ،كام اعترب أصوات ّ
بالزواج العريف وأثبتت املحكمة للمرأة شيئ ًا من
الزوج بذلك كله واعرتف ّ
وفوجئ ّ
حقوقها .أثارت هذه الواقعة وطرحت عىل املفتني أسئلة عديدة ،منها:
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بالصور بكل أشكاهلا إلثبات حالة زنا أو نكاح وأرشطة الفيديو
"قض ّية األخذ ّ

الصوتية وما إىل ذلك".
والتّسجيالت ّ

وعندنا ّ
والشك ،فال تأخذ صفة ّ
أن هذه األمور كلها يدخلها ال ّظن ّ
الشهادة "شهادة
الزنا ،وال يدر ُأ احلد عن القذفة وجود رشيط مصور ،وإذا أريد
األربع" يف إثبات واقعة ّ
أن تتخذ هذه الوسائل كإثبات فال بد من دراسات علمية مفصلة هلا ،تكشف عن مجيع
وتبي كيف ّية معاجلتها ،وما يمكن
ال ّثغرات التي يمكن أن تتعرض هلا هذه الوسائلّ ،
أن يثبت هبا وما ال يمكن ،وما املستوى الذي يمكن للقضاة واملفتني أن يعطوه ملثل
هذا النّوع من وسائل اإلثباتّ ،
وإل فسيكون من أسهل األمور التّالعب يف كثري من
احلقوق والتّفريط بكثري منها واضطراب العدل وضياع احلقوق وما إىل ذلك ،فال بد
من البحوث والدّ راسات العلمية اجلادة قبل إغراق املحاكم هبذه الوسائل .واهلل أعلم.

رشوط القاذف :أن يأيت بأربعة شهداء ،والتاء يف {ﮒ ﮓ} [النور ]4 :يف
الشوط تفهم ضمن ًا كالتّكليف
الرجال ،لكن باقي ّ
ظاهرها تفيد اعتبار كوهنم من ّ
(((
الرقيق :فظاهر العموم أيض ًا
والعقل والعلم باحلرمة والبلوغ .وإذا كان القاذف من ّ
حلر يف ذلك احلكم سواءّ ،
ّ
وأن ك ًّ
ال منهام جيلد ثامنني جلدة إذا وقع القذف
الرقيق وا ُ
أن ّ
منه برشطه.

(((

ّ
رشوط املقذوف :اإلحصان،
وألن اإلحصان يتحقق بأربعة مستويات كان ال بدّ
من التّيقن من اإلحصان ،وذلك بتحقق أقل مستوى له وهو العفة .فمن قذف غري

عفيف فال حيدّ  .واهلل أعلم.

فالشافعية يقولون :ال بد يف أهل ّ
الشهادة من هو؟ ّ
((( وللعلامء خالف يف أهل ّ
الشهادة أن يكون عدلً،
واحلنفية يقولون :الفاسق من أهل ّ
فساق عىل
الشهادة ،وعىل هذا تظهر ثمرة االختالف .فإذا شهد أربعة ّ
الشافعيةُ ،يدون كام حيد القاذف األول ،إذا مل يأت بأربعة من أهل ّ
املقذوف بالزنا فهم َق َذ َفة عند ّ
الشهادة.
الشهادةّ ،إل ّ
واحلنفية يقولون :ال حدَّ عليه ،ألنّه أتى بأربعة من أهل ّ
الشع مل يعترب شهادهتم لقصور
أن ّ
ِ
يف الفاسق ،فثبتت بشهادهتم شبهة الزّ نا ،فيسقط احلد عنهم وعن القاذف ،وكذلك عن املقذوف العتبار
العدالة يف ثبوت الزّ نا ،انظر:

 السايس ،تفسري آيات األحكام ،مرجع سابق ،ج ،1ص.322((( وهبذا ال ّظاهر قال ابن مسعود واألوزاعي ،وهو أيض ًا مذهب ّ
الشيعة .لك ّن فقهاء األمصار م ُمعون عىل
ّ
الرقيق يف القذف أربعون جلدة عىل النّصف من حدّ احلر ،كام يف الزّ نا ،وعىل ذلك تكون اآلية
أن حدَّ ّ
خاصة باألحرار.
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وحكم القذف هو اجللد ثامنون جلدة للحر وأربعون جلدة للعبد أو األَ َمة قياس ًا
(((
الزنا للعبد واألَ َمة.
عىل تنصيص عقوبة ّ
حكم ّ
ألنم يعتربون َق َذ َفة أيض ًا ،فقد
الشهود إذا مل يكتمل النّصابُ :يدُّ ونّ ،
سقطت عنهم صفة ّ
الشهادة ألنّه مل يكتمل هبم النّصاب.

من يطبق احلد؟ وظاهر قوله تعاىل{ :ﮔ} [النور ،]4 :املخاطب فيه هم
(((
أولياء األمر من احلكامّ .
أن اإلمام يقيم احلدّ ولو من غري طلب املقذوف.

توبة القاذف

َّ
ّ
و"الشهادة" و"التّفسيق"،
الراجح عودة االستثناء إىل اجلمل ال ّثالث "اجللد"
ولعل ّ
والسياق ينرص ذلك االجتاه؛ ّ
ألن األصل يف التّوبة ّأنا برشوطها تكون كفارة للتّائب
ّ
خت ّلصه من مجيع اآلثار املرتتبة عىل مقارفة ّ
الذنب الذي تاب عنه ،وعىل ذلك تسقط
العقوبات ال ّثالث عن القاذف إذا تاب توب ًة نصوح ًا قبل القدرة عليه وتنفيذ احلد
بحقه ،فكون العقوبة مركبة يكون االستثناء عائد ًا عىل العقوبة بجملتها ،وتكون
(((
التّوبة مسقطة للعقوبة بعنارصها ال ّثالثة.

((( احلاصل أنّه يعترب يف حتقق إحصان املقذوف العفة عن الزّ نا ،واحلرية واإلسالم ،وأ ّما البلوغ والعقل
فإنام من لوازم العفة -كام علمت -وهذا الذي ذكرناه هو رأي اجلمهور من العلامء وفقهاء األمصار،
ّ
ّ
الروايتني عن أمحد ،ولبعض الفقهاء خالف يف يشء من ذلك :فداود الظاهري ال يشرتط احلرية
ّ
وأصح ّ

يف املقذوف ،ويرى ّ
أن قاذف العبد حيد ،فإن كان يكتفي يف اإلحصان بالعفة لشهرته فيها لزمه القول بحد
من قذف كافر ًا عفيف ًا .وروي عن ابن أيب ليىل ّ
أن من قذف ذم ّية هلا ولد مسلم ُيدّ  .قال بعضهم :وكذلك
ُيدّ قاذفها إذا كانت حتت مسلم .ذهبوا إىل ذلك دفع ًا للعار الذي يلحق ابنها أو زوجها املسلم ،انظر:

 السايس ،تفسري آيات األحكام ،مرجع سابق ،ج ،1ص.551((( وقال أبو حنيفة وأصحابه واألوزاعي ّ
والشافعي :ال حيدّ ّإال بمطالبة املقذوف .وقال مالك :إذا سمعه
اإلمام يقذف حدَّ ه ولو مل يطلب املقذوف ،إذا كان مع اإلمام شهود عدول ،انظر:

 السايس ،تفسري آيات األحكام ،مرجع سابق ،ج ،1ص.553الشط ،كأنّه قيل :ومن
((( والذي يقتضيه ظاهر اآلية ونظمها أن تكون اجلمل ال ّثالث بمجموعهن جزاء ّ
وفسقوهم أي :فامجعوا هلم اجللد والرد والتّفسيقّ ،إل
قذف املحصنات فاجلدوهم ور ّدوا شهادهتمّ ،
الذين تابوا عن القذف وأصلحواّ ،
مفسقني=.
فإن اهلل يغفر هلم ،فينقلبون غري جملودين وال مردودين وال ّ
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حق اهلل وحق العباد

ّ
كأن ما سامه الفقهاء بـ"حق اهلل" مقابل ملا أطلق عليه رجال القوانني املحدثون
"احلق العام" ،فهو حق ال يضاف إىل إنسان بعينه ،بل إىل شخصية اعتبارية جتعله
حق ًا هلل الذي يعترب َّ
جل شأنه خلقه كافة بمثابة عيال له يتوىل محايتهم والدّ فاع عنهم
حق للدّ ائن من حيث كونه
والتّرشيع حلامية ما هيمهم ،وما حيقق مقاصدهم ،فالدَّ ين ٌّ
ماالً أقرضه لغريه ،وعىل املقرتض أن يعيده إليه ،وإلزام اهلل تعاىل للنّاس بحامية حق
= فإن قلت :هل للمقذوف أو لإلمام أن يعفو عن حد القاذف؟ قلت :هلام ذلك قبل أن يشهد ّ
الشهود
ويثبت احلد ،واملقذوف مندوب إىل أن ال ُيرافع القاذف وال يطالبه باحلد .وحيسن من اإلمام أن حيمل
املقذوف عىل كظم الغيظ ،ويقول له :أعرض عن هذا ودعه لوجه اهلل قبل ثبات احلد ،فإذا ثبت مل يكن
لواحد منهام أن يعفو؛ ألنّه خالص حق اهلل ،وهلذا مل يصح أن يصالح عنه بامل .فإن قلت :هل يورث احلد؟
قلت :عند أيب حنيفة  Iال يورث ،لقوله « :احلد ال يورث» وعند ّ
الشافعي  Iيورث،
وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت احلد سقط .وقيل :نزلت هذه اآلية يف حسان بن ثابت  Iحني تاب
مما قال يف عائشة  .Jانظر:
 الزخمرشي ،تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،مرجع سابق،ص.720

الشافعي يقولون برجوعه إىل مجيع اجلملّ ،
واملشهور عند األصوليني ّ
أن أصحاب ّ
وأن أصحاب أيب

حنيفة يقولون برجوعه إىل اجلملة األخرية ،ومجاعة من املعتزلة يقولون بالتفصيل ،وآخرون يقولون

باالشرتاك ،وآخرون يقولون بالوقف ،وليس هذا حمل ذكر احلجج للمختلفني .والذي ينبغي ذكره هنا
ّ
أن اخلالف بني ّ
الرأيني ،أ ّما إذا كان يف
الشافعية واحلنفية إنام هو يف الكالم إذا خال عن دليل يدل عىل أحد ّ
الرأيني فإنّه جيب املصري إليه بال خالف .فقوله تعاىل{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
الكالم دليل عىل أحد ّ
تعي ّ
أن االستثناء راجع إىل اجلملة
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [النساء ]92 :قد اشتمل عىل قرينة ّ

حق اهلل تعاىل ،وتصدق
األخرية وحدها .وتلك القرينة هي امتناع عود االستثناء إىل حترير الرقبة ،ألنّه ّ
ِ
الويل ال يكون ُمسقط ًا حلق اهلل تعاىل .وكذلك قوله تعاىل يف املحاربني{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [املائدة:
 ]33إىل قوله { :Eﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ} [املائدة ]34 :فيه دليل عىل رجوع االستثناء إىل اجلمل كلهاّ ،
فإن التّقييد بقوله تعاىل{ :ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ} [املائدة ]34 :يمنع عود االستثناء األخرية وحدها ،أعني قوله سبحانه{ :ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ} [البقرة ]114 :إذ لو عاد إليها وحدها مل يبق هلذا القيد فائدة ،إذ من املعلوم ّ
أن التّوبة من

ّ
الذنب تُسقط العذاب األخروي سواء أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدها ،فلم يكن للتّقييد بقوله{ :ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [املائدة ]34 :فائدة إال سقوط احلدّ  .انظر:

 -السايس ،تفسري آيات األحكام ،مرجع سابق ،ج ،1ص.557
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الدّ ائن لدى املدين وإجبار املدين عىل أداء ذلك احلق لصاحبه هو حق اهلل تعاىل يف
جحده ،ومحاية
هذه املعاملة ،ألنّه لو مل تلتزم اجلامعة بحامية الدّ ائن من َم ْطل املدين أو ْ
حاج ًة
تعسف الدّ ائن يف استعامل حقه الضطربت أمور املداينات التي مت ّثل َّ
املدين من ُّ
ْ
للضر لو أغلق هذا الباب ،ومل
تشتدُّ حاجة أبناء املجتمع إليها ،ويتعرض املجتمع كله ّ
تُكفل له احلامية الالزمة والتّنظيم الدّ قيق ،الذي يؤدي ّ
لكل ذي حق حقه.

أ ّما يف شأن القذف فهناك حق هلل ّ
جل شأنه وهو إلزام اجلامعة أو األمة بحفظ
أعراض أبنائها كام ألزموا بحفظ أنفسهم وأمواهلم ،فتوجيه القاذف القذف لشخص
بعينه هو طعن يف عرض ذلك ّ
الشخص ،وال يقترص رضره عىل املقذوف نفسه،
بل يمتد إىل اجلامعة التي قد تشيع فيها الفاحشة وتستباح فيها األعراض ،وتصبح
للضياع واالمتهان ،فحق ذلك ّ
الشخص بعينه ،أن نحمي
سمعة كل إنسان معرضة ّ
الزاجرة لئال يعود ملثل
له عرضه وندافع عنه ونقتص ممن طعن فيه ونحدد له العقوبة ّ
ذلك أبد ًا ،وحق اهلل َّ
جل شأنه أن ال تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ،فهو حني يقول

للنّاس {ﭹﭺ ﭻ ﭼ } [النساء ]٢٩ :أي ال تسمحوا بوقوع جرائم القتل بينكم؛
ألنا سوف تؤدي إىل أن يستهني املستعدون لإلجرام باألعراض ويوجهون ال ّطعن هلذا
ّ
السوء بني النّاس ،فاهلل تعاىل
وذاك؛ فتُمتهن األعراض وتُنتهك حرمتها وتشيع قالة ّ
حيمي النّاس بأن يأمر األمة كلها بأن تأخذ حذرها ،وتقف صف ًا واحد ًا يف ردع ومواجهة
مرتكبي هذا النّوع من اجلرائم ،ومعاقبة أصحاهبا قيام ًا بحق اهلل تبارك وتعاىل الذي
أوكل إليها حفظه ،واحلرص عليه ،وعدم التّفريط به .فحق اهلل تعاىل الذي هو منع
انتشار الفاحشة مكفول بتوبة هذا القاذف الذي تاب وأصلح ،أ ّما حق املقذوف فال
يسقط ّإل بإذنه ،كأن يطلب من القاذف أن يعلن كذبه عليه أمام النّاس ويربئ املقذوف.

الرابعة :اللِعان
القض ّية ّ

{ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ} [النور]10-6 :
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بعد أن ّبي اهلل ّ
جل شأنه حدَّ القذف ،برزت إشكالية أن يكون ّ
الشاهد زوج ًا
بالزنا ،فهل يشرتط األربعة شهداء أم ال بد من حكم خاص يف هذه
للمشهود عليها ّ
ِ
السياق العام الذي ورد فيه وجوب وجود ّ
الشهداء األربعة؟
احلالة َيرج من ّ

هنا يأيت القرآن املجيد بأسلوبه املعجز ليؤكد رضورة وجود ّ
الشهداء األربعة من
ناحية ،ويقدم للنّاس نوع ًا من ّ
الشهادات خاص ًا أال وهو شهادة الواحد فيام عرف
بموضوع اللعان.
ش ِ
النبي ﷺ بِ َ ِ
يك بن َس ْح َم َء،
روى البخاري " َأ َّن ِه َل َل بن ُأ َم َّي َة َق َذ َ
ف ا ْم َر َأ َت ُه ِعنْدَ
ِّ
فقال النبي " :ا ْل َب ِّينَ َة أو َحدٌّ يف َظ ْه ِر َك" ،فقال :يا َر ُس َ
ول اهلل إذا َر َأى َأ َحدُ نَا عىل ا ْم َر َأتِ ِه
ِ
رج ً ِ
النبي ﷺ يقول" :ا ْل َب ِّينَ َة َوإِ َّل َحدٌّ يف َظ ْه ِر َك" ،فقال
َ ُ
ال َينْ َطل ُق َي ْلتَم ُس ا ْل َب ِّينَ َة؟ َف َج َع َل ُّ
ِ
ِ
(((
ب ُئ َظ ْه ِري من ْ
ِه َل ٌلَ :وا َّلذي َب َع َث َك بِ ْ
الَدِّ ".
الَ ِّق إين َل َصاد ٌق َف َل ُين ِْز َل َّن اهلل ما ُي َ ِّ

الشعي يف هذه احلالة ،فهنا نحن أمام حالة
فجاءت اآليات الكريمة لتبني احلكم ّ
مرسح ًا هلا منتهك احلرمة معرض ًا
ال جتعل من البيت الذي وقعت فيه اجلريمة ،وكان ّ
الزوجني إىل األبناء واألقارب ،ويترضر هبا كثري من األبرياء
للفضيحة التي قد تتجاوز ّ
الزوج أو الزوجة،
دون ذنب جنوه أو جريمة ارتكبوها ّإل ّأنم كانوا من أقارب هذا ّ
عز َّ
وجل هذا األمر وحيمي األبرياء من كل تلك اآلثار ،فيرشع حالة اللعان.
فيقدر اهلل َّ
وال يظنَّ َّن امرؤ ّ
أن هذه العقوبة هينة ،فاملتالعنان يتالعنان عىل مشهد من النّاس يف
مسجد املنطقة التي يسكنون هبا.

بالشهود األربعة ّ
فاستبدل ّ
الزوجة أن تدر َأ عن
الشهادات األربع ،فإذا أرادت ّ
الزوج تبطل
نفسها عقوبة اجللد -كام بينا سابق ًا -فتشهد شهادات مضادة لشهادات ّ
هبا مفعوهلا.
ونلحظ الفرق بني ّ
الرجل اللعنة،
للرجل واملرأة ،أنّه يف حالة ّ
الشهادة اخلامسة ّ
ويف حالة املرأة الغضب.

اب َأ ْن ت َْش َهدَ َأ ْر َب َع
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب التفسريَ ،باب َو َيدْ َر ُأ عنها ا ْل َع َذ َ
ات بِاهلل إنه َلِن ا ْلك ِ
َشهاد ٍ
َاذبِنيَ  ،حديث رقم ( ،)4747ص.920
ْ
َ َ
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الرجال وهو
فاللعنة هي ال ّطرد من رمحة اهلل واإلقصاء عنها ،وهي أكثر ما خيشاه ّ
ما يرتدد بينهم عند النّزاع والتّشاتم فيقال" :لعن اهلل فالن ًا" ،ففي اخلامسة يعلن أنّه
يالعن زوجته وهو غري غافل عن ذكر اهلل وعن عقوبته إن كذب .فإن استسلمت
الزنا عليها باإلقرار واللعان ،فيناهلا العذاب الذي هو
وأقرت فيكون إثبات ّ
ّ
الزوجة ّ
سمه اهلل عذاب ًا {ﭲ ﭳ}
السورة وهو الذي ّ
اجللد املذكور يف اآلية ال ّثانية من ّ
معرف باأللف والالم
[النور ]2 :كام ّ
سمه هنا {ﯫ ﯬ ﯭ} [النور .]8 :والعذاب ّ
للعهد ،والعهد هنا قريب جد ًا بني اآليتني .فإذا متت شهادهتا فال يقع عليها عذاب
الرجل زوجته
فرق بينهام ،فال يمكن أن يكون بينهام بيت آمن بعد أن رمى ّ
اجللد ،و ّي َّ
بالزنا واستمطر عىل نفسه اللعن ،وأ ّما املرأة تكون قد كذبته واستمطرت عىل نفسها
ّ
الزواج،
غضب اهلل إن كانت كاذبة ،فال يمكن أن تقام بينهام -بعد ذلك كله -الغاية من ّ
والصهر ،فال بد أن يشق ّ
كل منهام طريقه فيام
والسكن والنّسب
ّ
والرمحة ّ
وهي املودة ّ
بقي من احلياة بعيد ًا عن اآلخر ،وتظل حمرم ًة عليه إىل األبد .واهلل أعلم.
َ

ّ
الزوجية يف عرصنا احلارض تشغل الكثريين،
إن الدّ عاوى يف قضايا اخليانة ّ
الشطة واجلهات املختصة املاليني الحتواء مشكالهتا ،ويف
وتنفق املحاكم ودوائر ّ
الشيعة الغراء ُتتوى هذه املشكلة وتكاد حترص يف دائرة املنزل وال تأخذ تلك
هذه ّ
ٍ
مآس ومشكالت .واهلل أعلم.
الفرتات ال ّطويلة وما يتبعها من

{ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ} [النور ]10 :أي ولوال فضل
اهلل عليكم هبذه الترشيعات الواضحة احلكيمة التي جتمع بني احلزم ّ
والرمحة،
والشدة ّ
ملسكم عذاب أليم
وإمكانية التّوبة يف آن واحد ،فال تنهي عىل حياة شخص لذنب أذنبهّ ،
بسبب ذنوبكم تلك يف الدّ نيا قبل اآلخرة ،بأن تصبح حياتكم جحي ًام المتالئها باخليانة
والكذب واخلداع ،وعندئذ لن ينجو منها املجتمع أبد ًا ّإل أن يشاء اهلل ،فكل زوج متت
خيانته ،إن مل يوجد سبيل لرد حقه واعتباره ومعاقبة اجلاين ،فسينتقم هو بنفسه من زوجته
ومن رفيقها اجلاين ،وهذا اجلاين هو بدوره سوف يرد هذا االنتقام بمثله أيض ًا ،وهكذا
تصبح دائرة مفرغة ال خروج منها ،ونحن نجد يف املجتمعات التي ال يطبق فيها هذا املبدأ
ًّ
كم هائ ً
للرجال أو النّساء والدّ راسات يف هذا املجال كثرية
ال من حاالت اخليانة ّ
الزوجية ّ
ومتيرسة ،ملن يريد الوصول إىل نسب دقيقة عن هذه احلاالت.
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النَّجم الثاين :قصة اإلفك
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ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ

ﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ} [النور]٢٦-١١ :

ّ
السورة ذات األوصاف املهمة جد ًا التي ُوصفت
إن هذه اآليات جاءت بعد فاحتة ّ

ّبي 
السورة هبا ،كام وقعت لتكون بمثابة املقدمة ألخطر جريمة ارتُكبت يف حق الن ِّ
ّ

وآل بيته وأهله من أمهات املؤمنني يف املدينة املنورة .حيث استنفد املنافقون وحلفائهم
كثري ًا من طرق ملعاداة رسول اهلل  ،فلم يوقفوا تيار الدّ عوة اهلادر ،ومل يعرقلوا

بقي بني أيدهيم من أسلحة ليس بأقوى وال أفتك
مسرية النّبي  يف بناء األمة ،فام َ
الرسول  حماولني اخرتاقها
مما استعملوه فيام سبق ،فلجأوا هذه املرة إىل حرمات ّ

 702تفسري القرآن بالقرآن

يف جمتمع قبيل يعظم األنساب ويفخر هبا ويقاتل عنها؛ ل َي ِصموا واحدة من أهم أمهات
الرسول الكريم من ناحية وابنة صديقه وصدِّ يقه واخلليفة من بعده
املؤمنني زوجة ّ
الصديق  Iفانتهزوا فرصة ختلفها عن اجليش يف طريق العودة من غزوة
أيب بكر ّ
السلمي ،فلم يضيعوها وجاؤوا باإلفك لعلهم
بني املصطلق مع صفوان بن املع ّطل ّ
يعرقلون مسرية اإلسالم وانتشار دعوته بال ّطعن يف بيت النّبوة ،بام ينفر النّاس من
الرسول الكريم وآل بيته.
ّ

و"اإلفك" أقىص درجات الكذب واالفرتاء؛ ألنّه ال يقوم عىل أي أصل؛ ففي
الكذب املألوف قد يكون هناك أصل ،مهام كان ضعيف ًا أو واهن ًا يبني الكذاب عليه
ّ
يسخر عقله وقوى
كذبه؛ أ ّما "اإلفك" فهو اختالق األمر اختالق ًا من إنسان كاذب
وعيه لتلفيق هذا الكذب ،ويفتعل كل أحداثه بدوافع غاية يف احلقارة واخلسة ،ويف
فلم
التّنـزيل قوله تعاىل {ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [العنكبوتّ ]17 :
كان ا ّدعاء وجود رشيك هلل أو ندّ له أو ابن أو ابنة حمض اختالق وتلفيق وصناعة
ُ
القرآن عنه بقوله{ :ﭭ ﭮ} [العنكبوت ،]17 :لذلك نطقت
عب
من الكافرينَّ ،
لتبي منذ البداية وبمجرد قراءة ألفاظ اآلية أنَّنا أمام
اآلية الكريمة هبذا التّعبري املتني ِّ
حادثة عجيبةَّ ،
وأن هؤالء املنافقني صنعوا ذلك اإلفك صناعة يف مكان ما ،وجعلوا
منه شيئ ًا يذكر ُث ّم جاؤوا املجتمع به ،فاألمر كله صناعة وتلفيق ،ولندع أمنّا عائشة
التي وقع اختيار اآلفكني عليها لتكون ضحية إلفكهم -حتكي لنا ما حدث؛ قالت:«كان رسول اهلل ﷺ إذا َأرا َد َأ ْن َيْر َج س َفر ًا َأ ْقر َع بني َأ ْز َو ِ
اج ِهَ ،ف َأ َّيت ُُه َّن َخ َر َج
َ
َ
ُ َ
َس ْه ُم َها َخ َر َج هبا معهَ ،ف َأ ْق َر َع َب ْينَنَا يف َغ َز ٍاة َغ َز َاها َف َخ َر َج َس ْه ِمي َف َخ َر ْج ُت معه َب ْعدَ ما
ِ
ُأن ِْز َل ِْ
سنَا حتى إذا َف َر َغ رسول اهلل ﷺ من
ابَ ،ف َأنَا ُأ ْ َ
ال َج ُ
ح ُل يف َه ْو َد ٍج َو ُأن َْز ُل فيهَ ،ف ْ
ِ ِ
ِِ ِ
الر ِح ِ
الر ِح ِ
يل
يلَ ،ف ُق ْم ُت حني آ َذنُوا بِ َّ
َغ ْز َوته ت ْل َك َو َق َف َل َو َدن َْونَا من ا َْلدينَة ،آ َذ َن َل ْي َل ًة بِ َّ
او ْز ُت ْ
الر ْح ِل َف َل َم ْس ُت َصدْ ِري
َف َم َش ْي ُت حتى َج َ
الَ ْي َش ،فلام َق َض ْي ُت َش ْأ ِن َأ ْق َب ْل ُت إىل َّ
فإذا ِع ْقدٌ يل من َج ْز ِع َأ ْظ َف ٍ
اؤ ُه،
ار قد ا ْن َق َط َعَ ،ف َر َج ْع ُت َفا ْلت ََم ْس ُت ِع ْق ِدي َف َح َب َسنِي ا ْبتِ َغ ُ
ِ
َف َأ ْق َب َل الذي َن َي ْر َح ُل َ
َب
احت ََم ُلوا َه ْو َد ِجي َف َر َح ُلو ُه عىل َبع ِريي الذي كنت َأ ْرك ُ
ون يلَ ،ف ْ
ون َأ ِّن فيه ،وكان الن َِّسا ُء إِ ْذ َذ َ
ي ِس ُب َ
اك ِخ َفاف ًا مل َي ْث ُق ْل َن ومل َي ْغ َش ُه َّن ال َّل ْح ُمَ ،وإِن ََّم
َو ُه ْم َ ْ
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ِ
ِ
احت ََم ُلو ُه َو ُكن ُْت
َي ْأ ُك ْل َن ا ْل ُع ْل َق َة من ال َّط َعا ِم ،فلم َي ْس َتنْك ْر ا ْل َق ْو ُم حني َر َف ُعو ُه ث َق َل ْال َ ْو َد ِجَ ،ف ْ
ِ ِ
ِ
َج ِ
ال ْي ُش،
است ََم َّر ْ َ
ال َم َل َو َس ُارواَ ،ف َو َجدْ ُت ع ْقدي َب ْعدَ ما ْ
الس ِّنَ ،ف َب َع ُثوا ْ َ
ار َي ًة َحدي َث َة ِّ
َف ِج ْئ ُت َمن ِْز َل ُ ْم َو َل ْي َس فيه َأ َحدٌ َ ،ف َأ َم ْ ُت َمن ِْز ِل الذي كنت بِ ِهَ ،ف َظنَن ُْت َأ َّنُ ْم َس َي ْف ِقدُ ونَنِي
ِ
ِ
َاي َفنِ ْم ُت ،وكان َص ْف َو ُ
َف َ ْي ِج ُع َ
الس َل ِم ُّي
ون إ َّيلَ ،ف َب ْينَا أنا َجال َس ٌة َغ َل َبتْني َع ْين َ
ان بن ا ُْل َع َّط ِل ُّ
ِ
شَ ،ف َأصبح ِعنْدَ من ِْز ِلَ ،فر َأى سواد إِنْس ٍ
ان ن َِائ ٍم َف َأت ِ
ُث َّم َّ ِ
ال ْي ِ
َان ،وكان
ْ ََ
َ َ َ َ
َ
َ
ان من َو َراء ْ َ
الذك َْو ُّ
َاخ ر ِ
ِِ
ير ِان قبل ِْ
ابَ ،فاس َت ْي َق ْظ ُت بِ ِ
ال َج ِ
اح َل َت ُه ،فوطئ َيدَ َها َف َر ِك ْبت َُها،
ت َجاعه حني َأن َ َ
اس ْ
ْ
ْ
ََ
ِ
ني يف ن َْح ِر ال َّظ ِه َري ِةَ ،ف َه َل َك
ال ْي َش َب ْعدَ ما ن ََز ُلوا ُم َع ِّر ِس َ
الراح َل َة حتى َأ َت ْينَا ْ َ
َفا ْن َط َل َق َي ُقو ُد ِب َّ
من َه َل َك ،وكان الذي ت ََو َّل ْ ِ
ب بن َس ُل َ
ولَ ،ف َق ِد ْمنَا ا َْل ِدينَ َة َف ْ
اش َت َك ْي ُت
ال ْف َك عبد اهلل بن ُأ َ ٍّ
اب ْ ِ
ون من َق ْو ِل َأ ْص َح ِ
يض َ
ال ْف ِكَ ،و َي ِري ُبنِي يف َو َج ِعي َأ ِّن َل َأ َرى من النبي
هبا َش ْهر ًا ُي ِف ُ
ف تِيك ُْم،
ف الذي كنت َأ َرى منه حني َأ ْم َر ُض ،إنام َيدْ ُخ ُل َف ُي َس ِّل ُمُ ،ث َّم يقولَ :ك ْي َ
ﷺ ال ُّل ْط َ
َل َأ ْشعر بِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َب ُزنَاَ ،ل
شء من ذلك حتى َن َق ْه ُتَ ،ف َخ َر ْج ُت أنا َو ُأ ُّم م ْس َط ٍح ق َب َل ا َْلنَاص ِع ُمت َ َّ
ُُ َ ْ
ال إىل َلي ٍل ،و َذلِ َك قبل َأ ْن َنت ِ
ُف َق ِريب ًا من ُب ُيوتِنَاَ ،و َأ ْم ُرنَا َأ ْم ُر ا ْل َع َر ِ
ن ْ
َخ ُر ُج إال َل ْي ً
ب
َّخ َذ ا ْل ُكن َ
ْ َ
ِ
ب َّي ِة أو يف ال َّتن َُّز ِهَ ،ف َأ ْق َب ْل ُت أنا َو ُأ ُّم ِم ْس َط ٍح بِن ُْت أيب ُر ْه ٍم ن َْم ِش َف َع َث َر ْت يف
ْالُ َول يف ا ْل َ ِّ
ِمرطِها ،فقالت :ت َِعس ِمس َطح ،فقلت هلا :بِ ْئس ما ُق ْل ِ
ني َر ُج ً
ال َش ِهدَ َبدْ ر ًا؟
تَ ،أت َُس ِّب َ
َ
َ ْ ٌ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بتْني بِ َق ْول َأ ْه ِل ْ ِ
ال ْفكَ ،ف ْاز َد ْد ُت َم َرض ًا
فقالت :يا َهنْتَا ْهَ ،أ َل ْ ت َْس َمعي ما قالوا؟ َف َأ ْخ َ َ
ف تِيك ُْم؟
إىل َم َر ِض ،فلام َر َج ْع ُت إىل َب ْيتِي دخل َع َ َّل رسول اهلل َ ،ف َس َّل َم ،فقالَ :ك ْي َ
فقلت :ائ َْذ ْن يل إىل َأ َب َو َّي ،قالت :وأنا ِحين َِئ ٍذ ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ْس َت ْي ِق َن ْ
ب من ِق َب ِل ِه َمَ ،ف َأ ِذ َن يل
الَ َ َ
رسول اهلل َ ،ف َأ َت ْي ُت َأ َب َو َّي ،فقلت ِلُ ِّمي :ما َيت ََحدَّ ُ
ث بِ ِه الناس؟ فقالت :يا ُبنَ َّي ُة َه ِّو ِن
ِ
ِ
ِ
عىل َن ْف ِس ِك َّ
ض ِائ ُر إال
الش ْأ َنَ ،ف َواهلل َل َق َّل َم كانت ا ْم َر َأ ٌة َق ُّط َوضي َئ ٌة عنْدَ َر ُج ٍل ُي ُّب َها َو َلَا َ َ
ان اهللَ ،و َل َقدْ َيت ََحدَّ ُ
َأ ْك َث ْر َن عليها ،فقلتُ :س ْب َح َ
ث الناس هبذا؟ قالتَ :فبِ ُّت ال َّل ْي َل َة حتى
َأصبح ُت َل ير َق ُأ يل دمع وال َأ ْكت ِ
َح ُل بِن َْو ٍمُ ،ث َّم َأ ْص َب ْح ُت َفدَ َعا رسول اهلل ﷺ َع ِ َّل بن
َْ ٌ
ْ َ ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
أيب َطال ٍ
ها يف ف َراق َأ ْهلهَ ،ف َأ َّما ُأ َسا َم ُة
اس َت ْل َب َث ا ْل َو ْح ُي َي ْستَش ُري ُ َ
ب َو ُأ َسا َم َة بن َز ْيد حني ْ
َف َأ َش َار عليه بِا َّل ِذي َي ْع َل ُم يف َن ْف ِس ِه من ا ْل ُو ِّد هلم ،فقال ُأ َسا َم ُةَ :أ ْه ُل َك يا َر ُس َ
ول اهلل وال
َن ْع َل ُم واهلل إال َخ ْي ًاَ ،و َأ َّما َع ِ ُّل بن أيب َطالِ ٍ
ب فقال :يا َر ُس َ
ول اهلل ،مل ُي َض ِّي ْق اهلل َع َل ْي َك،
ِ
ِ
ال ِ
ار َي َة ت َْصدُ ْق َكَ ،فدَ َعا رسول اهلل ﷺ َب ِر َيرةَ ،فقال :يا
َوالن َِّسا ُء س َو َاها كَث ٌريَ ،و َس ْل ْ َ
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ِ
ِ
ِ
ال ِّق إن رأيت منها
َب ِر َيرةُ ،هل َر َأ ْيت فيها شيئا َي ِري ُبك؟ فقالت َب ِر َيرةَُ :ل َوا َّلذي َب َع َث َك بِ ْ َ
ِ
ني َفت َْأ ِت الدَّ ِ
الس ِّنَ ،تنَا ُم عن ا ْل َع ِج ِ
َأ ْمر ًا َأ ْغ ِم ُص ُه عليها َأ ْك َث َر من أهنا َج ِ
اج ُن
ار َي ٌة َحدي َث ُة ِّ
ِِ
ب بن َس ُل َ
ول ،فقال
اس َت ْع َذ َر من عبد اهلل بن ُأ َ ٍّ
َفت َْأ ُك ُل ُهَ ،ف َقا َم رسول اهلل ﷺ من َي ْومه َف ْ
رسول اهلل  :من َي ْع ُذ ُر ِن من َر ُج ٍل َب َل َغنِي َأ َذا ُه يف َأ ْه ِل؟ َف َواهلل ما َع ِل ْم ُت عىل َأ ْه ِل إال
َخ ْي ًا ،وقد َذك َُروا َر ُج ً
ال ما َع ِل ْم ُت عليه إال َخ ْي ًا ،وما كان َيدْ ُخ ُل عىل َأ ْه ِل إال َم ِعي،
َف َقام سعدُ بن مع ٍ
ول اهلل ،أنا واهلل َأ ْع ُذ ُر َك منه ،إن كان من ْالَ ْو ِ
اذ فقال :يا َر ُس َ
ض ْبنَا
َُ
َ َ ْ
س َ َ
ُعنُ َق ُهَ ،وإِ ْن كان من إِ ْخ َوانِنَا من ْ
الَ ْز َر ِج َأ َم ْر َتنَا َف َف َع ْلنَا فيه َأ ْم َر َكَ ،ف َقا َم َس ْعدُ بن ُع َبا َد َة
ِ
ِ
احت ََم َل ْت ُه ْ
وهو َس ِّيدُ ْ
الَ ْز َر ِج ،وكان قبل ذلك َر ُج ً
الَ ِم َّي ُة ،فقال :ك ََذ ْب َت
ال َصال ًاَ ،و َلك ْن ْ
َل َع ْم ُر اهلل َل َت ْق ُت ُل ُه وال َت ْق ِد ُر عىل ذلكَ ،ف َقا َم ُأ َس ْيدُ بن احلضري ،فقال :ك ََذ ْب َت َل َع ْم ُر اهلل،
واهلل َلنَ ْق ُت َلنَّهَ ،فإِن ََّك منَافِ ٌق ُ َت ِ
الي ِ
ان ْالَ ْو ُس َو ْ
هوا،
اد ُل عن ا ُْلنَافِ ِق َ
نيَ ،ف َث َار ْ َ َّ
ُ
الَ ْز َر ُج حتى َ ُّ
ُ
ِ
ِ
َو َر ُس ُ
َتَ ،و َب َك ْي ُت َي ْومي َل
ول اهلل ﷺ عىل ا ْلن َ ِْب َفن ََز َلَ ،ف َخ َّف َض ُه ْم حتى َس َكتُوا َو َسك َ
ِ ِ
ِ
اي ،قد َب َك ْي ُت َل ْي َلت ْ ِ
َي َو َي ْوم ًا حتى َأ ُظ ُّن
َي ْر َق ُأ يل َد ْم ٌع وال َأ ْكتَح ُل بِن َْو ٍمَ ،ف َأ ْص َب َح عنْدي َأ َب َو َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َت ا ْم َر َأ ٌة
است َْأ َذن ْ
ها َجال َسان عنْدي وأنا َأ ْبكي ،إِ ْذ ْ
َأ َّن ا ْل ُبكَا َء َفال ٌق كَبِدي ،قالتَ :ف َب ْينَا ُ َ
من ْالَن َْص ِ
ْت هلاَ ،ف َج َل َس ْت َت ْب ِكي َم ِعيَ ،ف َب ْينَا ن َْح ُن ك ََذلِ َك إِ ْذ دخل رسول اهلل
ار َف َأ ِذن ُ
ي ِل ْس ِعن ِْدي من َي ْو ِم ِق َيل ِ َّف ما ِق َيل َق ْب َل َها ،وقد َمك َ
وحى
َث َش ْهر ًا َل ُي َ
ﷺ َف َج َل َس ،ومل َ ْ
ِ
ش ٌء ،قالتَ :فت ََش َّهدَ ُ ،ث َّم قال :يا َع ِائ َش ُة ،فإنه َب َل َغنِي َعن ِْك ك ََذا َوك ََذاَ ،فإِ ْن
إليه يف َش ْأن َ ْ
ِ
ِ
ْت ب ِري َئ ًة َفسي ِ
ِ
اس َت ْغ ِف ِري اهللَ َوت ِ
ُوب إليه ،فإن ا ْل َع ْبدَ
ُكن َ
بئُك اهللَ ،وإِ ْن ُكنْت َأ َْل ْمت بيشء َف ْ
َ ُ َ ِّ
ِ
ص َد ْم ِعي،
ت َ
َاب ت َ
ف بِ َذنْبِه ُث َّم ت َ
َاب اهلل عليه ،فلام َق َض رسول اهلل ﷺ َم َقا َل َت ُه َق َل َ
إذا ا ْع َ َ
ِ
ِ
ب َعنِّي َر ُس َ
ول اهلل ﷺ ،قال :واهلل ما َأ ْد ِري ما
حتى ما ُأح ُّس منه َق ْط َرةًَ ،و ُق ْل ُت لَ ِبَ :أ ِج ْ
ول لِرس ِ
ول اهلل ﷺ ،فقلت ِلُ ِّميَ :أ ِجيبِي َعنِّي َر ُس َ
ول اهلل ﷺ فِ َيم قال ،قالت :واهلل ما
َأ ُق ُ َ ُ
اري ٌة ح ِدي َث ُة السن َل َأ ْقر ُأ كَثِري ًا من ا ْل ُقر ِ
ول لِرس ِ
آن،
ِّ ِّ
ول اهلل ﷺ ،قالت :وأنا َج ِ َ َ
َأ ْد ِري ما َأ ُق ُ َ ُ
ْ
َ
فقلت :إين واهلل لقد َع ِل ْم ُت َأ َّنك ُْم َس ِم ْعت ُْم ما َيت ََحدَّ ُ
ث بِ ِه الناسَ ،و َو َق َر يف َأ ْن ُف ِسك ُْم،
َو َصدَّ ْقت ُْم بِ ِهَ ،و َل ِئ ْن قلت َلك ُْم إين َب ِري َئ ٌة َواهللُ َي ْع َل ُم إين َل َ ِبي َئ ٌة َل ت َُصدِّ ُق ِ
ون بِ َذلِ َكَ ،و َل ِئ ْن
ت ْف ُت َلك ُْم بِ َأ ْم ٍر َواهللُ َي ْع َل ُم َأ ِّن َب ِري َئ ٌة َلت َُصدِّ ُقنِّي ،واهلل ما َأ ِجدُ يل َو َلك ُْم َم َث ً
ال إال َأ َبا
ا ْع َ َ

ف إِ ْذ قال{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ } [يوسفُ ،]١٨ :ث َّم َ َت َّو ْل ُت عىل
وس َ
ُي ُ
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ِ ِ
بئَنِي اهللَ ،و َل ِك ْن واهلل ما َظنَن ُْت َأ ْن ُين ِْز َل يف َش ْأ ِن َو ْحي ًاَ ،و َلَنَا
ف َراش وأنا َأ ْر ُجو َأ ْن ُي َ ِّ
َأح َقر يف َن ْف ِس من َأ ْن ي َت َك َّلم بِا ْل ُقر ِ
آن يف َأ ْم ِريَ ،و َل ِكنِّي كنت َأ ْر ُجو َأ ْن َي َرى رسول اهلل
ْ
ُ َ
ْ ُ
ﷺ يف النَّو ِم ر ْؤيا يبئُنِي اهللَ ،فواهلل ما رام َم ْ ِلسه وال َخرج َأحدٌ من َأه ِل ا ْلبي ِ
ت حتى
ْ
َْ
َ َ َ
َ َ َ ُ
َ
ْ ُ َ ُ َ ِّ
ِ
ِ
المنِ
ب َحاء ،حتى إنه َل َيت ََحدَّ ُر منه م ْث ُل ْ ُ َ
ُأن ِْز َل عليه ا ْل َو ْح ُيَ ،ف َأ َخ َذ ُه ما كان َي ْأ ُخ ُذ ُه من ا ْل ُ َ
ٍ
ِ
س َي عن رسول اهلل ﷺ وهو َي ْض َح ُكَ ،فك َ
َان َأ َّو َل ك َِل َم ٍة
من ا ْل َع َرق يف َي ْو ٍم َشات ،فلام ُ ِّ
اح ِدي اهللََ ،ف َقدْ بر َأ ِك اهلل ،فقالت يل ُأميُ :ق ِ
ومي إىل رسول
َت َك َّل َم هبا َأ ْن قال يل :يا َع ِائ َش ُةَ ْ ،
ِّ
َ َّ
اهلل ﷺ ،فقلتَ :ل واهلل َل َأ ُقو ُم إليه ،وال َأ ْحَدُ إال اهللََ ،ف َأن َْز َل اهلل تعاىل {ﭑ ﭒ ﭓ
ِ
الصدِّ ُيق
ﭔ ﭕ ﭖ} [النورْ ]11 :ال َيات ،فلام َأن َْز َل اهلل هذا يف َب َرا َء ِت ،قال أبو َبك ٍْر ِّ
 ،Iوكان ُين ِْف ُق عىل ِم ْس َط ِح بن ُأ َثا َث َة لِ َق َرا َبتِ ِه منه :واهلل َل ُأن ِْف ُق عىل ِم ْس َط ٍح شيئ ًا َأ َبد ًا
َب ْعدَ ما قال لِ َع ِائ َش َةَ ،ف َأن َْز َل اهلل تعاىل{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [النور ]22 :إىل
َق ْولِ ِه{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [النور ]22 :فقال أبو َبك ٍْرَ :ب َل واهلل
ِ
ِ
ِ
ي ِري عليه ،وكان رسول اهلل
إين َلُح ُّ
ب َأ ْن َي ْغف َر اهلل يلَ ،ف َر َج َع إىل م ْس َط ٍح الذي كان ُ ْ
ت ما ر َأي ِ
ش عن َأم ِري ،فقال :يا َزينَب ،ما َع ِلم ِ
َب بِن َْت َج ْح ٍ
ت ،فقالت:
َ ْ
ْ ُ
ﷺ َي ْس َأ ُل َز ْين َ
ْ
ْ
ول اهلل َأ ْحِي َس ْم ِعي َو َب َ ِ
يا َر ُس َ
صي ،واهلل ما َع ِل ْم ُت عليها إال َخ ْي ًا ،قالتَ :و ِه َي التي
كانت تُس ِ
(((
امينِيَ ،ف َع َص َم َها اهلل بِا ْل َو َرعِ".
َ
السابقة ّ
ونزل َّيف القرآن املجيد يف هذا ّ
الذكر.
الشأن اآليات العرش ّ

أشارت أم املؤمنني إىل َّ
أن هذه الواقعة حدثت بعد فرض احلجاب عىل نساء
رسول اهلل  ،وذلك يعني ّأنا نزلت يف فرتة متأخرة أو يف النّصف ال ّثاين من العهد
املدين ،وفيها يف الوقت نفسه ّ
أن سفر أمهات املؤمنني بصحبة رسول اهلل  ال يتناىف
مع فرض احلجاب عليهن وإجياب القرار يف البيت ،وفيه إشارة إىل ّ
أن احلجاب أوسع
وأعم من ارتداء املالبس التي تسرت وال تصف وال تشف ليدخل فيه القرار يف البيت
ّ
وعدم مغادرته ّإل لرضورة قصوى ،وهذا ال يشمل نساء املؤمنني اللوايت حيق هل ّن
اخلروج للعمل ونحوه دون قيود.
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الشهاداتَ ،باب تعديل النساء بعضهن بعض ًا ،حديث
رقم ( ،)2661ص.786
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وقد اشتملت القصة عىل أحكام كثرية ،وكون النّزول قد تم هبذه املناسبة األليمة

ال يعني أنّه لو مل حيدث ذلك ملا نزلت هذه اآليات ،فهذه اآليات جزء من كتاب اهلل
القديم غري املخلوق ،وشاءت حكمة اهلل ّ
جل شأنه أن تقرن بعض اآليات املهمة جد ًا

يف أحكامها أو عالقاهتا بمناسبات معينة ،لتكون أشد تثبيت ًا وأقوى رسوخ ًا يف بنية

والسلوكية ،وتثبيتها يف العقول والقلوب والنّفوس ،ويف الواقع
املجتمع األخالقية ّ
والسلوكي واحليايت ،وهييئ القرآن هلا كل ال ّظروف التي جتعلها ثابتة راسخة
التّرشيعي ّ

ال يمكن نسياهنا أو تناسيها أو جتاهلها أو تغيريها بأي شكل من األشكال ،هكذا
فعل القرآن يف قصة إبراهيم وإلغاء القربان البرشي ،وهكذا فعل يف بيان ّ
أن األنبياء

ال يملكون من أمر إدخال أحد اجلنة أو النّار شيئ ًاّ ،
ألن احلكم فيه هلل وحده ،فجعل
من امرأة نوح وامرأة لوط أسوأ مثل للمرأة اخلائنة التي ختون النّبي وختون الوحي،
ومن امرأة فرعون أفضل املثل ،وهي التي بنى اهلل هلا بيت ًا يف اجلنة رغم وجودها يف

بيت فرعون الذي أعلن ألوهيته عىل النّاس فقال{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ}
[القصص ]38 :و{ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [النازعات .]24 :وقد خ َّلد اهلل تعاىل هبذه القصة

ُ
رسول اهلل ﷺ من أعدائه) هذه املجموعة الكبرية من
(قصة اإلفك التي ابتُيل هبا
األحكام واآلداب والسلوكيات ،التي قد يتساهل الناس فيها ،وقد ال يرشعون هلا من
التّرشيعات ما حيول دون وقوعها أو استمرارها أو تعاظمها.

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [النور.]11 :

فقوله ّ
جل شأنه{ :ﭕ ﭖ} [النور ]11 :تدل عىل عدم تكفري مرتكب الكبرية،
فقوله{ :ﭖ} تدل عىل عدم خروجه عن مجاعة املسلمني (((.فيع ّلمنا اهلل تعاىل أن

رش ًا حمض ًا ،فإذا نظرنا إىل هذه األمور بشكل كيل والحظنا اجلوانب
ال حتسبوا هذا ّ

((( ذهب عامة اخلوارج إىل ّ
أن من ارتكب كبرية من الكبائر فقد كفر واستحق النّار ،ومحلوه عىل الكفر املخرج
من امللة ،ال الكفر األصغر الذي يدخل يف املعصية أو الفسق وال خيرج من امللة ،وقد خالف عامة املسلمني
ومجهرهتم اخلوارج يف ذلك ،فعدوا مرتكب الكبرية عاصي ًا يستطيع أن يتوب ويثوب إىل اهلل ّ
جل شأنه ،ولعل
اهلل يغفر له ،وأدلة الفريقني يف ذلك كثرية ومتعددة ،وهلا مظاهنا من املباحث الكالمية ،فلريجع إليها فيها.

سورة النور 707
والسقوط يف الفتنة،
التّعليمية فيها ،وكذلك اجلوانب التي حتمي املجتمع من الوقوع ّ
عند تعرضه ملؤامرات املتآمرين واألزمات التي يعمل عىل إجيادها أعداء اإليامن
واملؤمنني ،نستطيع أن ندرك جوانب اخلري الكثرية يف االبتالء هبذه الواقعة .وإذا نظرنا
إىل اآلالم النّفسية التي ّ
حتل بمعسكر أهل اإليامن وعىل رأسهم رسول اهلل  والسيدة
عائشة  Jوأهلها واملؤمنني ،فإنّنا نستطيع أن نتبني مدى اآلالم واإلرباك الذي
سببته هذه ِ
الف ْرية الكربى واإلفك العظيم.

منهج مقاومة ّ
الشائعات

{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [النور]12 :

تقدّ م لنا هذه اآلية منهج ًا يف حتصني املجتمع املؤمن ضدّ ّ
الشائعات أ ّي ًا كان نوعها
ومن أي وعاء خرجت ،وقد خلصت اآلية الكريمة هذا املنهج يف هذه اآلية الكريمة،
فواجهوا ّ
الشائعة واالفرتاء باستحضار ال ّظن احلسن بأنفسهم وملن وقع اإلفك عليهم،
خاصة ملن هم بتلك املثابة كأ ّم املؤمنني عائشة  ،Jوهم يعلمون ّ
أن اهلل تعاىل قد
ألنا قضية خاصة باأل ّمة ،فلم
تدخل يف تزوجيها بالنّبي  ،وتطهري بيت النّبوة؛ ّ
يرتكها اهلل تعاىل هنب ًا لألعداء ،ولذلك كان ينبغي أن يكون حارض ًا يف أذهان املسلمني
حني بدأ املنافقون يرجفون يف املدينة ،ويروجون ّ
الشائعات ضدّ أ ّم املؤمنني ،ذلك
الصالح الذي كان يأمتنه رسول اهلل  عىل
والرجل ّ
ال ّظن احلسن بأنفسهم وأ ِّمهم ّ
مؤخرة جيوشه يف غزواته.

ويف اآلية إشارة إىل ّ
السوء ال يستطيع أحد محاية نفسه منها بمجرد نسبه
أن قالة ّ
أو انتسابه ،فلم يصدّ املنافقني عن اهتام أ ّم املؤمنني كوهنا زوج رسول اهلل  وال
الصديق ،لكن الذي يصون املجتمع وحيمي أهله وحيفظ له روابطه إنام هو
كوهنا ابنة ّ
اإليامن الذي هو مناط التّأليف بني القلوب وتزكية النّفوس وتطهريها ،ولذلك ّ
فإن
الرسول الكريم وكوهنا أ ّم
اآلية ذكرته ومل ترش إىل َح َسب عائشة ون ََسبها وانتساهبا إىل ّ
املؤمنني ،بل استثار يف النّاس إيامهنم الذي حيدد هلم ما ينبغي أن يقبلوه أو يرفضوه،
السقوطّ .
ولعل حديث أيب
السبيل ،وهو العاصم للمؤمنني من ّ
فهو اهلادي إىل سواء ّ
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أيوب األنصاري وزوجته يوضح ذلك ،فيقول هلا" :أسمعت ما يقول النّاس؟ قالت:
ِ
نعم ،قال :لو ِ
أكنت تفعلني ما يقولون عنها؟ قالت :ال ،قال:
كنت مكان عائشة،

أكنت تفعل ما قالوه عن صفوان؟
وأنت لو كنت صفوان،
خري منك ،قالت:
َ
َ
فعائشة ٌ
خري منك".
قال :ال ،معاذ اهلل ،قالت :فصفوان ٌ

فهذا احلديث يبني ُحسن ال ّظن واالنطالق من املسؤولية الفردية ،وكعادة القرآن

والصدق ،وأن
الكريم يف تربية النّفس ،فيلفتها إىل نفسها ويستثري فيها كوامن اخلري
ّ

السوء
علينا أن نم ّيز بني أن يظن املؤمنون بأنفسهم خري ًا ليعصمهم ذلك من قبول قالة ّ

وأنباء الفاسدين وأخبار املنافقني ودعايات املغرضني ،وبني أن يصيبهم الغرور

واالعتداد بالنّفس إىل درجة الغرور ،فريتكب جريمة أخرى فيحاول النّأي بنفسه عن

السقوط فيام هنى اهلل عنه ،فهذه مزلة أقدام ومواضع اضطراب أفهام حتتاج للكثري من
ّ
الفهم والوعي واحلذر لكيال ينقلب اليشء إىل ضده.

ويف إطار هذا املنهج يستطيع املؤمن أن جيد العالقة الواضحة بني ظن املؤمنني

السوء من أهل الفسق {ﭢ ﭣ
بأنفسهم وإخواهنم يف اإليامن وبني ظنهم بمصادر قالة ّ

ﭤ ﭥ ﭦ} [احلجرات ]6 :وال بدّ من التّفريق هنا بطريق التّبني بني أنباء الفاسقني
واملنافقني واملرجفني ،واألنباء األخرى .وهكذا يعلمنا القرآن من أدبه ّ
أن اجلامعة

تظن اخلري بنفسها وبأبنائها ،فهنا ينتفي اإلحساس بنزعة االستعالء واالستكبار.

وقد نستطيع أن نتبني معل ًام آخر يف هذه املنهجية حني نقرأ نحو قوله تعاىل{ :ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}

[النساء]83 :

فإذا ال جيوز ترديد ّ
روج هلا قائلوها من منافقني وكذابني وفسقة
الشائعة كام قيلت وكام ّ

وأعداء ،بل تُر ّد إىل رسول اهلل  يف عهده وإىل القادة وأهل العلم ،وذلك يعني

ّ
أن ّ
الشائعة حتتاج إىل دراسة وحتليل واستنباط ،ومعرفة كل ما يتعلق هبا ،من قاهلا؟

وعىل من قيلت؟ وملا وضعت هكذا؟ ومن املستهدف هبا؟ وما آثارها لو ُصدّ قت؟ وما

وسائل مواجهتها؟ فتلك كلها تصب يف إطار منهج مقاومة ّ
الشائعات.

سورة النور 709
إن ذلك كله يبني ّ
ّ
أن هذه اآلية اشتملت عىل منهج حكيم دقيق يف مواجهة

ّ
والضوابط التي
الشائعات ،جدير باملؤمنني أن يتعلموه ويعلموه ويضعوا له القواعد ّ

متكّن أبناء األمة من مواجهة شائعات وإعالم أعدائها وخصومها بمنهج سليم ،قليل
التّكلفة ال يعمد إىل استخدام ذات األساليب ّ
الشيطانية التي يسلكها عادة أصحاب

املناهج األخرى.

وأذكر أنّني كنت يف فرتة شبايب أثناء الفرتة التي عرفت يف العراق بفرتة املد
األمحر -أي ّ
الشيوعي -ومجعتني زنزانة واحدة بأحد قادة حزب البعث –آنذاك-
وأحد قادة احلزب ّ
الشيوعي العراقي ،فذكر يل كل منهام أخبار ًا عجيبة عن بعض
ّ
وألن هناك شيئ ًا من األلفة قد قامت بيننا
العلامء واملشايخ وقادة العمل اإلسالمي،
كسجناء؛ نأكل ونرشب وننام يف غرفة واحدة ،فقد طرح كل منهام كل ما لديه من
انطباعات وأمور سمعها عن بعض العلامء واملشايخ وقادة العمل اإلسالمي .و ّملا
سألت ك ُّل ً منهام عن مصادره ،أجابا ّ
بأن مصادرنا هو حزبنا ،فقلت هلام :إنّني مستعد
أن أصحح لكام كل هذه األكاذيب والدّ عاوى ،وأثبت لكام كذهبـا عىل أن تعاهدوين
أنّني إن أقنعتكم بذلك رجعتم عنه ،وتبتم إىل اهلل ،وقاومتم مثل هذه األساليب،
السياسات احلزبية ألحزابكم ،فنحن أبناء بلد
وحلتم بينها وبني أن تكون جزء ًا من ّ
عشائري له قيم معينة ،تؤثر ّ
السوء يف مصري الربيء واملتهم ،وإذا
الشائعة وقالة ّ
ألصقت يف خصمك هتمة ،فهو ليس بأقل قدرة من أن يصمك بتهمتني وأكثر ،وهناك
تبي أو تثبت ،وأذكر ّ
من يستمع ،وشعوبنا ألِفت أن تردد ّ
أن من مجلة
الشائعات دون ّ
وأقسم ُت هلام أنني
التهم ّأنم اهتموا ابنة أحد العلامء املشهورين يف بغداد بالفجور،
ْ
الرجل وأعرف أرسته فرد ًا فرد ًا ،وأن البنت التي يشريون إليها ويتهموهنا
أعرف ّ
بالوقوع يف حب سائق أبيها ال يتجاوز عمرها ثامنية أعوام –آنذاك ،-فكيف يتصور
أردفت
فلم تأكد هلام صدقي فيام ذكرته،
ُ
من طفلة كهذه أن تعشق وحتب وهترب إلخّ .
ال إن هذا ّ
قائ ً
السج ّن
الشيخ مل يملك سيارة طيلة حياته حتى اليوم الذي دخلت فيه ّ
فكيف أشاع عليه حزبكم بملكه لسيارة وسائق تقع ابنته يف حمبته! وبعد أن فرغنا من
النّقاش واطمئنا إىل أنّه ليس هناك ما يدفعني إىل الكذب عليهام فيام ذكرت ،أبدى كل
منهام أسفه وقاال" :قاتل اهلل احلزبيةّ ،
فإن أحزابنا قد علمتنا منذ البداية كيف نتهم قادة
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األحزاب املعادية حلزبنا بام ينفر اجلامهري عنها ،فإذا كانت تلك األحزاب املعادية دينية
إسالمية ،فال بدّ أن نختار لقادهتا ُت ًام أخالقية تنال من أعراضهم وأعراض ذوهيم،
وكثري ًا ما تأتينا هذه التهم مطبوعة يف حلقات التّثقيف احلزيب ،ونعلم األعضاء اجلدد
كيف يتداولوهنا ويشيعوهنا بني النّاس ،أ ّما إذا كانت تلك األحزاب من األحزاب
التي ال هتتم ّ
بالشأن الدّ يني وال تعمل عىل كسب اجلامهري بوسائل دينية فال بدّ أن
تُصاغ لقادهتا اهتامات يتم تلفيقها حول ذممهم املالية وعالقتهم باالستعامر وكوهنم
السفارات األجنبية" .ويف سنة 1959م نرشت
عمالء يتقاضون مرتبات شهرية من ّ
صور كثرية لعلامء هم فوق ّ
الشبهات ُوضعت بني أيدهيم كؤوس تشبه كؤوس اخلمر،
وكتب حتتها ّ
إن هذا ّ
الشيخ كان يف اخلامرة الفالنية يرشب اخلمر ،وصور أخرى
السياسية املعادية هلؤالء ،وقد ُألقي القبض عىل بعضهم
تبني بعض قادة األحزاب ّ
السفارة الربيطانية أو األمريكية
واستخرجوا من جيبه شيك ًا كان قد تس َّلمه لتوه من ّ
أو سواها .واجلامهري املخدوعة تصدق أحيانا تلك ّ
الشائعات امللفقة وهتلل هلا ،بل
للسخرية
لقد بلغ األمر حد تلفيق نكت وطرائف ضد املعارضني لتلك األحزاب ّ
السخرية.
منهم واستدراج اجلامهري للمشاركة يف تلك ّ
{ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}

[النور]13 :

السوء أو ّ
الشائعة
هنا جزء آخر من منهج الت ّّبي والتّثبت ،وهو مطالبة أصحاب قالة ّ
السدومية -عمل قوم لوط -أو اهتام ًا
بتقديم ما يثبت بحسبه ،فإن كان اهتام ًا ّ
بالزنا أو ّ

ّ
التبي ،وإذا كان نق ً
الرواية فال بدّ
ال بطريق ّ
بالذمة املالية ،فال بدّ من إثبات ،وال بدّ من ّ
من مواجهة بني من نقلوا ومن نُقل عنهم ،ليتبني لنا الذين صدقوا ونعلم الكاذبني.

{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}
[النور ]14 :وهنا تربز رمحة اهلل ّ
جل شأنه يف مواجهة ضعف اإلنسان وقلة حيلته أمام

إغراء الكالم يف أعراض اآلخرين الذي يعطي الكثريين شعور ًا باألفضلية وإحساس ًا
بالتّميز الس ّلبي ال بتفوقه هو وإنّام بفشل اآلخرين ،ففضل اهلل تعاىل ورمحته وعنايته

ألهل اإليامن وراء حفظ اجلامعة املؤمنة وصيانتها من كل ما ُيراد هبا من عوامل

سورة النور 711
وطهر قلوهبم
التّفكيك ،فهو الذي أ ّلف بني قلوب املؤمنني ،وهو الذي زكّى نفوسهم ّ
عز َّ
وجل ملا زكى
السوء ،ولواله ّ
وأودع فيهم القدرة عىل الت ّّبي والتّثبت ورفض قالة ّ

أحد منكم ومتكن من صيانة نفسه عن اخلوض مع اخلائضني يف هذه األمور .فرمحته يف
وبي لكم كيف جتتنبون الوقوع يف هذا األمر اجللل ،حني أعطاكم
الدّ نيا بأن ع ّلمكم ّ
القوة عىل حسن ال ّظن بأنفسكم وأمركم بالت ّّبي والتّثبت ،وكشف لكم عام يضمره

رت أحد بنفسه ،وال ينبغي أن حيدّ ث نفسه بأنّه
خصومكم وأعدائكم من عداء ،فال يغ ّ
قد أوتيه عىل علم عنده ،وذكاء وعبقرية شخصية ،وينسى أو يتجاهل َ
فضل اهلل تعاىل.
ورمحته يف اآلخرة هي مغفرته عام اقرتفتموه{ ،ﮗ} [النور ]14 :أي كل من ساهم

الرد عن عرض أخيه ،كام قال اهلل تعاىل{ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
وشارك بل وسكت عن ّ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}
[األعراف ،]165 :فكل أولئك لن ينجوا من أرضارها ورشورها ّإل أولئك الذين هداهم
السوء ويقفون ضده ،وال يسمحون لقالته أن تنال من وحدة
اهلل ،وجعلهم ينهون عن ّ
األمة وثباهتا واستقامتها ووالئها لقادهتا وأويل األمر منها .واهلل ّ
جل شأنه يشري إىل ّ
أن

ّ
وكأن
كثري ًا من أهل املدينة قد أفاضوا باحلديث يف هذا األمر ،وليس جمرد ذكر أو قول،
فيه تنبيه ًا إىل رضورة جتنّب اإلفاضة يف احلديث يف هذا األمر؛ فهو إ ّما أن يكون اهلل
ّ
جل شأنه قد قىض فيه بيشء وال بدّ من إنفاذ قضائه سبحانه ،وإ ّما أن يكون مما مل ينزل
فيه من اهلل حكم بعد فعلينا أن ننتظر حكمهّ ،
ألن اخلوض فيه سوف حيقق ملن ل ّفقوا

ذلك اإلفك أهدافهم بإشغال اجلامعة املؤمنة واألمة عام هيمها وتفكيك روابطها ،لكن
حينام نتوقف عن احلديث فيه ،فإنّنا نستطيع أن نتبني األمر بشكل أفضل ،ونتجنب ما
السوء واملرجفون واملنافقون.
استهدفه أصحاب قالة ّ

{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ} [النور]15 :

السابقة ،فقد أفاض النّاس كالم ًا يف األمر
هذه هي اإلفاضة املشار إليها يف اآلية ّ
بألسنتهم ُ
فشغلوا به وشغلوا جمتمعهم وأمتهم بتداوله وهم حيسبونه هين ًا ،فاألمر ليس
فيه ّإل الكالم يف ذكر ووصف ما حدث ،فعدوا ذلك أمر ًا هين ًا ،ومل يشعروا بخطر
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تداوله كام هو ،فلم يقدّ روا آثاره حق قدرها .أ ّما اهلل تبارك وتعاىل الذي أحاط بكل
يشء علام فقد ع ّظم هذا األمر؛ إذ هو ليس هبني عنده وجيب أن يكون كذلك عندنا،
السامح ألي أثر من آثاره إلشغال
وأن نكون قادرين عىل
ّ
التحصن ضده ،وعدم ّ
املؤمنني به .واإلشارة بقوله ّ
جل شأنه{ :ﮟ ﮠ ﮡ} [النور ]15 :فيها تأديب

خفي بأنّكم مل تُعملوا عقولكم قبل أن تفيضوا يف الكالم فيه وتناقله باأللسن ،فكان

أوىل بكم أن تفكروا فيه ،وتتبينوا أبعاده وأهداف املنافقني من إثارته ،وعظم اجلريمة

التي ارتكبوها يف حق األمة ورسوهلا الكريم  .وهنا إشارة مهمة أخرى ،فالتلقي
باأللسنة ال يستلزم االقتناع ،فهو مثل تناقل األخبار واحلكايات ،ومع ذلك ّ
فإن ّ
الشارع
احلكيم قد هنى عن ذلك بشدة ،وتو ّعد من حيكي ويتداول هذا حتى ولو مل يصدقه يف
نفسه أو يقتنع بهّ .
إن املنافقني باستهدافهم أم املؤمنني عائشة ،كأنّه كان لدهيم إحساس

الرسول الكريم ،وربام شعروا من خالل ارتباط اسم ّ
الشيخني أيب بكر
بقرب وفاة ّ

الرسول وأبو بكر وعمر
وعمر  Lباسمه صلوات اهلل وسالمة عليه ،فيقال :جاء ّ
معه ،وانرصف رسول اهلل وأبو بكر وعمر معه ،كام ّ
أن العرب تعظم األكرب سن ًا وتوليه

احرتام ًا وتقدير ًا خاص ًا ،فهل أرادوا بذلك أن ينالوا من سيدنا رسول اهلل  ومن

سيدنا أيب بكر من بعده برضبة واحدة؟ هذا حمتمل واهلل أعلم.

{ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [النور]16 :

الرواية ،فض ً
ال عن اإلنشاء ،وهنا يبدو
السوء عىل سبيل ّ
ال يليق باملؤمن أن يقول قالة ّ

لنا خطأ املقوالت التي بنيت عىل قوهلم" :ناقل الكفر ليس بكافر" ،وناقل الكذب
–عىل ذلك– ليس بكاذب .فالنّاقل ال خيتلف عن من ل ّفق القول وصاغه إفك ًا أو
هبتان ًا ،وهذا منطقي ،فلوال نقله للخرب ملا انترش وملا علم به أحد .فالنّاقل املردد للقول

التويج للبهتان ولإلثم ولإلفك ،وال
مثل ببغاء ال تعقل وال تعي أنه قد شارك يف ّ
خيرجه من دائرة املسؤولية أنّه جمرد ناقل؛ ألنّه قد ُأمر بالت ّّبي والتّثبت ور ّد أمور األمن

واخلوف وأية مقولة مؤثرة يف كيان األمة إىل اهلل ورسوله وإىل أويل األمر ،فإن مل يفعل
وردد ذلك كام سمعه ،فإنّه آثم بذلك مسؤول عنه ،قد ال يقل إثمه كثري ًا عن إثم اجلاين
األول الذي جاء بالبهت واإلفك واالفرتاء.

سورة النور 713
{ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [النور.]17 :

يف اآلية هتديد خطري ووعيد وتنبيه لألمة أن ال تعود مرة أخرى للوقوع يف هذا
اخلطأ العظيم أبد ًا ،وأن تسد كل ّ
الذرائع املؤدية إليه وأن ال تسمح ألحد بالنّيل من
األمة هبذه الوسائل .ويف هذا هتديد بفقد اإليامن إن كرر هذا األمر.
{ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ} [النور.]18 :

ويأيت هذا التّحذير يف آيات بينات صادرة من حكيم عليم بام خلق ،ال يعزب عنه
السامء وال أصغر من ذلك وال أكرب.
مثقال ذرة يف األرض وال يف ّ

{ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ} [النور.]19 :

السوء وترديد
هذه اآلية الكريمة تبني لنا فريقا من الذين يستهينون بتناقل قالة ّ
ّ
الشائعات وال ّطعون يف أعراض النّاس ،ويمكن أن يصنفوا والعياذ باهلل من أولئك
الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ،فإذا اقرتن ما يتلقونه بألسنتهم ويذيعونه
بني النّاس بحب إشاعة الفاحشة يف الذين آمنواّ ،
فإن األمر يتحول إىل جريمة فعلية؛
ألنا تؤدي إىل كرس احلواجز النّفسية بني املؤمنني والفواحش التي هنى اهلل عنها وعن
ّ
مقارفتها؛ فهي جريمة يستحق مرتكبها العذاب األليم يف الدّ نيا بأن يقام عليه حد
القذف باجللد ثامنني جلدة ،ويف اآلخرة معرض لعذاب جهنم وساءت مصري ًا .لذلك
ّ
فإن هذه األمور ينبغي أن تؤخذ بآثارها وما حتدثه من ختريب يف املجتمع وعالقاته،
وهتديد ألهم ما حيرص املنتمون لألمة من املحافظة عليه من عرض ورشف ودين
وطهارة املجتمع من الفواحش؛ ما ظهر منها وما بطن.

{ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ} [النور ]20 :وختام آيات
اإلفك التّذكري بفضل اهلل ورمحته الذي حفظكم وحال بينكم وبني وقوع العذاب
فيكم ،فذلك فضل منه ونعمة أخرى إضافة إىل نعمة التّرشيع احلكيم ،ولوال أن
{ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ} [النور ]20 :بكم لوقع بكم رش مستطري ،نتيجة ما حدث يف هذه
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القصة ،وتعريض أمن املجتمع كله إىل اخلطر ،فاملنافقون كانوا وهم يدبرون هلذا اإلفك

املفرتى يتوقعون من املؤمنني ردود فعل خطرية كانوا قد خططوا الغتنامها لو وقعت،
أن اهلل ّ
وما علموا ّ
جل شأنه قد قرر محاية هذه األمة وصيانتها من آثار املؤامرات التي

تستهدف وحدهتا وكياهنا وتدمري روابطها وختريب ألفتها واإليقاع بني أبنائها؛ فاهلل
نجى هذه األمة مما كان سيقع هبا من تدبري هؤالء املنافقني ّ
والشياطني ،ليأخذ
الذي ّ
املسلمون بعدها العربة والدّ رس ،وليغلقوا كل ال ّثغور التي تركوها مفتوحة ،وحيولوا
بني األمة ومؤامرات أعدائها.

{ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶﭷ} [النور]21 :

الشيطان؛ ّ
ألن كيد ّ
تنهى اآلية الكريمة عن اتباع خطوات ّ
الشيطان -عىل
ضعفه -كيد متدرج ،فهو ال يكشف َّ
كل ما لديه مرة واحدة ملن يعمل عىل إضالهلم

السبيل ،بل خيطو خطوة خطوة ،مما ينبه عىل املكر والتّدبري والتّخطيط واإلناة
عن سواء ّ

يف اإلضالل ،بحيث خيفي مكره ودهاءه وما يريد الوصول إليه يف تلك اخلطوات
املتدرجة ،والتي قد َيفى أثرها يف بادئ األمر وال تظهر ،إال بعد أن يكون ّ
الشيطان قد
ّحصن من
خطى خطوات كثرية مع من ُيض ُّلهم ومتكّن منهم .وعىل املؤمن الذي يريد الت ّ

الشيطان وإغوائه وإضالله أن يبذل جهده لعدم اتباع ّ
ّ
الشيطان يف اخلطوة األوىل ،فإنّه
والرابعة حتى يتمكن منه ،ويض ّله
إن اتبعه يف اخلطوة األوىل فسيستدرجه لل ّثانية وال ّثالثة ّ

الريح يف مكان سحيق .وكشف خطوات
ضالالً بعيد ًا ،ويتخطفه وجيعله كمن هتوى به ّ
ّ
الشيطان منذ البداية وميزها عن اخلطوات األخرى يصون اإلنسان وحيفظه قبل فوات
األوان ،فال بد للمؤمن من أن يعرف ّ
الشيطان وأساليبه وحيله واملنهج الذي يتبعه يف

إضالل النّاس ورصفهم عن سبيل اهلل ،فتلك أمور يف غاية األمهية ومتنح اإلنسان القوة
عىل مواجهة خطوات ّ
الشيطان أوالً بأول وإحباط حماوالته بشكل كامل.
وجميء اآلية بعد كل ما تقدم ليلفت األنظار إىل املقدمات والنّتائج ،فالوصول

سورة النور 715
والسقوط يف القذف واالعتداء عىل أعراض النّاس ،واختالق
إىل ّ
الزنا والعياذ باهلل ّ

للرسول الكريم إىل ذلك احلد ،كل تلك
قصة اإلفك وبلوغ املنافقني يف عداوهتم ّ
األمور مل تظهر فجأة ومل تكن دون مقدمات ،بل كان لكل منها مقدماهتا ،ولذلك كان
التّناصح واألمر باملعروف والنّهي عن املنكر والكشف عن خطوات ّ
الشيطان كلها

أمور تعد من املقدمات التي يتوقف عليها االمتناع عن تلك اجلرائم املذكورة .وهنا

تأيت املنظومة األخالقية كلها لتندرج حتت مسؤولية اإلنسان يف املحافظة عليها حمافظة
الصدق
تامة ،ابتداء من أن يظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خري ًا ،ومتييزهم بني ّ
والكذب ومعرفته بالدّ ليل وطلب ّ
الشهود عليه واحرتام املؤمنني بعضهم لبعض،
الرجل
السوء ،إىل غض البرص واالستئذان وجتنب خلوة ّ
السوء وقالة ّ
واجتناب ظن ّ

باملرأة واملساكنة وكافة األمور التي قد يستهني البعض هبا وحيسبوهنا هينة .وقد تكون
هينة بالفعل لكننا ال نستهني هبا حينام ندرك ّأنا خطوة من خطوات ّ
الشيطان ،وقد

تكون هينة يف ذاهتا ولكنها ال تكون هينة بام تشتمل عليه من تفريط يف جنب اهلل ،وما

قد تؤدي إليه من خطوات أخرى خيطوها املؤمن عىل سبيل ّ
الشيطان ،فحينئذ ندرك
خطورهتا وما يمكن أن تؤدي إليه.

ومل يرتكنا القرآن يف حرية أو غفلة عن خطوات ّ
الشيطان ،بل ّبي لنا عالماهتا
وأماراهتا فقال ّ
جل شأنه{ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱒ} [النور،]21 :

فإذ ًا ال بدّ من االلتجاء إىل اهلل ّ
جل شأنه والتّحصن بحالة التّزكية ،وجعلها ملكة من
ملكات اإلنسان ال ّثابتة ،التي يف وجودها ال يستطيع ّ
الشيطان إغواء اإلنسان .ولكي

الزكية واملداومة عليها -فإنّنا جيب أن نفهم
نستطيع الوصول هلذه املرحلة -النّفس ّ
أن التّزكية هي منحة ِ
وه َبة وفضل من اهلل تعاىل وليست من صنع اإلنسان ،فاهلل ّ
ّ
جل
شأنه يزكي من يشاء ،فال تبلغ حد ًا تتوهم به أنّك ّتزكي نفسك ،وترى ّ
أن جهدك هو
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ} [القصص:

الذي يزكيك! فال تكون كمن
ذلك أن يكون املؤمن ساعي ًا إىل حتصني نفسه عىل الدّ وام بالتّقوى والتّزكية بذكر اهلل
 ،]78ويستدعي

الصلوات ،وتالوة القرآن حق التّالوة ،كل تلك األمور
تبارك وتعاىل ،واملحافظة عىل ّ
تصبح أمور ًا متالزم ًة ،تشكّل سياج ًا من املناعة لوقوع اإلنسان يف كيد ّ
الشيطان،
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وبذلك تكتمل املنظومة كلها ،وتنتظم أعامل الرب كلها ،وجتعل اإلنسان املؤمن يدرك
أنّه ال حصانة له وال محاية ّإل بذكر اهلل عىل الدّ وام يف إطار منظومة كاملة تنتهي بإجياد
املؤمن القوي القادر عىل مقاومة كيد ّ
الضعيف ،ومواجهة حماوالته كلها،
الشيطان ّ
واالمتناع عن اتباعه يف أية خطوة خيطوها .فالتّزكية هي فعل إهلي يف حقيقته ولكن

يامرسه البرش ،وتقدير اهلداية هو هلل ،أ ّما فعل مقدماته فهو شغل اإلنسان.

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [النور]22 :

الصديق  Lعندما
السيدة عائشة بنت أيب بكر ّ
السياق إىل والد ّ
هنا يعود ّ
أقسم عىل أن ال يتصدق عىل ِمسطح قريبه الذي نال من أم املؤمنني عائشة يف قصة

اإلفك ،تأثر ًا بكالم املنافقني الكاذبني ،فينهاه ّ
جل شأنه عن ذلك القسم ،ويبني له ّ
أن
هذا األمر ال يعالج هبذه ال ّطريقةّ ،
ألن هذه ال ّطريقة قد توجد من العداوات والبغضاء،
ما جيعل املجتمع قاب ً
ال للسقوط يف هذه اجلريمة مرة أخرى ،سواء مع أم املؤمنني عائشة
 Jأو غريها من نساء النّبي وآل بيتهّ ،
وأن طريقة املعاجلة الستئصال هذا اإلفك

السقوط فيه ال بدّ أن ختضع للمنهج القرآين الذي هو منهج شامل
وإغالق مداخل ّ
وكامل وحكيم ،واملنهج القرآين مل ينظر إىل األمر عىل أنّه قضية فردية بني ِمسطح ووالد
أم املؤمننيّ ،
وأن اهلبوط هبا إىل هذا املستوى يضعف من القضايا األساسية والدّ روس
والعرب التي يمكن استفادهتا من سائر عنارص هذه القصة "قصة اإلفك"؛ فهذه اآلية

عملت عىل وضع هذه اجلريمة يف موقعها املالئم بوصفها جريمة ضد األمة ونبيها
ورسوهلا ورسالته وليست ضد زوجة من أزواجه وحسب.

واحلكمة من هذا األمر اإلهلي احلكيم هو تربية املؤمنني عىل أن ال تكون أعامهلم إال
ّ
فكأن اآليات تقول "ما دمتم بدأتم شيئ ًا هلل
هلل ،وال يكون للنّفس وال للنّاس فيها يشء،
فال تنهوه ّإل هلل" فهذا عالمة صدق إخالص األعامل هلل ،وهو عامل مساعد الستدامتها.

ِ
السيئة أبد ًا،
بالسيئة ،فعندئذ لن تنتهي ّ
السيئة ّ
ومن احلكَم البالغة أيض ًا منع مقابلة ّ

بالسيئة
السيئة ّ
وستظل الدّ ائرة تدور عىل اجلميع ،فال بدّ أن يتنازل طرف وال ير ّد ّ

سورة النور 717
وإنام باحلسنة ،فهذا مما يزيل العداوة بني النّاس ويؤلف قلوهبم ،بل ويشعر املخطئ

بخطئه بشكل أكرب ،قال تعاىل{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [فصلت ]34 :وقال تعاىل{ :ﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ} [القصص ]54 :وقال تعاىل{ :ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}

[املؤمنون]96 :

فعندئذ يكون هو القدوة

واملثل الذي ُيتذى ويتم تقليده.
ومن ِ
احلكم البالغة أيض ًا التي توحي هبا هذه اآلية هي ّ
أن املال مال اهلل ،ليس من حق

أحد أن يمنعه عن خلق اهلل ،فإذا أخطأ يف جنب اهلل ،فال متنعه املال تأديب ًا له ،فاهلل تعاىل قد
أدبه ،وهلل أمره من قبل ومن بعد ،فاملال هلل هو الذي يعطيه ملن يشاء ويمنعه عن من يشاء.

فليس األمر هنا فقط بأن يؤتيه املال وهو كاره ،وإنام يأمر اهلل تعاىل بالعفو عام فعله كأنّه يش ًء
بالصفح عن هذا األمر بالكُلية باإلعراض عنه وتركه بجملته.
ثم ّ
مل حيدثّ ،
بأسلوب ُمر ِّغب ُم ٍ
ٍ
بب للنّفس {ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}
وتنتهي اآلية الكريمة
[النور ]22 :فكأنّه تعاىل يقول أنتم أيضا ختطئون ،ولكني ال أمنع عنكم نِ َع ِمي وأغفر
وأتوب وأعفو وأصفح ،فال حتاسبوا غريكم وكأنّكم معصومون ،فاغفروا للمخطئني

يف حقكم ،وساحموهم كام أساحمكم ّأيا املؤمنون.

{ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ}

[النور]23 :

السورة يف أوهلا أحكام وعقوبة رمي املحصنات يف الدّ نيا ،وهنا تذكر
ذكرت ّ
الزوج الذي قذف زوجته كذب ًا "اللعن".
عقوبتهم يف اآلخرة ،وهي نفس عقوبة ّ
ويف اآلية أمور:

متس ِعرض املرأة
الرمي ،وهو القذف ّ
بالزنا أو ما هو أقل ،من التُّهم التي ّ
أوالًّ :

السورة
ألنا يف أول ّ
عم يف أوهلاّ ،
"الرمي" هنا لتسع معنى أكرب ّ
ورشفها ،وختتلف كلمة ّ
قرينة وجود ّ
بالزنا ،وأما يف عدم
الرمي ّ
الشهداء األربع إلثبات صدق الدّ عوى عىل ّ
أعم وأشمل.
وجود القرينة فاملعنى ّ
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السورة،
ثاني ًا :املحصنات ،وسبق لنا التّعرض ملفهوم اإلحصان بالتّفصيل يف أول ّ
وهو باقتضاب " َم َلكَة تقوم يف نفس اإلنسان كالتّقوى واإليامن ،تندرج حتتها معاين
الزواج أو هبم مجيع ًا" .فتح ُّقق أقل
التحصن األربعة بالعفة أو اإلسالم أو احلرية أو ّ
ثم ال ينبغي قذف النّساء العفيفات ذوات
معنى هلذه الكلمة هو حتقيق للكلمة ،ومن َّ
السمعة ال ّطيبة ،ولو ك ّن من غري املسلمني ،ولو ك ّن غري متزوجات ،ولو ك ّن غري حرائر.
ّ

ثالث ًا :الغافالت ،فهي الغافلة عن ما ُياك ضدها أو من ُييكه ،أو هي الغافلة عن
إمكانية تعرضها ملثل هذا االهتام من األصل لبعدها التّام عنه وعن مواضع ّ
الشبهة به.

ففي اآلية الكريمة ينهى اهلل تعاىل عن أن تكون ألسنة النّاس مس ّلطة عىل أي
بالسوء ّإل من ظلم ،أ ّما من ُظلم
أحد يف املجتمع دون وجه حق ،فاهلل ال حيب اجلهر ّ
يسب ويقذف ويشتم ،وإنّام يصون
فيذهب إىل قاض أو حاكم
ليقتص له ،وال جيب أن ّ
َّ
السوءّ ،
وإل كان عليه اللعن يف الدّ نيا واآلخرة.
لسانه عن قالة ّ

{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ } [النورّ ]24 :
إن هؤالء
الذين قذفوا النّساء ومل يأتوا بأربعة شهداء سيأيت اهلل تعاىل بشهداء عليهم من أنفسهم
هي :ألسنتهم وأيدهيم وأرجلهم ،تشهد بام كانوا يعملون ،فال َيظلمون وال ُيظلمون.
{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [النور]25 :

أي يوم ْ
أن حتدث هذه ّ
الشهادة ،وهو يوم القيامة{ ،ﮯ ﮰ} [النور ]25 :التّوفية
الشء بحقه عىل أتم وجه دون بخس وال نقص قلي ً
ال أو كثري ًا .كام قال
هي إمتام ّ
تعاىل عىل لسان سيدنا شعيب{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [هود.]85 :
ٍ
بمعان عديدة يف كتاب اهلل ،قال تعاىل:
{ﮱ ﯓ} [النور ]25 :كلمة الدّ ين أتت

{ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [الفاحتة ،]4 :وقال تعاىل{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ} [آل عمران ]19 :وقال تعاىل{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [البينة.]5 :
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فإذن التّعريف األول للدّ ين هو :اليوم اآلخر ،يوم القيامة.

التّعريف ال ّثاين :هو اإلسالم بمفهومه ّ
الشامل بام أنزله اهلل من علم يف كل آياته.

الزكاة {ﮦ ﮧ
الصالة وإيتاء ّ
التّعريف ال ّثالث :عبادة اهلل بإخالص وإقامة ّ

ﮨ ﮩ} [البينة.]5 :

وهذه التّعريفات للدّ ين متقاربة وهلا مضمون واحد ،شأهنا شأن كل كلامت القرآن
ٍ
بمعان متعددة ،وإنّام
الكريم التي تعددت معانيها يف كتاب اهلل ،فهي يف احلقيقة ليست
الضوء من زاوية خمتلفة ،وكام سبق أن بينا هذه اخلصيصة القرآنية يف
ُيسلط عليها ّ
"اإلحصان" ،نب ّينها هنا أيض ًا ،فالدّ ين يف أصله هو عبادة اهلل وحده بإخالص ،ويظهر
والزكاة والتّزكية ،وإلمتام فعل ذلك فقد أنزل اهلل إلينا عل ًام يف آياته
الصالة ّ
يف صورة ّ
الكريمة هي يف جمموعها مت ّثل رشيعة اإلسالم بكل تفصيالهتا ،ولن يؤمن كل النّاس
هبذا الدّ ين أبد ًا ّإل يف يوم الدّ ين ،فهو اليوم الذي سيؤمن فيه كل النّاس ّ
بأن هذا هو
وأن اهلل واحد معبود متفردّ ،
الدّ ين احلقّ ،
وأن آياته حق .فنلحظ ّأنا كلها يف إطار
واحد ،لكن من زوايا متعددة ،بام يتناسب مع مكان الكلمة واستخدامها.

ففي هذا اليوم س ُيتم اهلل تعاىل للناس دينهم احلق ،فسيحاسبون عىل كل صغرية
وكبرية ،وسينالون من اجلزاء ما يستحقون ،فعندئذ سيعلمون ّ
أن اهلل هو احلق املبني
الذي كانوا هم يف غفلة عنه رغم بيانه.

و"احلق" يف {ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} [النور ]25 :هو وقوع اليشء وحتوله إىل حقيقة

ملموسة ،وهو أعىل درجات اليقني الثالث التي حتدث القرآن عنها وهي:

الدّ رجة األوىل :قال تعاىل{ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [التكاثر.]5 :
الدّ رجة ال ّثانية :قال تعاىل{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [التكاثر.]7 :

الدّ رجة ال ّثالثة :قال تعاىل{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [الواقعة.]95 :

الشء ولكنه ال يكون متيقن ًا منه متام ًا ،فمث ً
ال أنزل اهلل تعاىل
فأوالً يعلم اإلنسان ّ

ثم ُييلهم إ ّما إىل جنة وإ ّما
عل ًام بأنّه هو اخلالق الواحد األحد ،وأنّه سيحاسب البرش ّ
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إىل نار ،فعندما يراه حيدث آلخرين يزداد يقينه به ،لكن ال يصل ملنتهاه ،فقد يشكك
به ويربره ،وقد يقول إنّه "لن يقع يل" ،فمث ً
ال عندما يرى وقوع العذاب عىل املكذبني

ثم عندما حيدث
والكافرين ُيطمئن نفسه ،ويقول :لن حيدث يل رغم أنّه شهده بعينه! ّ

له هو بعينه ،ويصبح حقيقة واقعة عليه هو ،فعندئذ يكون قمة اليقني ،قال تعاىل:

{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [الواقعة ]95-٩٠ :فال يصري

حق يقني ّإل بعد أن ينزل باحلميم ويصىل يف اجلحيم أعاذنا اهلل وإياكم من هذا.

{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [النور]26 :

من عدل اهلل ّ
جل شأنه وقيامه بالقسط أن خلق لنا من أنفسنا أزواج ًا ليحقق
مجيع أهداف ِ
وحكَم ومقاصد النّكاح فينا ،وذلك فضل منه ونعمة ،وحتقيق للعدل
ثم يف األمور املعنوية من ناحية
والتّكافؤ بني ّ
الزوجني يف األمور احلسية من ناحيةّ ،

أن اإلناث أو ّ
أخرى ،فلو ّ
الذكور كانوا من غري بني البرش ملا حتققت حكمة النّكاح

ثم امتدت
وال مقاصده ،فال أمن وال سكينة وال نسب وال صهر وال استمرار ًا للنّوعّ .
حكمته ّ
الزوجني شام ً
ال لألمور املعنوية ،فط ّيبات
جل شأنه حني جعل التكافؤ بني ّ

الرجال ،واخلبيثات للخبيثني منهم ،والعكس أيض ًا صحيح .هذا
النّساء لل ّطيبني من ّ

أمر يف صيغة اخلرب بأن يلزم املؤمنون هذه القاعدة وأن ال يتجاهلوها ،فإذا كانوا طيبني

حق ًا ،فال يبحثوا ألنفسهم وال ألبنائهم ّإل عن طيبني مثلهم ،ولو كانوا فقراء أو أقل

وأو َجه
منهم يف الوجاهة االجتامعية ،وال يقبلوا باخلبيثة حتى وإن كانت أغنى وأمجل ْ

اجتامعي ًا ،وكذلك ال يقبلوا لبناهتم ال ّطيبات ّإل أزواج ًا طيبني ،وال تغرهيم زينة الدّ نيا

الرجال.
ومتاعها الذي قد يكون مع اخلبيثني من ّ

الرجل العادي الذي ال يستطيع أن يقرتب من مقام رسول اهلل 
فهذا يف حق ّ

ذي اخللق العظيم الذي جعله اهلل عنوان ًا ونموذج ًا ومثاالً للطيب كله ،ال جياريه فيه
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أحد من اخل ْلق .وأم املؤمنني عائشة  Jطيبة بام ُعرف عنها وعن أبيها وأمها من
أخالق ومكارم ،فلو مل يكن هلا من ال ّ
طيب أي نصيب ّإل كوهنا زوج رسول اهلل 

أطيب ال ّطيبني وأطهر ال ّطاهرين وأفضل اخللق أمجعني ،لكفاها ذلك طيب ًا ورشف ًا
ٍ
وعز ًا وطهر ًا وإيامن ًا وسالم َة ٍ
ٍ
رسيرة وطهار َة ٍ
نفس ،وال شك
ذيل وعف َة
قلب ونقا َء
ّ
أن جمرد اقرتاهنا برسول اهلل  ُيسلكها يف عداد ال ّطيبات من النّساء ،فكيف وهي

أطيب الطيباتّ ،
ألن رسول اهلل  أسلم روحه ال ّطاهرة وهو بني صدرها ونحرها،

ودفن يف بيتها ،وقىض أيامه األخرية معها ،فكانت املمرضة والزوجة ال ّطيبة واملخلصة
األمينة رضوان اهلل عنها ،فإذا أضيف إىل مناقبها تلك كوهنا نشأت يف اإلسالم

الصدّ يق
وعليه ،فلم تسجد لصنم ومل تعبد سوى رب هذا البيت املحرم ،كام ّأنا ابنة ّ
والصدّ يقة ،جيعل منها كال ّثريا يف عزها ورشفها الذي قد ال تنافسها فيه ّإل فاطمة
ّ

ألنا بضعة من رسول اهلل  أ ّما من عداها ّ
فإن بينها وبينه مثل
 Jوأرضاهاّ ،
ما بني ال ّثرى وال ّثريا.

ضل قوم وجهوا تلك ِ
ولقد ّ
الف ْر َية النّكراء ألُم املؤمنني وسيدة ال ّطيبات وزوج

رسول رب العاملني ،وإذا كان سيدنا رسول اهلل  رفض معاقبة حاطب بن أيب بلتعة
بعد سقوطه يف خطيئة اخليانة العظمى وعفا عنه ،وقال" :إن اهللَ عز وجل ا َّط َل َع عىل
بزوجة ٍ
ٍ
طيبة برأها اهلل
َأ ْه ِل َبدْ ٍر ،فقال :ا ْع َم ُلوا ما شئتم َف َقدْ َغ َف ْر ُت َلك ُْم (((".فام بالك
ّ
جل شأنه وأنزل يف براءهتا آيات يتعبد اخللق هبا وأبقاها زوجة لرسوله  حتى ّ
توف
ٍ
راض ،ولذلك فإنّنا نستغرب أن نجد للمنافقني أذناب ًا ،وألهل اإلفك
 وهو عنها

الصدّ يق ،وتأبى االنضامم إىل صفوف
الصدّ يقة بنت ّ
ذرية ممتدة ما تزال تنال من هذه ّ

املؤمنني من أبنائها ،إنّه ضالل ما بعده ضالل.

ويف اآلية الكريمة تربئة واضحة رصحية -ال حتتمل تأوي ً
ال وال تفسري ًا -ألم املؤمنني
ثم عقب املوىل ّ
جل شأنه بأن هلم مغفرة يف الدّ نيا ،ورزق ًا كري ًام يف الدّ ار
مما ُاؤتفك عليهاّ ،
((( ابن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مرجع سابق ،مسند عيل بن أيب طالب  ،Iج ،2حديث رقم
( ،)600ص.37
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اآلخرة ،وذلك نص يف ّ
مغفور هلا وملن ُاتم بذلك اإلفك،
أن أم املؤمنني عائشة J
ٌ

السموات واألرض أعدت للمتقني.
وهلا عند اهلل رزق كريم يف جنة عرضها ّ

النَّجم الثالث :تدابري وقائية قرآنية
{ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [النور]33-27 :

بعد أن تناول املوىل ّ
الزنا واللعان والقذف ،وذكر أمور ًا أخرى بالنّهي
جل شأنه ّ

والتّوجيه ليكتمل املنهج ،منهج حفظ العرض والكرامة ومحاية إنسانية اإلنسان وذاتيته
وكرامته ،ع ّقب ذلك بأمور تعدها بعض النّظم األخالقية يف إطار اآلداب ،ويسوقها

القرآن يف إطار تدابري وقائية قرآنية يضعها يف إطار املنهج القرآين لتشكل احلامية
الالزمة ِ
لع ْرض اإلنسان وكرامته.
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أحكام البيوت

{ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [النور]27 :

يف هذه اآليات نجد منظومة كاملة حلفظ خصوصيات اإلنسان ومحايتها ومنع
انتهاكها ،فتبدأ اآليات الكريمة باملنع والنّهي عن دخول البيوت دون استئذان
التحيب من أهل البيت،
واستئناس -وهو ال ّلطف واأللفة ،-بل واستئذان قائم عىل ّ
الرجوع إذا
الراحة وال ّطمأنينة ،باإلضافة إىل قبول ّ
واستئناس منهم يدخل عليهم ّ
والسالم لكمّ ،
طلب ذلكّ ،
وأن
كأن ذلك القادم يقول أتيتكم أمحل األمن وال ّطمأنينة ّ
كل ما قد تقع عليه عيني أو تسمعه أذين ،فإنّني لن أفيش لكم رس ًا ،ولن أطلع أحد ًا
عوراتكم إن رأيت عورة ،ولن أنقل إىل اآلخرين ما يمكن أن ييسء
من اخللق عىل ْ
السالم عليكم يصبح بمثابة عهد بينه وبني أصحاب البيت
ُعيوا به ،فقوله ّ
إليكم أو ت ّ
أن ال ييسء إليهم أبد ًا ،وييل ذلك تفاصيل دقيقة بآيات بينات مبينات لذلك املنهج،
للش والفساد جيب إغالقها وسد منافذها
ملا يف هذه األمور من حساسية ومداخل ّ ِّ
بوضوح ،وعىل ب ّينة ال تشوهبا ّ
الشوائب وال يتطرق إليها االحتامل .ويف كل األحوال
السالم واألمن والطمأنينة إىل أهل البيت ،فال يزعجهم
ال بدّ وأن حيمل الزائر معه ّ
وال يقلق راحتهم وال جيعل من زيارته وسيلة استطالع ملعرفة ما جيري يف البيت ،وما
يدور من خصوصياهتم ،فأوجب عىل املؤمنني غض أبصارهم ،فكل تلك أمور ال
يليق باملؤمن أن يتتبعها أو يعمل عىل الكشف عنها.
لقد نُقل عن إمام ال ّظاهرية داود بن عيل((( ّ
أن رج ً
ل دخل عليه ،وهو يتناول
الرجل يثني عىل زهد داود يف
طعامه الذي كان يتألف من خبز جاف وماء ،فخرج ّ
الدّ نيا وتقشفه ويمدحه بام قد رآه ،وملا عاد لزيارته مرة أخرى رفض داود إدخاله
((( داود بن عيل بن خلف أبو سليامن الفقيه الظاهري أصبهاين األصل ،ثم قدم بغداد فسكنها وصنَّف كتبه
هبا ،وهو إمام أصحاب الظاهر ،وكان ورع ًا ناسك ًا زاهد ًا ،ويف كتبه حديث كثري إال َّ
أن الرواية عنه عزيزة
جد ًا ،ولد سنة مائتني ،ومات يف ذي القعدة سنة سبعني ومائتني ،ودفن يف منزله ،انظر:

 اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت (تويف463 :ﻫ) ،تاريخ بغداد ،حتقيق :بشار عوادمعروف ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط2002 ،1م ،ج ،9ص.342
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الرجل عن سبب رفض داود استقباله ،فقال داود :أنت ال تؤمتن عىل
املنزل وتساءل ّ
رس ،وقعت عيناك عىل طعامي فرحت تفيش ذلك بني النّاس ،فكيف َأ ْأمتنك عىل أي
(((
يشء آخر!.

من املؤسف ّ
أن مجيع القوانني املعارصة تعرتف بحق اإلنسان يف اخلصوصية ،وكلها
تضع ترشيعات حلامية هذه اخلصوصية ،ولكن ما أرسع انتهاك تلك اخلصوصيات
ومصادرهتا؛ فيكفي أن ُيساء الظن بإنسان ليستبيحوا خصوصياتهُ ،فيقتحم بيتُه ولو
عم يدينه ،و ُيستباح عرضه ،ملجرد الظ ّن
بكرس األبواب ،و ُيبعثر فراشه وقد ُيقطع بحث ًا ّ
بأن يشكل خطر ًا ،لذا خصوصيات النّاس ال ينبغي أن تستباح من أحد .وقد نقل
الكاتبون يف سرية عمر بن اخلطاب  Iأنّه كان يضيف إىل أعبائه يف إمارة املسلمني
عبء حراسة املدينة ليالً ،وتفقد أحواهلا لينام النّاس بطمأنينة ،وأمري املؤمنني يسهر
فتسور
عىل راحتهم وأمنهم وطمأنينتهم ،فسمع من أحد البيوت صوت رجل يتغنّى،
ّ
عليه فوجده عنده امرأة وعنده مخر ،فقال :يا عدو اهلل أظننت أن اهلل يسرتك وأنت عىل
عصيت اهلل واحد ًة فقد
كنت قد
ُ
معصيته؟ فقال :وأنت يا أمري املؤمنني فال تعجل ،فإن ُ
جتسست ،وقال
عصيت اهلل يف ثالث ،قال اهلل تعاىل{ :ﭝ ﭞ} [احلجرات ،]12 :وقد
َ
َ
عيل،
تسو َ
اهلل تعاىل{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [البقرة ،]189 :وقد ّ
رت َّ
وقد قال اهلل تعاىل{ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [النور ]27 :وقد دخلت بيتي بغري
عفوت عنك؟ قال :نعم،
إذن وال سالم ،فقال عمر  :Iهل عندك من خري إن
ُ
واهلل يا أمري املؤمنني لئن
عفوت عني ال أعود إىل مثلها أبد ًا ،فعفا عنه)((( فانرصف أمري
َ
الرجل الذي أحسن الدّ فاع عن نفسه وإن أساء.
املؤمنني عن ّ
ّ
إن هذه اآليات الكريمة ترشيع ثابت يف رضورة احرتام اخلصوصيات ورضورة
املحافظة عليها عىل مجيع املستويات ،ويف األوقات كلها؛ يف السلم ويف احلرب.
ّ
ولعل هذه اآليات الكريمة تؤكد َّ
أن القرآن الكريم رضورة حياتية للبرشية كلها
ٍ
ال يستغني عنه عامل أول وال ثان وال ثالث.

((( املرجع السابق ،ج ،9ص.345
((( الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الطويس (تويف505 :ﻫ) .إحياء علوم الدين ،بريوت :دار املعرفة،
(د .ت ،).ج ،2ص.201
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وقد ُطورت ما تسمى بأجهزة األمن يف العامل األول –كام يسموهنا– لتستخدم
طائرات بدون طيارين ،وأسلحة تطلق من اجلو باجتاه بيوت النّاس بمجرد االشتباه
هبم ،فيقتل األطفال واألبرياء بدم بارد لتغري املفاهيم.
إذا كانت األديان قد احرتمت هذه اخلصوصيات حتى يف أحوال احلرب ،وأمرت
باحرتام البيوت إذا اعتزل أصحاهبا القتال وكان فيها مدنيون ال عالقة هلم باحلربّ ،
فإن
حروب العامل املدعي التّمدين اليوم مل تعد فيها أ ّية حرب عادلة ،وال يغرنا بكاء القتلة بعد
أن يقتلوا ومسارعتهم إىل تقديم مبالغ تافهة من األموال والتّعويضات ،إن دلت فإنّام تدل
عىل ّ
أن هؤالء ال يعرفون لإلنسان كرامة وال حقوق ّإل إذا كان منهم قلب ًا وقالب ًا.

اآلن ،ما علينا ّإل أن نقرأ اآليات قراءة متد ّبرة؛ لنستخرج منها سائر اآلداب التي
تشتد حاجتنا إليها يف كل زمان ومكان؛ فبها نحفظ خصوصيتنا ،وحترتم أعراضنا،
ّ
ونحمي سمعتنا ،وتضعف عوامل ّ
والشحناء والبغضاء بيننا؛
الشك وسوء ال ّظن
فنكون يف أمن وسالم مع أنفسنا وجرياننا وأهلينا ومن نزورهم ويزوروننا.

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [النور]28 :

ّ
وكأن اآلية جتيب عن تساؤل خاص بتلك البيوت التي يغيب عنها أصحاهبا ألي
سبب " هل تفقد هذه البيوت حرمتها بغياب أهلها؟" فيبني القرآن املجيد ّ
أن حرمتها
باقية؛ فالبيت يبقى بيت ًا وال يفقد أهله اختصاصهم به إذا سافروا أو ارحتلوا عنه ألية
فرتة من الفرتات ،ويبقى حقهم يف أن ال يقتحم بيتهم ،وليس ألحد أن ينتهك حرمته
بحال من األحوال ،وهذه اآليات ال تُنسخ بأي ٍ
فعل من أفعال العباد.

{ﭘ ﭙ ﭚ} [النور ]28 :إ ّما بعودة أصحاب الدّ ار ،أو يأذن أه ُله ،فإذا غاب
أصحاب البيت فيأذن األقربون فاألقربون كاالبن بدالً من أبيه ،إذا ُوجدت رضورة
قصوى تستدعي ذلك.
وال ينبغي ألهل العلم أن يتساهلوا يف هذه احلقوق ،فيبيحوا مصادرهتا ،فعىل
قادة العلم والفتوى أن يكونوا عىل حذر شديد من أن يكرسوا هذه القاعدة اإلهلية
الصارمة.
الواضحة ّ
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{ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ} [النورَ ]28 :ألِف النّاس أن يعدّ وا اعتذار صاحب البيت
يف أوقات قد ال يكونوا مهيأين الستقبال النّاس فيها بمثابة اإلهانة أو ال ّطرد واإلساءة،
واملفروض ّ
أن أهل اإليامن ال جيدون حرج ًا يف أنفسهم مما رشع اهلل ويسلموا تسلي ًام ،فاهلل
تبارك وتعاىل أمر القادم أن يرجع إن طلب منه أهل البيت ذلك ،فقد يكونوا غري مهيأين
الستقباله ،وجيب أن يكون هذا أمر ًا عادي ًا ،وأن ينفذه عن طيب خاطر ،وال ينظر إليها
كإهانة أو طرد أو إساءة باعتذارهم عن استقباله يف ذلك الوقت{ ،ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ} [النور ]28 :واالستجابة لذلك زكاة وطهارة للقلب وللعالقات بني
النّاس ،فليس ألحد أن يضيق صدره هبذا التّرشيع اإلهلي.
{ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ} [النور]29 :

للراغب بالدّ خول ،وبيوت ال عالقة له
تفرق اآلية الكريمة بني بيوت فيها متاع ّ

هبا وليس له فيها متاع ،وبني بيوت مسكونة وغري مسكونة .فهناك بيوت يضع فيها
مالكون أمتعة كام نفعل نحن اليوم باملستودعات واملخازن ،فال حرج عىل أصحاب

احلاجات أن يدخلوا إىل هذه البيوت ،فهي ال ختضع لنفس التّنظيم الذي ختضع له
السكن وال يستلزم الدّ خول إليها وال اخلروج منها إذن ًا أو رخصةّ ،إل ما
بيوت ّ

يتعارف النّاس عليه يف مثل حالة اخلانات -سابق ًا -ومستودعات األمتعة يف وقتنا
احلارض .وهذه احلرمة للبيوت تقلل من أسباب االختالف بني النّاس وعوامل النّزاع

والصاع فيام بينهم.
ّ

ّ
إن حق اخلصوصية مل يعلقه القرآن الكريم عىل امللكية بل عىل اإلشغال واالنتفاع،

فاخلصوصيات هذه خصوصيات شاغل البيت وساكنه ،وهذا االستئذان الواجب
يشمل مالك البيت وغريه ،فال حيق ملالك البيت أن جيعل من امللكية مسوغ ًا أو ُمباح ًا
خلصوصيات اآلخرين ورضورة احرتامهاّ .
إن املحاكم اليوم مكتظة ّ
بالشكاوى

والدّ عاوى والقضايا ذات العالقة بانتهاك اخلصوصيات وعدم احرتامها ،والوقوف

عند حدود اهلل فيها ،والقرآن ُيتىل عىل النّاس صباح مساء ويسمع النّاس هذه اآليات
ويقرأوهنا ،ولكنها قراءة اهلذرمة ،التي ال تد ّبر وال تأمل فيها ،فال يلتفت النّاس إىل
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معانيها وال إىل ما حتمله من أحكام وآداب ،فيقع النّاس يف هجر القرآن وهم يقرأونه
صباح ًا ومسا ًء ،أو يستمعون إىل آياته تتىل عليهم ،فالقراءة دون تدبر ال ترفع عن

اإلنسان إثم هجر القرآن واالبتعاد عنه ،فحتّى يكون اإلنسان تالي ًا للقرآن غري هاجر

له ،ال بدّ له من فهم أحكامه ودالالته ،والوقوف عندها وتدبرها ،والتّفكر فيها،
وتذكر اإلنسان لعهوده مع اهلل ّ
جل شأنه يف ذلك كله.

ّ
غض البرص

{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ} [النور]30 :

السياق إىل أمور مكشوفة يستطيع البرص أن يراها ،وينقل للنّاظر شكلها
ينتقل ّ

وما يدل عليه أو ييش به ،وذلك مثل وجوه النّاس واألماكن املكشوفة من أجسامهم
كالكفني والقدمني ،فهل لإلنسان أن يسلط نظره عليها فيفتح عىل نفسه باب ّ
الشيطان؟

باملرئي املكشوف فقط ،بل يذهب إىل ما ورائه ،فيقول مث ً
ال وهو يمعن
ألنّه لن يفكر
ّ
النّظر إىل وجه املرأة أو كفيها أو قدميها أو شعرها :إذا كان ما ظهر منها هبذا اجلامل فام

بالك بام خفي! فيفتح عىل نفسه ّ
الزنا ،ونحن منهيون عن كل
للشيطان باب ًا يقربه إىل ّ

الزنا حتى بالكلمة وما هييج الغرائز وخيرجها عن حد االعتدال ،فيأمر
ما يقربنا إىل ّ
املسلم واملسلمة بأن يغضوا أبصارهم وأن ال يطلقوا هلا العنان:
فاملرء مــا دام ذا عــن يقلبها
يــر مقلته مــا ســاء مهجته

يف أعني الغيد موقوف عىل اخلطر
بالضر
ال مرحبــ ًا برسور جاء ّ

فاألمر بغض البرص بحيث ال يديمه فيتحول إىل ميدان تفكري وتصورات تشغله

الصالة ،وتشغل قوى عقله الواعية باخلياالت املريضة ،وتباعد بينه
عن ذكر اهلل وعن ّ
وبني توظيف طاقات وعيه وقوى إدراكه فيام هو نافع ومفيد يف أمور الدّ نيا واآلخرة،
ّ
فكأن اهلل تبارك وتعاىل بعد أن تناول ما تسرته األبنية واحلجب واحلواجز ،تناول ما ال

يسرته يشء من ذلك ،فن ّظم كل يشء حتى النّظر.
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جم ،فكأنّه ال يريد أن حيرج عباده
والقرآن الكريم وهو يبني ذلك يتناوله بأدب ٍّ
الرسول واسطة بينه وبينهم ،فيقول{ :ﭾ
باألمر املبارش بيشء يمس احلياء ،فيضع ّ
ﭿ} [النور ]30 :و{ﮐ ﮑ} [النور ]31 :فاخلطاب مما يستحيا منه ،فاخلطاب
ب؛ فاألوىل أن يصل إليه بالواسطة فيأمر رسوله الكريم بأن يقول
املبارش حيرج ا ُملخا َط َ
هلم ذلك ،وال شك ّ
الربوبية ذي العظمة
أن اهلل هو القائل يف احلالني ،لكنه حجاب ّ
والرمحة واجلامل ،ال خياطبهم بذلك بشكل مبارش قد حيرج حياءهم مع اهلل.
واجلالل ّ

وقوله ّ
جل شأنه{ :ﭿ} [النور ]30 :يدل عىل أمهية تأصل جذور اإليامن
يف القلب حتى يبني عليه هذه الفروع املثمرة ،فهي ليست منبتة أو معزولة يف اهلواء،
وإنّام هي مبنية عىل أسس تشكل –متضافرةً -إجياد اإلنسان املزكّى .فمن مل يتأصل يف
قلبه اإليامن لن َي ِ
عتب هبذا الكالم ،وإن كان سيعرفه وقد يعلمه غريه ،ولكنه لن يكون
مؤمن ًا به حق ًا.
وقوله ّ
الشء ،مثل القول
جل شأنه{ :ﮀ} [النور ]30 :يعني النّقصان من ّ
(غض) من َقدْ ر فالن أي أنقص من قدرهّ .
فالشارع احلكيم مل يأمرنا بإغالق أبصارنا

أو الكف عن النّظر مث ً
ال لصعوبة ومشقة ذلك ،وإنّام األمر بالغض لتقليل حدود
إطالق هذا البرص؛ فأول حدّ له حرصه يف احلالل ،وهو األعم األغلب يف األشياء،
ال متيش يف ّ
وحتى فيام يتوقع أن يقع اإلنسان عينه عىل ما ال حيل "مث ً
الشارع فقد متر عىل
امرأة متزينة" ،فكان األمر بالغض وليس بالكف التّام ،بمعنى أنّك ستصيب جزء ًا من
غض برصك ،وهذا من احلكمة البالغة للموىل
النّظر إليها بغري عمد ال حمالة ،عندئذ ّ
ّ
برصه
جل شأنه ،فمع املراقبة الدّ قيقة للقلب ،جيد اإلنسان قل َبه ال يتأثر بام وقع عليه ُ
ثم غضه ،وإنّام يتأثر بام تعمد النّظر إليه أو أدامه بعد وقوعه بغري عمد ،فهنا
بغري عمد ّ
يتأثر القلب ،وهو ما متنعنا منه اآلية الكريمة بأمرنا بالغض من البرص.
وقوله ّ
جل شأنه{ :ﮁ ﮂ} [النور ]30 :إنّام هي من البالغة القرآنية ،وهو

أمر بخفض طاقة اإلبصار وعدم استعامهلا كلها يف هذا املجال ،فكأنّه يقول إبق من
الزائدة ما أنت بحاجة إليه فقط؛ لسريك وحتديد وجهتك ومعرفة
طاقة أبصارك ّ
خماطبك وما إىل ذلك ،فالبرص واسع وحميطه يشمل كثري ًا من املرئيات يف النّظرة

سورة النور 729
الواحدة ،ولو فتحتَه ك َّله فسينقل إىل الدّ ماغ صور ًا ستشغل قوى وعيك كلها .فاألمر
احلكيم بـ "الغض من البرص" لتحقيق املنفعة دون أن يشق عىل املؤمنني ،فقد يقع برص
اإلنسان عىل ما ال ينبغي ،لكن غضه لبرصه سيحمي قلبه ،ولن يتأثر بام رآه ّإل إذا مل
يغض برصه .ويتضح هذا بجالء حينام ننظر إىل األمر التّايل بحفظ الفرج ،ففي النّظر
كان {ﮀ ﮁ[ }..النور ]30 :أ ّما يف الفرج {ﮃ ﮄ} [النور ]30 :ومل يقل:
يح
الرازي" :كفاك فرق ًا َأ ْن ُأبِ َ
"حيفظوا من" فليس فيه جتزئة كالنّظر .وكام قال اإلمام ّ
(((
ّظر إِ َّل َما استثنِ َي ِمنْ ُه َو ُحظِ َر ْ
امع إِ َّل َما استثنى".
ال ُ
الن ُ

ّ
السورة
إن قضية النّظر قضية كربى ُذكرت يف آيات الكتاب الكريم ويف هذه ّ
حتديد ًا ،وهذا يدلنا عىل الوحدة البنائية لسور القرآن الكريم؛ فسورة النّور تكلمت
عن الفواحش واألعراض واإلفك وحفظ املجتمع من ّ
الشائعات وآداب البيوت
فالسياق حيدّ ثنا
والدّ خول عليها وحفظها ،وكل ذلك مرتبط أ ّيام ارتباط بقضية النّظرّ .
ثم تاله األمر بغض البرص،
عن حرمة البيوت وآداب الدّ خول عليها وآداب حفظها ّ
ّ
كأن األمر بالغض يشمل النّظر داخل البيوت ،فيأمن كل ساكن عىل عرضه وعوراته.
كذلك فقد سبقت آيات البيوت آيات اإلفك ّ
والشائعات ،وما من شائعة ّإل وهي
مرتبطة بالنّظر ،فالقرآن الكريم أمرنا بالتّثبت بأن نأيت ّ
بالشهود -من رأى األمر
بنفسه -قبل تناقل اخلرب {ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ} [النور ]13 :ولو كانوا أقل من أربع شهداء ،فال ينبغي هلم أن ينقلوا
بالسمع وتناقل الكالم دون تبني أو
اخلرب ،فام بالكم بمن مل يشاهد إطالق ًا ،بل اكتفى ّ
رؤية مبارشة منه !
السقوط
آيات اإلفك ُ
وسبق َ
آيات الفواحش ،فالغض من البرص يقي املجتمع من ّ
السياقات القرآنية شديد وله دالالت عميقة يراها من تد ّبرها
يف الفواحش ،فارتباط ّ
السورة الواحدة ذات الوحدة ال ّبنائية املرتابطة .فنجد األمر التّايل بعد
خاصة بداخل ّ
الغض من البرص هو حفظ الفرج ،كداللة أساسية عىل مدى ارتباطهام مع ًا ومع باقي
ّ
السورة الكريمة.
سياق ّ
((( الرازي ،مفاتيح الغيب «التفسري الكبري» ،مرجع سابق ،ج ،23ص.203
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العورات
الشيعة القرآنية بتفصيل العورات عن األمم
يقول اإلمام الرازي" :استقلت ّ
السابقة ...واعلم ّ
الرجل ،وعورة
الرجل مع ّ
أن العورات عىل أربعة أقسام :عورة ّ
ّ
الرجل مع
الرجل مع املرأة .فأ ّما ّ
الرجل ،وعورة ّ
املرأة مع املرأة ،وعورة املرأة مع ّ
والركبة،
السة ّ
الرجل فيجوز له أن ينظر إىل مجيع بدنه إال عورته ،وعورته ما بني ّ
ّ
والركبة ليستا بعورة.
والسة ّ
ّ
الرجل ،فلها النّظر إىل مجيع بدهنا ّإل
الرجل مع ّ
أ ّما عورة املرأة مع املرأة فكعورة ّ
السة والركبة ،وعند خوف الفتنة ال جيوز ،وال جيوز املضاجعة.
ما بني ّ

أ ّما عورة املرأة مع الرجل فاملرأة إ ّما أن تكون أجنبية ،أو ذات رحم حمرم ،أو مستمتعة.

كانت أجنَبية َفإ ّما َأن تَكون:
أوالًَ :فإن
ْ
أُ .ح َّر ًة
بَ .أ َم ًة

أ .فإن كانت حرة فجميع بدهنا عورة ،وال جيوز له أن ينظر إىل يشء منها ّإل
ألنا حتتاج إىل إبراز الوجه يف البيع والرشاء ،وإىل إخراج الكف
الوجه والكفنيّ ،
لألخذ والعطاء ،ونعني بالكف ظهرها وبطنها إىل الكوعني ،وقيل :ظهر الكف عورة.
واعلم أنّا ذكرنا أنّه ال جيوز النّظر إىل يشء من بدهنا ،وجيوز النّظر إىل وجهها وكفها،
ويف كل واحد من القولني استثناء .أ ّما قوله جيوز النّظر إىل وجهها وكفها ،فاعلم أنّه
عىل ثالثة أقسام :أوالً :أن ال يكون فيه غرض وال فيه فتنة ،ثاني ًا :أن يكون فيه فتنة وال
غرض فيه ،ثالث ًا :أن يكون فيه فتنة وغرض.
َأ َّما ا ْل ِق ْس ُم ْالَ َّو ُل :فاعلم أنّه ال جيوز أن يتعمد النّظر إىل وجه األجنبية لغري
غرض وإن وقع برصه عليها بغتة يغض برصه ،لقوله تعاىل{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ} [النور.]30 :
َأ َّما ا ْل ِق ْس ُم ال َّث ِان :وهو أن يكون فيه غرض وال فتنة فيه فذاك أمور:
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 :1يريد نكاح امرأة فينظر إىل وجهها وكفيها ،لقوله تعاىل{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
[الَ ْحزَ ِ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} ْ
اب ]52 :وال يعجبه حسنهن ّإل
بعد رؤية وجوههن.

 :2إذا أراد رشاء جارية فله أن ينظر إىل ما ليس بعورة منها.

 :3أنّه عند املبايعة ينظر إىل وجهها متأم ً
ال حتى يعرفها عند احلاجة إليها.
الشهادة وال ينظر إىل غري الوجه ّ
 :4ينظر إليها عند حتمل ّ
ألن املعرفة حتصل.
َأ َّما ا ْلقسم ال ّثالث :وهو أن ينظر إليها ّ
للشهوة فذاك حمظور.

ثاني ًا :إن كانت املرأة ذات حمرم له بنسب أو رضاع أو صهر فعورهتا معه ما بني
الرجل ،وقال آخرون :بل عورهتا ما ال يبدو عند املهنة ،وهو
والركبة كعورة ّ
السة ّ
ّ
قول أيب حنيفة .V

كالزوجة واألَ َمة التي حيل له االستمتاع هبا،
ثالث ًا :أ ّما إذا كانت املرأة مستمتعة ّ
فيجوز له أن ينظر إىل مجيع بدهنا حتى إىل فرجها غري أنه يكره أن ينظر إىل الفرج وكذا
إىل فرج نفسه.
الر ُج ِل َم َع ا َْل ْر َأ ِة [ َف ِف ِيه] َن َظ ٌر:
َو َأ َّما َع ْو َر ُة َّ
والركبة ،وقيل :مجيع بدنه ّإل الوجه
السة ّ
 .1إن كان أجنبي ًا منها فعورته معها ما بني ّ
الرجلّ ،
ألن بدن املرأة يف
والكفني كهي معه ،واألول أصح بخالف املرأة يف حق ّ
الرجل بخالفه.
ذاته عورة بدليل أنّه ال تصح صالهتا مكشوفة البدن وبدن ّ

والركبة.
السة ّ
 .2وإن كان حمرم ًا هلا فعورته معها ما بني ّ

 .3إن كان زوجها أو سيدها الذي حيل له وطؤها ،فلها أن تنظر إىل مجيع بدنه غري أنّه
يكره النّظر إىل الفرج كهو معها ،وال جيوز للرجل أن جيلس عاري ًا يف ٍ
بيت ٍ
خال
ّ
روي أنّه  Oسئل عنه فقال" :اهلل َأ َح ُّق َأ ْن
وله ما يسرت عورته ،ألنّه
َ
(((
وروي أنّه  Oقال" :إِ َّياك ُْم َوال َّت َع ِّر َي ،فإن
ُي ْست َْح َيا منه من الناس".
َ
ِ
احلمـامَ ،باب النهي عن ال َّت َع ِّري ،ج ،6حديث رقم
((( السجستاين ،سنن أيب داود ،مرجع سابق ،كتَاب ّ
( ،)4017ص.134

 732تفسري القرآن بالقرآن

ِِ
ط ،و ِح َ ِ
ِ ِ
ِ
َم َعك ُْم من َل ُي َف ِ
وه ْم
است َْح ُي ُ
ار ُقك ُْم إال عنْدَ ا ْل َغائ َ
الر ُج ُل إىل َأ ْهلهَ ،ف ْ
ني ُي ْفض َّ
(((
وه ْم (((".واهلل أعلم.
َو َأك ِْر ُم ُ

فقوله ّ
جل شأنه{ :ﮃ ﮄ} [النور ]30 :هو ربط بمنتهى األدب واحلكمة
الزنا ،كأنه يقول :احذروا هذه املقدمات ،والتزموا بام أمرناكم بااللتزام
بني مقدمات ّ
الزنا .ولكي حتفظوا فروجكم
به ،ليشكل تدابري وقائية تباعد بينكم وبني االقرتاب من ّ
من أن يستبيحها ّ
الشيطان أمرنا بتلك التّدابري كلها من االستئذان وعدم الدّ خول عىل
أهل البيوت يف وقت ّ
تبذهلم وراحتهم ،والغض من األبصار واالمتناع عن إطالقها
ومتابعة النّظرة؛ كل ذلك حلامية املؤمنني من ارتكاب املحظورات.
ولكي يعني اهلل ّ
جل شأنه عباده املؤمنني وإماءه املؤمنات عىل االلتزام بام أمر،

كره ،وأباح ما أباح؛ لئال يقرتب
وكره ما ّ
حرمّ ،
وحرم ما ّ
أنزل تلك اآليات البيناتّ .
الزنا والفواحش التي ما ينبغي ملؤمن وال مؤمنة أن يسقط فيها.
النّاس من ّ

وهذا التّتابع بني املقدمات والنّتائج يبني لنا احلكمة من أمر اهلل بأن "ال تتبعوا
خطوات ّ
الشيطان" فخطوة أوىل كالنّظرة ستتبعها خطوات ُأ َخر ،إىل أن يسقط
اإلنسان الغافل يف الفاحشة.

كنّا نأمل ّ
أن هذه اآليات وأمثاهلا من اآليات املنرية املبينة تكفي إلقناع املسلمني
بأن اهلل تعاىل ما ّفرط يف الكتاب من يشء ،وأنّه ّ
ّ
جل شأنه ما كان نس ّي ًا؛ فالذين
يبتغون اهلدى يف غري القرآن ويدّ عون ّ
أن نصوص القرآن متناهية ووقائع حياة

تبيان ّ
لكل يشءّ ،
ٌ
وأن اهلل ما
النّاس غري متناهية ،هم أناس ذاهلون عن أن القرآن
ّفرط يف هذا الكتاب من يشء دقيق أو جليـل ،فها هو ّ
جل شأنه يكشف لنا يف هذه

السابقة هلا أدق آداب
اآليات الكريمة خائنة األعني وما ُتفي ّ
الصدور ،ويف اآليات ّ

الشعة الكاملة التامة يف
والزيارة ودخول البيوت ،فسبحان من أنزل ّ
االستئذانّ ،
((( الرتمذي ،اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ،مرجع سابق ،أبواب االستئذان واآلدابَ ،باب ما جاء يف
ِ
َار ِعنْدَ ِْ
ال ْستِت ِ
ال َمعِ ،ج ،5حديث رقم ( ،)3008ص.85
((( الرازي ،مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،مرجع سابق ،ج ،23ص.205

سورة النور 733
الرسول الكريم
كتاب غري ذي عوج وال اختالف؛ لتكون ّ
الشعة واملنهاج يف حياة ّ

وبعد وفاته إىل يوم الدّ ين.

{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [النور]31 :

َألِفت البرشية منذ ُأ ّمنا حواء حتى يوم النّاس هذا أن تنظر للمرأة عىل ّأنا
املنفعل ال الفاعل ،خاصة يف هذا اجلانب من جوانب احلياة ،ويرون أن األصل فيها
احلياء التّام ،وأنّه ليس هلا أن حتب وتكره وتشتهي وختتار .فتأيت اآلية الكريمة لتضع
ّ
الذكر واألنثى يف مستوى واحد من مستويات املسؤولية يف هذا اجلانب ،فإذا ُأمر

الرجل،
الرجل بأن يغض برصه وحيفظ فرجه عن ّ
الزنا ،فاملرأة مأمور ٌة بمثل ما ُأمر به ّ
ّ

ومساوية له يف هذا املجال.

ال ّزينة

{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [النور]31 :

اختلف أهل العلم يف معنى {ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [النور ،]31 :فمنهم من مىض إىل
القول ّ
بأن ما ظهر منها هو ما ال تستطيع املرأة إخفاءه ألنّه يعطلها عن القيام بمهامها
بشكل سليم ،لذلك قالت بعض املذاهب الفقهية بأنه الوجه والكفان والقدمان.
وبعضهم اعترب جزء ًا من شعر املرأة مندرج ًا يف هذا االستثناء .وهنا ال بدّ من مالحظة
األعراف والثقافات وتقاليد النّاس ليستفيد املجتهد بذلك كله عندما يتدبر القرآن،
ويعمل عىل تنزيل أحكام آياته عىل واقع يعيشه النّاس دون أن يعطل ذلك حك ًام رشعي ًا
أو يعود عليه باإلبطال.
عب القرآن هنا {ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} ومل حيددها بدقة كام يف آيات أخر مث ً
ال
وقد ّ
كآيات الوضوء.

ّ
إن من عادة القرآن الكريم إذا تناول أمور ًا متتزج فيها التّقاليد واألعراف والعادات
باملقاصد واملصالح ،فنراه يالحظ ذلك ك َّله ويتناوله بشكل حيافظ عىل العادات
والتّقاليد واألعراف قدر اإلمكان ،فيتناوله بحذر شديد عىل خالف عادات القوانني
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الصارمة التي تعتمد عىل األمر والنّهي املجردين يف صياغة املواد التي
والتّرشيعات ّ
تريد صياغتها ،فيبدو وكأنّه تعديل وتسديد للمامرسات اإلنسانية ،فيرتك جماالً واسع ًا
والرأي لتنفيذ التّوجيه اإلهلي ،فالقرآن احلكيم كأنّه حييل
ملشاركة اإلنسان يف االجتهاد ّ
قضاياه التي يتناوهلا إىل املك َّلف ليشارك ال يف الفهم املجرد وال يف النظر إىل ما أمر به أو
نى عنه عىل أنّه جمرد تكليف صادر له من ربه ما عليه ّإل تنفيذهَ ،ع َقل أو لو مل ِ
يعقل،
ُ
فهم أو مل يفهم ،بل جيعل ترشيعاته قريب ًا من املكلف حسب عاداته وتقاليده وأعرافه،

وكأنا منه صدرت ،وعنه انبثقت ،فهو ترشيع متفرد هبذه اخلصوصية التي تزيل عن
ّ
النّفس ّ
الشعور بثقل التّكليف .وقد ع ّلم اهلل املؤمنني أن يدعوه بأن ال حيملهم ما ال

طاقة هلم به {ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} [البقرة ،]286 :ونفى عن اإلسالم احلرج

{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [احلج ]78 :والتّرشيعات املتعلقة باألرسة كلها يبدو
فيها هذا األمر ،بحيث ال حيقق القرآن شيئ ًا وخيرس أشياء ،بل حيافظ عىل مشاعر
املكلف ويمنحه إحساس ًا بأنّه ال يتلقى تكليف ًا وإنّام أمر ًا عليه أن ينظر فيه ويتبني أفضل

السبل لالستفادة به يف واقعه احليايت فهو له ال عليه ،ومنه وإليه ،فهذه صفة اختص هبا
ّ
التّرشيع القرآين وحده .فتبارك اهلل منزل هذا الكتاب املجيد.

الزينة وما هي وما حدودها ،فهي كغريها من املفاهيم
ولن ندخل هنا يف تفاصيل ّ

القرآنية العديدة التي سكت القرآن الكريم عن تفاصيلها {ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ}
أن هذا يعني ّ
[مريم ،]64 :فنسكت نحن أيض ًا وال نتك ّلفه ،وال يظنن ظان ّ
أن القرآن مل

حيكمها ،واهلل لقد أحكمها بأبلغ وأعظم حدود وهي التّقوى والتّزكية ،فلينظر كل
الروح
إنسان لنفسه وليتق اهلل فيها ،وليزكيها ويطهرها و ُيعيل من أخالقها ،فهذه ّ

اإليامنية الدّ اخلية إن وجدت فقد ضمن سرت العورات ،وحفظ األعني والفروج ،أما
الزينة بالتّفصيل
إذا ُفقدت هذه اإليامنيات فلن ينفع معها عندئذ كونك حددت هلم ّ

أم ال ،وال ّ
أدل عىل ذلك من بعض فتيات الدّ ول الاليت ُفرض عليهم النّقاب قرس ًا،
َّ
ويتبذلن يف هذه
ربجن
فنجدهم بمجرد الذهاب إىل دول أكثر حترر ًا خيلعنه ،بل ويت ّ
الدّ ول ،وماذا تنتظر من أناس يعملون ال ّظاهر ويراقبون النّاس ونسوا الباطن ومراقبة
اهلل تعاىل.
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الرجال بشكل رصيح كالنّساء ،ألنّه من غري املألوف أن
ومل يتم النّهي عن زينة ّ
الرجال هل ّن ّإل ببعض ال ّطيب وبعض الوسائل املتغرية من عرص آلخر.
يتزين ّ

بالسعي وراء اجلنس الذي غدا حمور ًا للحياة لدى
ويف عرصنا هذا ابتيل النّاس ّ
الكثريين ،ورصنا نرى كثري ًا من ّ
الشباب يعمدون إىل إبراز ما يمكن أن يشكل للمرأة
الرجال الذين يبحثون
الرجل ،والتفت إىل ذلك مصممو أزياء ّ
فتنة تلفت نظرها إىل ّ
الرجل
عن الكسب بكل الوسائل ،فهناك قصات الشعر والقمصان التي تربز صدر ّ
والساويل التي قد تربز بعض األعضاء وتصفها ،فإذا أصبحت
وما عليه من شعرّ ،
فإنا تدخل  -آنذاك -يف
هذه األمور أمور ًا شائعة يلفت الشباب فيها نظر النساءّ ،
دائرة ما يؤدي إىل املفسدة ،فيجب أن ُيالحظ ذلك ممن ُيبتلون بالفتوى يف املستجدات،
فيالحظون نشأهتا ،وأسباب ظهورها ،وآثارها ،والتّفريق بني ما يؤدي إىل التّزكية وما
يرض هبا ،وكذلك ثقافات الشعوب فهي مما ينبغي مالحظته باستمرار لضامن مستوى
ّ
من التّزكية يساعد عىل املحافظة عىل الكرامة اإلنسانية ومتاسك األرسة املسلمة.

حيس ،ليشء أراد القرآن بلطف
إن ابداء الزينة هو مظنة الدعوة إىل إعجاب يف أمر
ٍّ
أن ينبه النساء إىل ّ
أن هذا اجلامل األوىل به أن خيفى وال يبتذل ،حتى يظهر من يطلبه
للزواج منها ،وللمخطوبة
بحقه ،ولذلك أبيح للخاطب أن يرى من خمطوبته ما يدفعه ّ
حب ال ّثناء وامتداح مجال املرأة قد
أن تظهر من حماسنها ما ُير ِّغب اخلاطب هبا .لكن َّ
الزينة للجاد وللهازل .ومن طرائف األدبّ ،
أن امرأة بارعة اجلامل
يدفعها إىل ابداء ّ
ِ
جاءت إىل أحد الفقهاء املكيني يف منَى وكشفت عن وجهها ،وقالت له" :ما قولك يا
وكأنا كانت تطمع أن يقول فيها شعر ًا ،فقال الشيخ هلا :أرى
شيخ يف هذا الوجه"،
ّ
وإن أنصحك أن تسرتيه ،فإنّني أخشى أن يراك
حيرمه عىل النارّ ،
وجه ًا أرجو اهلل أن ّ
أحد املتنطعه فيقول لك ما يسوؤك ،قالت :يا شيخ
أنا من الالئي مل حيججن يبغني جنة

ولكــن ليقتلــن التّقــي املغفل

ونرى الشعراء واألدباء يكثرون من الغزل والنّسيب فيام يبدو من النّساء ،أثناء
ممارسة ما حيتجنه من أعامل ،بام فيام ذلك أعامل العبادة ،ولذلك كان رسول اهلل ﷺ
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الرجال ،لئال تتحول املساجد إىل أماكن للغزل
يأمر النّساء بأن يص ّل َّ
ني بعد صفوف ّ

للرجال .يف حني
والتّشبيب؛ فيسمح للمرأة أن تصيل وتنرصف دون أن تبدو زينتها ّ

نجد شعراء مثل عمر بن أيب ربيعة وغريه يسرتقون النّظر إىل النساء يف عبادهتن خاصة
يف احلج ،فيقول:

باملحص ِ
منى
عرض ْت يل
لقد َ
َّ
ب من ً
ِ
رت
ج ْ
صم يو َم َ ّ
َبدا يل منها م ْع ٌ
َف َواهلل ما أدري ْ
ُنت داري ًا
وإن ك ُ

شمس ُس ِّت ْت
احلج
مع
ٌ
ِّ
نت
ٌّ
ضيب ُز ّي ْ
وكف َخ ٌ
جل ْم َر أم
بِ َسب ٍع
ُ
رميت ا َ

بِي ِ
امن
َ
ببنانِ
َ
بِ َثم ِن

ويقول األخطل (وهو نرصاين) مفض ً
ال الكنائس عىل املساجد:
ّ
إن من يدخل الكنيســة يوم ًا

يلقــى فيهــا جــآذر ًا وظبا َء

ألنّه ال حواجز متنع من أن يتطلع إىل رؤية النّساء فيها كتلك احلواجز التي أدبنا

القرآن هبا ،وأمرنا بعدم التّفريط فيها.

{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [النور]31 :

والصدر .اجليوب:
اخلُمر :مجع ِ ّ
الرقبة ّ
الرأس الذي ُي ْسدل ليسرت ّ
خار ،وهو غطاء ّ
مجيع جيب ،وهو الفتحة العليا لل ّثوب.

ّ
الو ْقع بشدة ،فليس املراد أن تضع املرأة ال ّطرحة عىل رأسها وترتكها
والضب هوَ :
هكذا للهواء ،إنّام عليها ْ
أن ُت ِكمها عىل رأسها وصدرها وتربطها بإحكام.
وقد فهم البعض من هذه اآلية وجوب سرت الوجه ،لكن ما تقدم من االستثناء

{ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [النور ]31 :يمنع من دخول الوجه يف هذا؛ ألنّه ضمن ما يظهر
الزينة عند القائلني ّ
بأن ال ّظاهر هو الوجه والكفان والقدمان ،وقد قالوا :إن
من ّ
{ﮟ}

[النور]31 :

قرينة تؤيد هذا املذهب ّ
الرأس
ألن اخلامر هو غطاء يسرت ّ

الرأس ،أ ّما لو كان
والصدر فيحتاج إىل ّ
ّ
الضب ،بمعنى التّثبيت حتى ال يطري عن ّ
الرأس
مغطي ًا للوجه أيض ًا كنوع من التّغطية الذي يكون فيام يشبه غطا ًء يوضع عىل ّ
الصدر ،ملا أمر ّ
الشارع املرأة بمالحظة تثبيته ،ويف سائر األحوال ال بدّ من
وينزل عىل ّ

سورة النور 737
مالحظة ّ
أن التّرشيع القرآين من طبيعته االتساع ّ
والشمول واملرونة؛ ألن ال يضيق عىل
أي شعب من ّ
الشعوب ،فخطابه عاملي ،ولشعوب العامل عادات وتقاليد وأعراف يف
اللبس جتعل القرآن يستدعي النّاس ملالحظة كل ما جيعل التّرشيع حمقق ًا ملقاصده دون
حرج أو مشقة أو تضييق ،لذلك ّ
فإن التّفسريات املختلفة التي ينطلق النّاس هبا بناء
عىل بيئات حمددة وتقاليد خاصة ،حتتاج دائ ًام إىل املراجعة واحلوار الذي ال هيمل كليات
الشيعة ويشغل املكلفني باجلزئي وحدهّ ،
فإن إمهال الكليات تقصري وتفريط يف جنب
ّ
اهلل مثل إمهال اجلزئيات ،والفقيه مطالب بأن ُيعمل االثنني مع ًا :اجلزئي والكيل.
{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [النور]31 :

الزينة ألصناف معينة من النّاس ،ومنهم
تتحدث اآلية الكريمة عن رخصة إبداء ّ
آباء األزواج ،فهذه رخصة لعدم وقوع احلرج عىل النّساء يف حال احتاج االبن أن يعيش
مع أبيه يف البيت نفسه ،فال تشعر املرأة ّأنا غريبة وإنّام تترصف وكأنّه أب هلا ،هذا مع
مراعاة األحكام العامة يف القرآن الكريم ومقاصده ،فهنا املقصد رفع احلرج ،ولكن إذا
الضر.
بالرخصة حتى ُيدفع هذا ّ
كان سيأيت بأذى عىل أي طرف فال ينبغي األخذ ّ
الزينة ال ّظاهرة ،وقد اختلف
الزينة اخلفية بعد أن سبق التّكلم عن ّ
واملراد هنا ّ
العلامء يف حتديدها بدقة ،وخري قول يف هذا هو أن حتدد املرأة بنفسها لنفسها ،فهذا
الرخصة أن تظهر
أمر خيتلف من جمتمع آلخر ،فكام تظهر املرأة أمام أبيها وبعلها فلها ّ
باهليئة ذاهتا أمام أبيه من ظاهر اآلية الكريمة ،ومما يتوافق مع املقاصد العامة للقرآن
الكريم ،وبام يراعي حياءها ،كام ّ
السيئة إليها ،وتفهم
أن املرأة تف ُطن إىل النّظرات ّ
القصد من ورائها ،فتستطيع أن تعرف من الذي يؤمتن ومن الذي ال يؤمتن ،لذلك
الزينة.
فهي األقدر عىل أن تعرف حدود هذه ّ
"الزينة" ،وهي غري كلمة "العورة" ،وغري كلمة
ونالحظ دقة التّعبري القرآين بكلمة ّ
"السوءة" ،وكلها ذكرت يف كتاب اهلل ،ولكل منها معنى خمتلف وإن تقاربت .فالعورة
ّ
الزينة فأباح اهلل أن تظهر أمام أناس معينني ،ومل
والسوءة جيب سرتمها عن النّظر ،أ ّما ّ
ّ
الرخصة التي أعطاها اهلل
للزوج أو ّ
يبح العورة ّإل ّ
الزوجة ،ومن هذا نفهم حدود هذه ّ
السوءة.
للمؤمنني ،فهي تدور يف حدود ّ
الزينة ،وال تتعدى إىل العورة أو ّ
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وهنا حيدد القرآن الكريم املحيط الذي للمرأة أن تُبدي من زينتها اخلفية وال ّظاهرة.

الزينة والعورة ،والذي
أ ّما األزواج فال ُيفى عنهم يشء ،فهم األوىل بأن تظهر هلم ّ
أن اآلية تنبهنا إىل ّ
نميل إليه ّ
أن للمرأة أن تظهر فيام عرف بثياب املنزل ،وثياب املنزل
-عند العمل يف ال ّطبخ والكنس -قد تظهر أجزاء من اجلسم داخله يف زينتها اخلفية،

فأراد القرآن املجيد هبذا أن يسرتيح النّاس يف بيوهتم ،وأن ال تكون هناك قيود تفرض
عليهم نوع ًا من التّكلف الذي ال جيعل اإلنسان مسرتحي ًا يف حياته ،وال جيعل احلياة
سلسة ،بحيث يستوي آنذاك النّاس يف داخل البيت وخارجه ،فالبيت مكان يسكن
اإلنسان فيه ويسرتيح ،ولن يتحقق له ذلك ّإل إذا استمتع بحريته فيام يأخذ ويرتك،
وأبعد عن نفسه ّ
الشعور بالقيود .ويف أزماننا هذه كثرت الوقائع االنحرافية خاصة لدى
أولئك الذين يعاقرون اخلمر أو املخدراتّ ،
فإن بعض هؤالء -والعياذ باهلل -يغيب
وعيه ويمكن أن يقع عىل أي من حمارمه نتيجة فرط ّ
الشهوة واختالل التّوازن العقيل،
ولذلك ّ
فإن املساكنة نفسها هلا أحكام ال بدّ من إحيائها .وقصة سيدنا يوسف يستفاد
منها ما أ ّدت إليه املساكنة حني كان يوسف يف بيت العزيز ،ودخل عىل امرأة العزيز ما
دخل ،لذلك فللمساكنة أحكام وآداب ال بدّ من مالحظتها خاصة يف البيئات املعارصة.
{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ} [النور]31 :؛ أي مجيع النّساء .واهلل أعلم.
{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [النور]31 :

أ ّما ُم ْلك اليمني فقد أغنانا اهلل عنه ،وفيه كالم كثري واختالفات كثرية للعلامء حوله.

لكننا نميل إىل القول بأنّه ال يباح للنساء أن ُيتخذن رقيق ًا أو خدم ًا أو ما إليهم،
ألن َّ
الرجل من َأ َمتِه ،وذلك ّ
الرق قيدٌ أراد ّ
الشارع إهناءه
أو ُي َب ْح َن هلم مثل ما يستبيح ّ
وحترير البرشية منه يف وقت مبكِّر ،واسرتقاق الناس ضد مقصود ّ
الشارع ،وإذا
أمر يتناىف والنّصوص التي جاءت
عارشت امرأة عبدها فستحمل عبد ًا مثله ،وذلك ٌ
الرق والتّخلص من املوجود منه .لك َّن له أن ينظر من
لتحرير العبيد وإغالق ذرائع ّ
سيدته ما ينظر أهل بيتها إليه يف حالة املساكنة للخدمة دون خلوة وحضور من تنتفي
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ِ
والسواقني ،ال يقاس
اخللوة بحضوره ،وما َألف النّاس اختاذه يف أيامنا هذه من اخلدم ّ
السائقني
عىل ملك اليمني ،وهو قياس فاسد ،فالبالد التي ابتليت بأعداد هائلة من ّ
واخلدم ومن إليهم قد دخل إىل منازهلا من الفساد ما نسأل اهلل ّ
جل شأنه احلفظ منه.
وهذه األقيسة الفاسدة كثري ًا ما أدت إىل مفاسد ،واألَ ْوىل عندنا ّ
أن ملك اليمني إذا كان
رجل المرأة فليس له أن يساكنها أو خيلو هبا أو يرى منها ما حرم عىل األجانب أن
يروه ،وملك اليمني للنساء يف اجلاهلية ويف صدر اإلسالم كان يستفاد منهم للعمل
لدى أولئك النّسوة يف جتارة أو زراعة وما إليها ،فليس هناك ما يدعو لتساهل بعض
الرؤية واخللوة مثل حقوق املحارم ملجرد العطف يف قوله تعاىل:
الفقهاء يف إعطائهم يف ّ
الزينة اخلفية من املرأة فيكون ذلك
{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [النور ]31 :وإذا أريد به رؤية ّ
الرجال.
إلمائهن من النّساء ال من ّ

ّ
للرجل ليس
الـملك ،إذ ُملك النّساء ّ
إن ُملك العبد ال ُيلل ما َي ُرم عليه قبل ُ
بـملك العبد منه شيئ ًا من
فإنم مل خيتلفوا يف ّأنا ال تستبيح ُ
الرجال للنّساءّ ،
كملك ّ
ُ
َ
الرجل من األ َمة ،كام ّ
أن العبد وإن مل جيز له أن يتزوج بموالتهّ ،إل
التّمتع كام يملكه ّ
ّ
أن ذلك التّحريم عارض كمن عنده أربع نسوة ،فإنّه ال جيوز له التّزوج بغريهن ،فلام
مل تكن هذه احلرمة مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر األجانب .إذا ثبت هذا ظهر ّ
أن املراد
من قوله{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [النور ]31 :ه ّن اإلماء.

(((

وإن قيل اإلماء دخل َن يف قوله" :نسائهن" فأي فائدة يف اإلعادة؟ فنقول :لئال
يظن ّ
أن اإلباحة مقصورة عىل احلرائر من النّساء ،إذ كان ظاهر قوله :أو نسائهن
يقتيض احلرائر دون اإلماء كقوله{ :ﮊ ﮋ ﮌ} [البقرة ]282 :عىل األحرار
ثم عطف عليهن اإلماء فأباح هلن
إلضافتهم إلينا كذلك قوله :أو نسائهن عىل احلرائرّ ،
(((
مثل ما أباح يف احلرائر.
{ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ} [النور]31 :

((( الرازي ،مفاتيح الغيب «التفسري الكبري» ،مرجع سابق ،ج ،23ص.209
((( املرجع السابق ،ج ،23ص.209
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التدد عىل البيت لطلب املأكل
{ﯣ} [النور ]31 :هم أناس اعتادوا ّ
ِ
األرب كاملِشية ِ
واجللسة من امليش واجللوس{ .ﯥ
واملسكن ،واإلربة :الفعلة ،من َ
والشهوة لهِ ،
بالشء ّ
واإلر َبة احلاجة يف
ﯦ} [النور ]31 :األرب هو احلاجة والولوع ّ
النّساء ،واإلربة العقل ومنه األريب.

وهنا مسائل:
املسألة األوىل :قيل هم الذين يتبعونكم لينالوا من فضل طعامكم ،وال حاجة
ألنم ُب ْله ال يعرفون من أمرهن شيئ ًا ،أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن
هبم إىل النّساءّ ،
أن اخل ِص ِ
والعنِّني ومن شاكلهام قد ال يكون له إِ ْربة يف نفس
غضوا أبصارهم ،ومعلوم ّ َ ّ
اجلامع ،ويكون له إربة قوية فيام عداه من التّمتع ،وذلك يمنع من أن يكون هو املراد.
فيجب أن حيمل املراد عىل املعلوم منه أنّه ال ْإربة له يف سائر وجوه التّمتع ،إ ّما لفقد
ّ
الشهوة ،وإ ّما لفقد املعرفة ،وإ ّما للفقر واملسكنة ،فعىل هذه الوجوه ال ّثالثة اختلف
العلامء؛ فقال بعضهم :هم الفقراء الذين هبم الفاقة ،وقال بعضهم :املعتوه واألَ ْب َله
والصبي ،وقال بعضهمّ :
الشيخ ،وسائر من ال شهوة له ،وال يمتنع دخول الكل يف
ّ
ِ
َب بِنْت أيب َس َل َم َة ،عن ُأ ِّم َها ُأ ِّم َس َل َم َة :J
ذلك ،وروى هشام بن عروة ،عن َز ْين َ
ِ
ِ
النبي ﷺ َو ِعن ِْدي ُمَن ٌَّث ،فسمعه يقول ل َع ْبد اهلل بن ُأ َم َّي َة :يا َع ْبدَ اهلل َأ َر َأ ْي َت
"دخل َع َ َّل ُّ
ف َغد ًا َف َع َل ْي َك بِا ْبن َِة َغ ْي َل َنَ ،فإِ َّنَا ُت ْقبِ ُل بِ َأ ْر َب ٍع َوتُدْ بِ ُر بِ َث َم ٍن ،وقال
إن َفت ََح اهلل َع َل ْيك ُْم ال َّط ِائ َ
النبي َ :
"ل َيدْ ُخ َل َّن َه ُؤ َل ِء َع َل ْي ُك َّن"((( ،فأباح النّبي  Oدخول املخنث
َّ
عليهن حني ظ ّن أنّه من غري أويل اإلربة ،فلام علم أنه يعرف أحوال النّساء وأوصافه ّن
علم أنّه من أويل اإلربة فحجبه.

{ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [النور ]31 :ال ّطفل :اسم للواحد،
لكنه وضع هنا موضع اجلمع ألنّه يفيد اجلنس ،كقوله تعاىل{ :ﮯ ﮰ ﮱ}
الشء عىل وجهني :األول :العلم به ،كقوله تعاىل{ :ﯱ ﯲ
[احلج .]5 :وال ّظهور عىل ّ
والصولة عليه
ﯳ ﯴ[ }...الكهف ]20 :أي أن يشعروا بكم ،وال ّثاين :الغلبة له
ّ
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب املغازي ،باب َغزْ و ِة ال َّط ِائ ِ
ف ،ح ،4324ص.816
َ
َ
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كقوله{ :ﰠ ﰡ ﯸ}[الصف ،]14 :فعىل الوجه األول يكون املعنى ّ
أن األطفال
الصغر وهو قول ابن قتيبة،
الذين مل يتصوروا عورات النّساء ومل يدروا ما هي من ّ
والز ّجاج.
الفراء ّ
وعىل ال ّثاين الذين مل يبلغوا أن يطيقوا إتيان النّساء ،وهو قول ّ

الزينة الباطنة فهم عىل أقسام
قال احلسن :هؤالء وإن اشرتكوا يف جواز رؤية ّ
الزوج :وله حرمة ليست لغريهّ ،
حيل له كل يشء منها ،واحلرمة ال ّثانية:
ثالثة؛ فأوهلم ّ
والرضاع كالنّسبّ ،
حيل هلم
لالبن واألب واألخ واجلد وأيب ّ
الزوج وكل ذي َم ْ َرمّ ،
والساقني ّ
أن ينظروا إىل ّ
والذراع وأشباه ذلك ،واحلرمة ال ّثالثة :هي
الشعر
ّ
والصدر ّ
الرجال ،وكذا مملوك املرأة فال بأس أن تقوم املرأة ّ
الشابة
للتابعني غري أويل اإلربة من ّ
بني يدي هؤالء يف درع ومخار صفيق بغري ملحفة ،وال ّ
حيل هلؤالء أن يروا منها َش ْعر ًا
والسرت يف هذا كله أفضل ،وال ّ
حيل ّ
للشابة أن تقوم بني يدي الغريب حتى
وال َب َش ًاّ ،
(((
تلبس اجللباب ،فهذا ضبط هؤالء املراتب.
السبب يف إباحة نظر هؤالء إىل زينة املرأة؟
وقد يسأل سائل :ما ّ

ألنم خمصوصون باحلاجة إىل مداخلتهن وخمالطتهن ،ولقلة توقع الفتنة
اجلوابّ :
بجهاهتن ،وملا يف ال ّطباع من النّفرة عن جمالسة الغرائب ،وحتتاج املرأة إىل صحبتهم يف
والركوب.
األسفار وللنّزول ّ
{ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} [النور]31 :

كان املفرسون يرون ّ
الزمان الذي
أن املقصود اخللخال ،أ ّما اآلن وقد امتد بنا ّ
يوجد فيه حتري بعض النساء الوسائل التي تؤدي إىل إبراز مفاتنهن عن طريق حركتهن
ومشيتهن بطريقة مغرية ،مثل لبس الكعب العايل وبناطيل معينة إىل غري ذلك .وقد
الصناعة فيها وحتويلها إىل
صارت أحذية النّساء من األمور التي يتفنن أصحاب هذه ّ
وسيلة من وسائل إبراز مفاتن مشتهاة من جسم املرأة ،وكذلك بعض املالبس ملناطق
الرجال فهناك تفنن يف مالبسهم ورساويلهم وشعرهم ،وشاع
اجلسم املختلفة ،وحتى ّ
الرجال لألقراط واألساور ،وكله مما يصب يف إطار إنامء وسائل اإلغراء
ارتداء بعض ّ
((( الرازي ،مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،مرجع سابق ،ج ،23ص.210
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الضوابط
واإلضافة إليها .والبيئات التي حترص عىل أن ال تشيع الفاحشة فيها وال تنهار ّ
والسدود األخالقية ينبغي أن حتذر هذه األمور بقدر اإلمكان وتبتعد عنها ،ولذلك
ّ
ّ
فإن العناية بصناعة وامللبس وأن يكون للشعوب تقاليد معينة فيها ،من األمور التي ال

الريف وبخاصة املرصي حيرص أهله عىل التّميز
ينبغي أن ينظر إليها باستخفاف ،ويف ّ
الساترة التي ّ
لكل يشء منها معنى ال ينفك عن ثقافات ّ
الشعوب ،فجلباب
باملالبس ّ
الفالح وامللس الذي ترتديه الفالحة والعاممة التي يعتمرها النّاس ،كل ذلك له من
املعاين الكثري ،وهو األنسب ألجواء البالد ،وحني سأل أحدهم عن كرب عاممة الفالحني
الصعيد خاصة فيام مىض قال" :إن العاممة الكبرية فيها عدة أمتار من القامش ،تصلح
يف ّ
أن يصيل عليها اإلنسان ،وأن يتغطى هبا عند النّوم ،وأن يكفن فيها عند املوت ،فهي
الساعات طور كثري من شعوبنا مالبسهم بحيث
تؤدي أغراض ًا عديدة ".وحني ظهرت ّ
للساعة ،فأفكار املالبس
صاروا يطلبون من اخلياطني عمل جيب خاص يف اجللباب ّ
تعكس ثقافة األمة ،والذين يستهينون ويستخفون مل يلتفتوا إىل هذه النّواحي اخلفية يف
ُسوق عليها صناعات اختزلت احلياة وجعلتها حياة شقية.
األمر ،فصارت األمة هجينا ت َّ

كأنا اختصت بتزكية األرسة واملجتمع ،وتطهريمها من كل ما
السورة الكريمة ّ
إن ّ
يؤدي إىل ظهور أية ظاهرة سيئة خترج أو تباعد بني األرسة واملجتمع من ناحية ،والتّزكية
فإنا تعرضت لسائر األمور التي حتقق هذا اهلدفّ .
إن يف
من ناحية أخرى ،ولذلك ّ
حتليل رؤية هؤالء األصناف لزينة النّساء رفع للحرج عن النّاس ،فتنشأ العالقات بني
والساكنني معا ،فالنّاس تستوحش القيود التي متنعها من التّبسط مع أقربائهم
األقرباء ّ
والقريبني من قلوهبم ،فإذا قيل للمرأة احتجبي عن والد زوجك أو أخيك ففيها نوع
والرحم بينهام،
من االغرتاب ،وإعالن وجود فواصل وحواجز ال يناسب صلة القربى ّ
وال نزال نعرف يف أريافنا ّ
السن لدهين إرصار عىل تقبيل
أن بعض النّساء املتقدمات يف ّ
بعض رجال األرسة ومنهم أبناء العمومة واخلؤولة وما إليهم ،وإن كان بعضهم ممن
ّ
حيل له نكاحه فهو بمثابة األجنبي ،ولكن منعها من تقبيله تعني أنّه يتنكّر لقرابتها منه،
فتثار تساؤالت كثرية تبلغ يف بعض األحيان حد االختالف وإثارة املشكالت ،فالحظ
فرشع هذا االستثناء.
القرآن املجيد هذه ّ
الروابط االجتامعية املوجودة يف البيئات املختلفة ّ
{ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [النور]31 :
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وقد جاء النّداء بالتّوبة ليكون عاقبة وخامتة لكل ما تقدم من توجيهات ووصايا،
وفيها دالالت كثرية وإضافات إىل ما ورد يف كتاب اهلل عن التّوبة ،أمهها ّ
أن اآلية

الكريمة قد نصت عىل مناداة املؤمنني ودعوهتم إىل التّوبة ،ويف ذلك ما يساعد عىل
حسم اجلدل الذي أثري يف القرن ال ّثاين اهلجري ،وما تزال آثاره قائمة حول مرتكب
الكبرية أو ّ
الذنوب بصفة عامة ،وهل خيرجه ذلك عن اإليامن بحيث يكون اإليامن
ثم يعود إىل لبسه ثانية بعد انتهائه من ّ
بمثابة ثوب خيلعه أثناء ارتكاب ّ
الذنب،
الذنبّ ،
أن اإليامن ال يفارقه حتى مع ّ
أو ّ
الذنبّ ،إل إذا كان ارتكابه مقرون ًا بمشاقة اهلل ومعاندة
أوامره والتّمرد عليها ،وإنكار وجوب الواجب وحتريم املحرم ،ويف ّ
كل األحوال ّ
فإن
ٍ
قاض فيه ،وأجل قد بقي ال يدري ما
املؤمن بني خمافتني ،أجل قد مىض ال يدري ما اهلل
اهلل صانع فيه .وليكون اإلنسان من الذين حيظون بحب اهلل فال بدّ له من التّوبة؛ ّ
ألن اهلل
حيب التّوابني ،واهلل تبارك وتعاىل يطهر التّائب من ّ
الذنب وجيعله من أهل حمبته {ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [البقرة ،]222 :وقد قرن اهلل تعاىل الفالح بالتّوبة
والتّزكية ،فهام سبيل الفالح والنّجاح يف الوفاء بعهد اهلل ،والقيام بحق االستخالف،
وأداء األمانة ،والنّجاح يف االبتالء.

النّكاح

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [النور]32 :

سه وأفراده
السورة الكريمة يف بيان األحكام التي ّ
تستمر ّ
تطهر املجتمع وتنقي ُأ َ َ
للزنا يف املجتمع،
من كل ما ينايف ال ّطهارة ،أو يؤدي إىل الوقوع يف الفاحشة أو فتح باب ّ
فال يرتك فسحة وال ذريعة النتشار الفواحش ،ويسيطر عىل شهوات اإلنسان من أوهلا
وقبل أن توقعه يف احلرام.

واختصاص ّ
ألنا هي
الذكر هنا باألَ َيامى والعباد واالماء وذكر حالة الفقر؛ ّ
الرغبة يف النّكاح وتزهد فيه ،فيحض املوىل القدير عىل
حاالت ّ
الضعف التي تقلل من ّ
إتيان هذه احلاالت التي يزهد فيها النّاس.
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ّ
فكأن اآليات الكريمة تقول ال ترتكوا فرد ًا ذكر ًا كان أو أنثى دون زواج ،سواء
تزوج من قبل أم ال ،حر ًا كان أم عبد ًا ،غني ًا كان أم فقري ًا .فقد اشتملت اآلية الكريمة
حض للقضاء عىل حياة
عىل كل االحتامالت املوجودة يف واقعنا االجتامعي ،وهذا ٌّ
الفردية -العزوبية -ملا يف ذلك من مصالح عديدة ،ودر ٌء ملفاسد كبرية ن ّبهت إليها هذه
السور الكريمة.
السورة وغريها من ّ
ّ

ومن مالحظاتنا اليومية نستطيع تبني أرضار ذلك عىل احلالة النّفسية والعضوية
التي يتعرض هلا العازب ،ومدى االنشغال العاطفي والعقيل هبذه القض ّية ،مما يعوق
صفاء ذهنه وانطالقه يف حتقيق رسالته التي خلق من أجلها ،هذا فض ً
ال عن سهولة
وقوعه يف الفحشاء لسد احتياجه من ّ
الشهوات النّفسية واجلسدية .ونستطيع بأبحاث
اجتامعية متعمقة بيان مدى األرضار الكبرية التي نتجت عن انتشار حالة العزوبية التي
حض املوىل ّ
الزواج والعنوسة لدى
جل شأنه عىل إهنائها ،والتي تظهر يف تأخر سن ّ
ّ
ٍ
مآس حتياها املجتمعات لعدم تطبيقها للمفهوم العميق
اجلنسني ،وما إىل ذلك من
الذي تدلنا عليه هذه اآلية الكريمة.
فهنا يأيت األمر اجلليل بتحرك إجيايب من املجتمع بتزويج األَ َيامى وتيسري زواجهم؛
واألَ ِّيم كل ذكر ال أنثى له وكل أنثى ال ذكر هلا.

ّ
كأنا تقدم البدائل عام هنى اهلل عنه؛ ففي سورة البقرة هنى
إن اآلية الكريمة ّ
اهلل ّ
جل شأنه بشدة ورصامة عن إيقاع النّكاح بني املؤمنني واملؤمنات من ناحية
واملرشكني واملرشكات من ناحية أخرى ،قال تعاىل{ :ﭲ ﭳ ﭴ} [البقرة:
السورة الكريمة فقد هنى اهلل عن
 ]221فضاقت املساحة قليالً ،وكذلك يف أوائل هذه ّ
ّ
فكأن النّهي
الزناة {ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [النور ]3 :فضيقت املساحة أكثر،
زواج ّ
والزانياتّ ،إل ّ
أن املساحة واسعة
الزناة ّ
شمل املرشكني واملرشكات وأضيف إليهم ّ
بني املؤمنني واملؤمنات للنّكاح ال ّطيب ال ّطاهر الذي يؤدي إىل بناء األرسة املتينة
املتامسكة ،ويف آية سورة البقرة{ :ﭲ ﭳ ﭴ} [البقرة ]221 :ذكر العبيد
واإلماء عىل سبيل املقارنة مع املرشكني واملرشكات ،أ ّما يف هذه اآلية فقد ورد األمر
الضعيفة يف املجتمع التي يسهل وقوعها يف
بنكاح اإلماء والعبيد ،فهؤالء من الفئات ّ
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الزنا ،البتذال هذه الفئة وتعرضها لالختالط من خالل املهام التي تؤدهيا يف املجتمع،
ّ

فوجود العزوبية فيهم وحرماهنم من النّكاح احلالل ال ّطيب قد يؤدي إىل دفعهم إىل

الزنا بشكل أيرس وأسهل ،مما يعود عىل املجتمع كله بشيوع الفاحشة والتّساهل فيها

ّ
فكأن اآلية الكريمة توجه جمتمع اإليامن إىل إغالق هذه ال ّثغرة .وأ ّما
وانتشارها،

الزنا واالنحرافات فقد أشار
ضعف هذه الفئة من النّاس وتعرضها للسقوط يف ّ

إىل ذلك قوله تعاىل{ :ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ

ﯔ} [النساء ]25 :فتنصيف احلد وختفيف العقوبة عنها حكمته ظاهرة يف كوهنا

الزنا أكثر مما تتعرض احلرة له يف هذه املجتمعات ،وكلنا
للضغط والوقوع يف ّ
معرضة ّ
يعلم ّ
السبل للتّوقف عن إنتاجها مرة
الرق ،وهيأ ّ
أن اهلل قد رحم البرشية من ظاهرة ّ

أخرى يف عصورنا هذه ،لكن هناك ظاهرة أخرى بديلة هي ظاهرة اخلدم واخلادمات
والفقراء الذين حتملهم ظروفهم عىل العمل يف بيوت اآلخرين ومساكنتهمّ ،
فلعل يف

اخلطاب إيام ًء هلؤالء الذي ح ّلوا حمل أولئك بأن يفضل يف االختيار املتزوجون عىل
العزاب يف خدمة البيوت ،وفيها ُّ
وحض عىل تزويج من مل يتزوج أو مساعدته
حث
ُّ

والزواج .واهلل أعلم.
عىل النّكاح ّ

زواج العبد واألَ َمة

ّ
إن من كربى املعايص منع النّكاح ال ليشء ّإل لفقر طالب هذا النّكاح ،فهنا يؤكّد

اهلل ّ
جل شأنه أنه سيغني هؤالء الفقراء طالبي العفاف بالنّكاح من فضله الواسع

غري املحدود ،فمن يرفض ويرد النّاكح لفقره فقط ،فهو غري مصدق -إ ّما جه ً
ال أو

جحود ًاّ -
بأن اهلل سيغنيه من فضله الواسع.

واآلية صدرت باألمر وظاهره الوجوب ،لكن ورودها بعد هني جيعلها دائرة بني

والتغيب.
السابق وبني النّدب ّ
اإلباحة ،بقرينة النّهي ّ

وقوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ} [النور ]32 :ذكر فيه املفرسون أقواالً كثرية ال

نجد هلا داعي ًا ،فكلمة "منكم" هنا أي من أمة املؤمنني كام يف قوله تعاىل{ :ﯼ ﯽ
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الصيغة لتنشط النّفوس إىل تنفيذ ذلك ،مما يشكل
ﯾ} [النساء ]59 :وورود األمر هبذه ّ
قرينة ّ
بأن أقل مراتب هذا األمر النّدب إىل القيام باملأمور به.
والصالح يف اآلية يمثل القدر املشرتك بني معاين عدة منها صالح دينهم وتقواهم،
ّ

للزواج وقدرهتم عىل حتمل أعبائه وتكوين أرس صاحلة .واهلل أعلم.
وكذلك صالحهم ّ

{ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}

[النور]٣٣ :

متتد اآليات الكريمة يف أمر الذين ال جيدون نكاح ًا أل ّية أسباب غري ما ذكر ،حتى

يغنيهم اهلل من فضله ،بحيث جيدون ما يمكنهم من النّكاح ،ويزيل سائر املوانع التي
حتول بينهم وبني القيام به.

السابق عىل اإلنكاح ،فإنّه ال بدّ أن يبقى أناس دون نكاح ،فهنا
ومع هذا ّ
احلض ّ

حتدثنا اآلية الكريمة عن من يبحث عن النّكاح ومل جيد إىل حلظته تلك ،فعندئذ يأمره

العيل القدير بالعفاف ،وذلك بتطبيق آيات اهلل الكثرية بالبعد عن الفحشاء
املوىل
ّ
وغض البرص ،وحفظ الفروج ،واالستئذان يف البيوت ،وارتداء ال ّثياب التي
واملنكرّ ،

الشهوات ،إىل غريها من أوامر اهلل ّ
ال تثري ّ
جل شأنه .ولتحقيق هذا العفاف أتبعه اهلل
تعاىل بوعد أنّه سيغنيهم من فضله الكريم ،وكأنّه يقول لنا :إنّه واقع ال حمالة ،فاصرب

وعف نفسك لتنجح يف هذا االبتالء ،فيطيب لك التّمتع بام أحله اهلل لك حني يأتيك
َّ

فضله تعاىل يف الدّ نيا ،ويبارك لك عفافك وصربك يف اآلخرة.

وأمر اهلل تعاىل -يف هذه اآلية -باملكاتبة هو باب من أبواب القضاء عىل ظاهرة
الرق ،وغلق مجيع ّ
الذرائع واألبواب التي تؤدي إىل انتشارها واستفحاهلا وشيوعها،
ّ

الصالحية لتحمل املسؤولية الفردية وبناء أرس صاحلة من
وحترير األر ّقاء يعطيهم ّ
شأهنا أن تكون َلبِنات صاحلة يف املجتمع.

سورة النور 747
ّ
إن هناك أمور ًا ظ ّن الفقهاء أنّه ال بدّ من الوقوف هبا عند انتهاء مرحلة التّرشيع
بوفاة رسول اهلل  غري ملتفتني إىل ّ
أن مقصود القرآن كان فتح الباب إلهناء تلك

ال ّظواهر املتأصلة يف املجتمعات والتي هلا ذيول فيها ،فكان ينبغي أن يكون ظاهر ًا
للفقيه التّفريق بني ال ّظواهر املمتدة التي ن ّبه القرآن إىل معاجلتها ،وبدأ بتلك املعاجلة يف

عهد رسول اهلل ؛ فبعض ال ّظواهر بدأت معاجلتها وانتهت يف عهده  ،وبعض
تلك ال ّظواهر بدأت من حيث التّرشيع وآثار النّهاية كانت واضحة ،لكنها تركت ملا قد
يرتتب من خلل أو اضطراب أو آثار تؤدي إىل ذلك ،لو جاءت األوامر بصفة احلسم
وال ّظاهرة مستفحلة شائعة ويف عنفواهنا.

الرقاب يف
الرق فتح القرآن املجيد سائر األبواب إلهنائها .وإدخال حترير ّ
فظاهرة ّ

الزكاة والكفارات والتّأكيد عىل احلرية يف كثري من األحكام والواجبات ،يدل
ترشيع ّ

عىل أننا أمام ظاهرة شاذة ،أراد القرآن املجيد ختليص البرشية منها ،دون أن ترتتب
عىل ذلك أرضار وتبعات قد تكون أخطر من أرضار ال ّظاهرة نفسها ،وهذه اآلية

الكريمة تعترب من أكثر اآليات داللة عىل ّ
الرقاب،
أن اهلدف األبعد للقرآن هو حترير ّ
الرق وتطهري املجتمعات منها ،لكن هذه ال ّظاهرة ما كان هلا أن تنتهي
وإهناء ظاهرة ّ
ّإل بتدرج حكيم يستأصل شأفتها وينهي وجودها وآثارها بحكمة ،بعد أن تكون

تم تقليصها واحتواؤها واحتواء األرضار التي قد ترتتب عىل اإلهناء
شبكة آثارها قد ّ

الفوري هلا ،فهناك أمور وظواهر انتهت يف عهد رسول اهلل  وصدرت أحكامها
والربا وأمثاهلا ،أ ّما هذه ال ّظاهرة فلم تكن ظاهرة
النّهائية مثل ظواهر اخلمر ّ
والزنا ِّ

خاصة يف اإلطار الدّ اخيل لأل ّمة ،بل كانت ظاهرة شائعة ومنترشة وذات عالقة بسائر
القوى املوجودة يف العامل القديم ،فلها جوانب حملية وهلا جوانب دولية كذلك ،فال بدّ

من مالحظة اجلميع واحتواء سائر اآلثار قبل الوصول إىل احلكم النّهائي .وظاهرة
الرق تُعدُّ نموذج ًا من تلك النّامذج.
ّ

الرقيق بقبول مكاتبة أرقائهم ُيعدُّ باب ًا من أهم األبواب لتحقيق
و َأ ْم ُر مالكي ّ
الرقيق ،قال ّ
جل شأنه{ :ﭰ
مقاصد القرآن يف اإلرساع بمعاجلة ال ّظاهرة وحترير ّ
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ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

الرقيق الذي يريد
ﮁ} [النور ]33 :وهذا األمر عندنا للوجوب فيجب مكاتبة ّ
الرق بنفسه وبجهوده ،وقد استفاض الفقهاء يف أحكام الكتابة وأسهبوا
التّحرر من ّ

الرجوع إليهم ملعرفة تفصيالهتم الفقهية يف ذلك.
فيها ،ويمكن ّ

(((

الرقيق مرشوط بمعلومية اخلري فيهم ،واخلري يف اآلية يعني أول
واألمر بمكاتبة ّ
ما يعني اإليامن ،ألنّه ال خري يف إنسان فقد اإليامن مهام ّ
الصفات،
حتل بغريها من ّ
فمن يعلم من عبده توافر اإليامن وحسن اخللق فيه فيجب عليه مكاتبته لتحريره حتى
الشط حكمته ظاهرة ،فام الفائدة
يكون عضو ًا صاحل ًا ولبنة طيبة يف املجتمع ،وهذا ّ
من حترير ٍ
عبد يسء اخللق وال ّطباع ال يفعل اخلري وال يتصف بيشء منه ،فتحريره أشد
رضر ًا عىل نفسه وجمتمعه من ِر ّقه.

ّ
السمحة التّعاون عىل اخلري والرب والتّقوى،
إن من كليات ّ
الشيعة اإلسالمية ّ
قال تعاىل{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ } [املائدة ]2 :ومن األشكال العملية هلذا التّعاون أمر اهلل تعاىل بإعطاء
ا ُملكَاتَبني من مال اهلل ،ونرى عظمة التّعبري عن املال بأنّه هلل تعاىل وليس ألحد ،فال
ينبغي ألحد أن ِ
وألن من أعطاه إياه اهلل ّ
ّ
جل وعىل قادر عىل
يض َّن به ألنّه ليس ملكه،
الرقيق عىل أداء مال عتقهم ،سواء
نزعه منه ،ومن هنا نجد وجوب معاونة هؤالء ّ
السيد أو من أموال املسلمني بشكل عام .وإذا كان األمر بإعطاء املال كوجه
من مال ّ
السيد عدم املبالغة يف تقدير ثمن
الرقيق ،فاألَ ْوىل من ّ
للتّعاون عىل اخلري لعتق هؤالء ّ
السداد ومدته ،فال يعضله وال يرهقه وال يقهره ،فسبحان
عتقه والتّيسري عليه يف كيفية ّ
العيل القدير الذي أنزل لنا يف كليات رشيعتنا ما نستطيع أن نستنبط به العديد من
املوىل ّ
األحكام من كلامت وآيات بسيطة ،بربط آي الكتاب العزيز مجيعها.

يف سياق احلديث عن العبيد واإلماء ورضورة عتقهم بل ومساعدهتم وتيسري
الرق ،فتتحدث عن الفتيات – وهي
عتقهمُ ،تدثنا اآلية الكريمة عن أحد أسباب ّ

((( ابن حزم ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد األندليس (تويف456 :ﻫ) .املحىل باآلثار ،حتقيق :عبد الغفار
سليامن البنداري ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2002 ،1م ،ج ،8ص.219
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كلمة قرآنية لطيفة توحي بالشباب واإلقدام قال تعاىل{ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ} [يوسف ]30 :وقال تعاىل{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [الكهف ]13 :وقوله:
{ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [النساء ،]25 :وقد تطلق عىل اللوايت
السيد كوسيلة جللب املال من البغاء {ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [النور،]33 :
يستخدمهن ّ
والقضاء عىل البغاء هو قضاء عىل سبب من أسباب الرق".

َّ
إن ممارسة البغاء -الدّ عارة يف أيامنا هذه -كانت وال تزال إىل اليوم من أكرب
السائدة واملربحة بشكل كبري ،والتي تتم بإكراه الفتيات
التّجارات -غري املرشوعةّ -
ورغ ًام عنهن يف كثري من دول العامل ،وال تزال هذه التّجارة البشعة رائجة إىل اليوم،
فنهى القرآن الكريم عن ذلك هني ًا مبارش ًا ملا يف ذلك من املفاسد الواضحة عىل الفرد
واملجتمعّ .
ولعل سؤاالً يتبادر إىل ّ
الذهن عن اقتصار اآلية عىل الفتيات التي يردن حتصنا
بأن يعففن أنفسهن عن احلرام ،فهل يعني ذلك أنّه يمكن إكراه من ال تريد التّحصن؟

ّ
إن هذا بال ّطبع غري وارد ،فالبغاء فاحشة ورذيلة ،وال يمكن أن يسمح اهلل هبا
الرجال أو النّساء يقع
الرذيلة من ّ
{ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [األعراف ،]28 :ومن يرد ّ
السورة .لذلك كان ال بدّ من استثناء من
الزنا ،وقد تبني حكم ّ
يف إطار ّ
الزنا يف أول ّ
الزنا ،وبنا ًء عليه ليس
يامرسونه باإلكراه وهم ال يريدونه ،فأولئك خيرجون من إطار ّ
ّ
فكأن اهلل
عليه ّن من حد أو عقوبة ،وكيف يكون عليه ّن عقوبة وه ّن مكرهات،
يواسيهن وخيفف عليهن بقوله تعاىل{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [النور:
 ]33وأيض ًا ّ
الزنا فكيف
فإن اإلكراه يكون للممتنع وال يكون للموافق ،فإذا ك ّن حيببن ّ
يكرهن عليه؟! أ ّما من يعارضون ويردن العفاف فه ّن من يقع عليهم اإلكراه.

النَّجم الرابع :الب ّينات النور ورضب األمثال

{ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍﰎ ﰏﰐ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
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ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍﰎ ﰏﰐ ﰑﰒﰓ
ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ} [النور]46-34 :

{ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [النور]34 :

ووضح سائر جوانبه بام ال يدع حاجة
لقد صاغ القرآن الكريم "مفهوم البيان" ّ
لطلب مزيد ،ومل تعد حاجة ألن تنسب "نظرية البيان" -كام يقول البعض -إىل اإلمام
ّ
الشافعي  Vأو غريه ،فالقرآن حمفوظ من بني يديه ومن خلفه ،وما اخللف ّإل
ما اقتىض البيان ،وإذا كان هناك ما يمكن أن يقال فيه "نظرية البيان" فسائر جوانب
مبي وأنّه
البيان ّ
نفسه ،لذلك استحق أن يوصف بأنّه ِّ
الضوري للقرآن جاء هبا القرآن ُ
ٍ
تبيان ّ
ٌ
مستغن بذاته عن غريه ،وكل ما عداه حمتاج إليه مستند
لكل يشء ،فهو كتاب
عليه تأسيس ًا وتأصي ً
ال وبيان ًا ،والذين يرفضون هذه احلقيقة النّرية أو يرتددون يف قبوهلا
السنة النّبوية املطهرة يف التّرشيع واهـمـون؛ فالقرآن
خوف ًا من أن يؤثر ذلك عىل مكانة ّ
السنةّ ،
إن
السنة أن ينسب بيانُه إليه هو ،وال يقلل من أمهية ّ
املجيد ال يق ّلل من أمهية ّ
ِّ
لكل سنّة أص ً
ويعزز من
شأنا ِّ
ال قرآني ًا كُلي ًا أو تفصيلي ًا ،فذلك عىل العكس ُيعيل من ّ

مكانتها دون حاجة إىل افتئات أو نسبة يشء إضايف إليها ،ليس عليه دليل واضح
ظاهر .وإذا كانت بعض األفهام قد ّ
تكل عن النّظر يف كُليات الكتاب ،وتتشبث
بالتّطبيقات والتّفصيالت ،وتعدّ ها هي البيان وحده ،فال يشكّل ذلك حج ًة هلؤالء
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ّ
بأن الكتاب يتوقف عىل غريه من األدلة ،بحيث ال يمكن فهمه وال تطبيقه ّإل إذا
ساندته وب ّينته بطرق تفصيلية أو تطبيقية ،فاهلل تبارك وتعاىل عدّ كتابه أقوى املعجزات
وأعىل البيانات وأكملها ،قال تعاىل{ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [العنكبوت ]51 :فالتّطبيقات مستندة
إىل الكتاب ،ورسول اهلل  متسك بالكتاب ووقف عنده.

ّ
إن مفهوم البيان القرآين يغني األمة عن صياغة نظريات مبتدعة مبتكرة يف البيان،
ليدخل من شاء فيه ما شاء من أدلة أصولية ،ما زالوا يضيفون إليها حتى بلغت اخلمسني
دلي ً
ال إضافي ًا إىل كتاب اهلل .وما يف كتاب اهلل حاجة إىل تلك البيانات التي تلقي كثري ًا من
ِ
فلنتق اهلل تعاىل يف هذا األمر ،ولنتبني
ال ّظالل الغامضة عىل اآليات املب ِّينات الب ِّينات.
املبي ومن آياته البينات ،وقد جعلها اهلل تبيان ًا
معنى "البيان" وتفاصيله يف هذا الكتاب ِّ
ِّ
لكل يشء ،ولسنا بحاجة إىل أن نزيغ يف الفهم ونضل يف التّطبيق بإقامتنا لنظريات للبيان
املبي ،ملجرد وجود مذاهب لبعض أناس سبقوا متيل النّفوس إىل
من خارج الكتاب ِّ
تعزيزها ،وتتطلع إىل تكريسها ،ولو عىل حساب كتاب اهلل ّ
جل شأنه.

ومن األقوال العميقة يف هذا األمر قول الشيخ عبداهلل دراز يف مقدمته لكتاب
املوافقات لإلمام ّ
الشاطبي ،إذ يقول" :لقد أبان -ويقصد الشاطبي -يف هذه املسائل
الشيعة ،وأنّه أصل جلميع هذه األدلةّ ،
وأن تعريفه لألحكام كيل،
منزلة الكتاب من أدلة ّ
السنة ،كام َّبي أقسام العلوم املضافة إىل القرآن ،وما حيتاج إليه منها
وأنّه ال بدّ له من بيان ّ
وقسم الباطن الذي
يف االستنباط وما ال حيتاج إليه ،وحتديد ال ّظاهر والباطن من القرآنّ ،
يصح االستنباط منه ،والذي ال يصح االستنباط منه ،وأثبت ّ
أن املكي اشتمل عىل مجيع
الشيعة ،واملدين تفصيل وتقرير له ،وأنّه ال بدّ من تنزيل املدين عىل املكيّ ،
وأن
كليات ّ
النّسخ مل يرد عىل الكليات مطلق ًا ،وإنّام ورد عىل قليل من اجلزئيات ألسباب مضبوطة،
الضابط للحد األعدل األوسط يف فهم الكتاب العزيز الذي يصح أن يبنى عليه
وحدد ّ
وأنا ال خترج يف أحكام
السنة ومنزلتها من الكتابّ ،
ثم بني رتبة ّ
اقتباس األحكام منهّ ،
"(((
التّرشيع عن كليات القرآن ،وأثبت ذلك كله بام ال يدع يف هذه القواعد شبهة.
((( الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي (تويف790 :ﻫ) .املوافقات يف أصول الرشيعة،
حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،القاهرة :دار ابن عفان ،ط1997 ،1م ،ج ،1ص.8
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{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [النور]34 :

َّ
جل شأنه -أنزل إلينا مث ًال من الذين
وكام أنزل اهلل إلينا آيات مب ّينات فإنه

خلوا من قبلنا ،فعرب آيات الكتاب املجيد نجد القرآن الكريم يتحدث عن األقوام
السابقة ،ويقص علينا بكل التّفاصيل -التي نحتاجها -ما أنزل إليهم وما أرسل به
ّ

أنبياؤهم إليهم ،وكيف تعاملوا معه ،ورصاع احلق مع الباطل ،وكيف كان مآل كل
قص التّاريخ وإنّام للموعظة التي ال ينتفع
من ال ّطرفني ،فرضب هذه األمثلة ليس من ِّ
هبا ويفهمها ويعمل هبا ّإل املتَّقون ،فاملتقون تؤثر فيهم املوعظة وتغري منهم وتزكّي
الصالح.
نفوسهم وتدفعهم للعمل ّ

السابقة إنّام هو عظة لكي ال تكرر
فضب األمثال يف القرآن الكريم باألمم ّ
َ ْ
األمة املسلمة أخطاءهم وتتبع سبيل املصلحني منهم ،فرتى بشكل عميل ماذا صنعوا

لتصنعوا مثلهم عندما يأتيكم االختبار الدّ نيوي كام أتاهم .ومن هذه األمثلة قصة
السيدة ال ّطاهرة عائشة  ،Jوكيف كانت ردود أفعال األطراف
اإلفك عىل ّ

املختلفة يف املجتمع ،وكيف آلت إليه األمور ،وكيف كان ينبغي التّعامل معها لتجنّب
عز ّ
وجل
ّ
الشور التي قد تقع يف املجتمعات بسبب حوادث مماثلة .ورضب املوىل ّ
ِ
ال بقصة نبيه الكريم يوسف  ،التي مل ُ
مث ً
ختل أيض ًا من اهتامات يف الع ْرض
والشف ،وقصة العفيفة ال ّطاهرة مريم  ،Pوكيف اهتمها قومها وكيف كان
ّ
املآل ،فكل ذلك وغريه مما رضب لنا مث ً
ليتكون
ال لنتعظ به يف آيات الكتاب الكريم،
َّ
لدينا النّفس ال ّطاهرة واملجتمع املزكَّى ال ّطاهر.
{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ} [النور]35 :

أن هذه اآليات مب ّينات ،أعقبها بحديث عن نفسه ّ
وليبني ّ
جل شأنه ّ
جل شأنه،
فبقدر ما حتتمل طاقات اإلنسان املحدودة من املعرفة وقدرة التّع ُّقل والتّف ُّكر والتّخ ُّيل،
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فيبي اهلل ّ
الساموات واألرض؛
جل شأنه أنّه نور ّ
يبي اهلل لنا َق َبسات عن ذاته العل َّيةّ ،
ّ

السامء شمس أو قمر أو نجوم تتألأل وتنري ينبغي أن تذكرك ّأيا اإلنسان
فأي نور يف ّ

بنور ربك ،فامدة النّور عائدة إليه ،هو مصدرها وهو من أضاف هلا النّور ،فهو يرضب
لك النّور مث ً
ال لذاته ،ولكتبه التي أوحاها إىل رسله أيض ًا {ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ال أيض ًا ألنّه يعلم ّ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ} [النساء ]174 :ويرضب لنوره مث ً
جل

شأنه ّأيا اإلنسان بتطلعاتك وحاجتك إىل فهمه ومعرفته ،ولتهديك إىل احلق واخلري،
الصاط املستقيم ،أمل يقل بنو إرسائيل َأ ِرنا اهلل جهرة! تومه ًا منهم ّ
أن
وتدلك عىل ّ

البرص اإلنساين الكليل وحميطه املحدود يمكن أن يدركه ّ
جل شأنه فخابوا وخرسوا!
فهو تعاىل ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو ال ّلطيف اخلبري ،وليوقف فضول
البرش يف حماولة معرفته وم ّثل لنفسه بالنّور املنترش الذي ال حياط به ،بل يدرك اإلنسان
آثارهّ ،
الساموات
وأن مثله الذي تستطيعون استيعابه والتّأمل فيه مثل النّور املنترش يف ّ

واألرض ،فهل تستطيع أبصاركم الكَليلة أن حتيط به وتدركه ،كال! ّإنا مل تعدّ لذلك
الرؤية.
وال حتمل طاقة كافية هلذا النّوع من ّ

كام ّ
أن سيدنا موسى حني قال{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [األعراف ،]143 :كان

اجلواب من اهلل { :Eﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯼ} [األعراف ،]143 :وهذا الت ّ
ّجل ال نعلم كُنهه ،فقد يكون التّجيل بطاقات
معينة ال يعلمها ّإل اهلل تعاىل ،وقد ال يصل إىل كُنهها العلم أبد ًا ،تصهر اجلبال وتفتتها

كام تصهر الن ُّار احلديدَ .

ففي اآلية لفت لإلنسان ّ
أن ربك أعظم من أن حتاول رؤيته أو إدراكه بحواسك،
الـم َثل الذي يرضبه لنفسه ،فتدرك به ما يدرك
لكن أقىص ما تستطيع إدراكه هو َ
باألبصار ،وتدرك أنوار ًا أخرى ال تدرك ّإل بالبصائر وال تكفي هلا األبصار ،وأنّه

ينبغي أن يكون النّظر يف اآلثار والتّد ُّبر فيها والتّأ ُّمل يف عالئقها وأسباهبا مغني ًا لك عن
ِ
واكتف هبذه
البحث يف أمور ال أمل لك ما دمت حي ًا يف إدراكها ،فتأدب معه سبحانه

األمثلة امل ّقربة وتدبرها ببرصك وبصريتك ،فلك يف ذلك غناء وهبا كفاء.

 754تفسري القرآن بالقرآن

ّ
الربط بني الكون املشاهد واألمثلة املرضوبة ،جيعلنا نرى كيف أنّنا
إن من مجيل ّ
يف عرصنا احلديث صنعنا ألنفسنا أنوار ًا ختصنا ،لكننا مجيع ًا نطفئها عندما يبزغ نور

ّ
الشمس التي هي إحدى خملوقات اهلل تعاىل ،وحتى إذا مل نطفئ أنوارنا فال فائدة منها،
فهي ال تكاد تكون ملحوظة وسط ضوء ّ
الشمس الكاشف ،فهذا نور مادي ،كذلك

فالنّور املعنوي الذي أنزله اهلل تعاىل يف كلامته يف الكتاب العزيز هو خري وأبقى من

الضعيفة التي اختذناها يف الدّ نيا لتسيري حياتنا وتنظيمها ،فطاملا نزل
الصغرية ّ
األنوار ّ
نور اهلل يف قضية ما فال حاجة بنا إىل آراء وأنوار أخرى برشية مصطنعة.

وقد رضب اهلل ّ
جل شأنه مث ً
ال آخر بنور املشكاة ،ووصف املشكاة بأوصاف
تقرب إىل أذهاهنم املرادّ ،
لعل يف ذلك ما يشبع فضوهلم ويقطع حريهتم وجيعلهم عىل

نور من رهبم ،فينشغلون بام كلفوا به ال بام مل ُيك َّلفوه ،وينرصفون إىل ما جيعلهم أه ً
ال
لرؤيته ،ولكن ليس يف هذه الدّ ار ولكن للدّ ار اآلخرة ،فيرضب اهلل تعاىل مث ً
ال لنوره،
وليس له هو بذاته ّ
جل شأنه ألنّكم ال تستطيعون اإلحاطة به وال استيعابهّ ،إنا صورة

تريب خيال اإلنسان وطاقاته وقدراته ّ
الذهنية بيشء يؤهلها لنوع من االقرتاب النّفيس

الرحاب ،فيكفيك ّأيا اإلنسان يف هذه الدّ نيا أن تتد ّبر وتتأ ّمل يف هذه
للتّفكري بتلك ّ
األمثال التي توصلك ْ
-إن استنار قلبك وعقلك واتصفت بالتّقوى -إىل ما يطمئن به

قلبك وتستقر به نفسك إىل املعرفة بالتّقوى.

إنّنا نجد هنا أحد أكثر األمثال إشعاع ًا ومجاالً وشفافية وقد صورت يف نطاق

امللموس القريب من اخليال اإلنساين ،فاهلل الواحد األحد الذي ليس كمثله يشء ،هو
النّور الذي يأيت يف صدارة أوصاف اخلالق العظيم ،الذي أنزل اهلدى وعد ًا آلدم وزوجه

ولنسلهام رمحة هبم من عنده  ،Eوهذا الوعد تلقياه ساعة اخلطب العظيم ،حني
الرمحة مرشوطة باتباع النّور الذي هيدهيام
كانا أحوج ما يكونان للعزاء وال ّطمأنينة .وتلك ّ
الزمني ،أ ّما أولئك الذين يتّبعون هدى
يف مرتقامها خالل مكوثهام يف مستقرمها األريض ّ

السبيل امليضء ،وال بأس عليهم وال
الرسل املبعوثني بالنّور املبني فسيهتدون إىل سواء ّ
ّ
خوف وال هم حيزنون أو جيزعون من مصريهم يف الدّ نيا التي بغري اهلداية تكون عامل ًا
الرحم مندفعة إىل النّورّ ،
فإن
بالصاع ،ومثلام خترج بذرة احلياة من ظلمة ّ
مظل ًام وممزق ًا ّ
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ظلمة بحر حتوالت احلياة تصبح منذرة باهليمنة عىل احلياة ،لوال وجود مصباح الفنار
اهلادي عىل ّ
الضوء اآليت من وراء الوجود الذي ما من ضوء دونه.
الشاطئ ،ذلك ّ

ّ
إن وجود إحدى أكثر الفقرات روحانية يف القرآن -حرفي ًا -وسط واحدة من
السور واقعية واكتناز ًا اجتامعي ًا مل يكن بغري داللةّ ،إنا ال تشري فحسب إىل جمرد
أكثر ّ
طريقة توازن األقطاب التي تصبح احلياة معلقة وسطها ،بل تقدم أيض ًا تصوير ًا جمسد ًا،
ً (((
ومتنح معنى جامعا.

ّ
إن يف كل لفظ من ألفاظ هذه اآلية معاين ال حتىص ،وفيها بحور ال يسهل اخلوض
فيها ،لكنها كافية يف طمأنينة القلب املؤمن وهدوئه حتى يلقى اهلل يف اآلخرة.

{ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ} [النور ]35 :يعلمنا اهلل تعاىل ما يف
التهيب ،إىل قصص
التغيب ،إىل ّ
القرآن الكريم بطرق شتى؛ فمن األوامر املبارشة ،إىل ّ
الرائع ال غنى عنه لتثبيت اإليامن بالقضايا
السابقني ورضب األمثال .وهذا التّنوع ّ
ّ
وض ُب األمثال هو ما يعرف يف العلم احلديث بالنّمذجة modeling؛ فلكي
املتناولةْ َ .
تستطيع فهم قضية ما أو قانون ما يقوم العلامء بعمل نموذج له من يشء آخر معروف
هلم ،حتى يصلوا إىل ما جيهلون يف موضوع بحثهم .وتعتمد دقة النّموذج عىل دقة
حماكاته للقضية موضع البحث ،وعدد أوجه التّشابه بني االثنني ،وعىل ما حيتويه
النّموذج من عنارص تؤثر يف عمله ،كالتي توجد يف موضوع البحث .كذلك نجده يف
القرآن الكريم يف أمثلته؛ فمن يتعمق يف تدبر هذه األمثال يستطيع أن يستنبط أحكام ًا
ومفاهيم وقوانني اجتامعية وكونية كثرية ومتنوعة بحسب علمه وعمق تدبره ،وذلك
بدهي؛ ألنّه لن يكون هناك أعلم وال أدق من اهلل تعاىل يف أي يشء ،ومنه رضب
األمثال وعمل النّامذج ملحاكاة القضايا التي يعاجلها ،فدورنا نحن أن نكتشف هذه
األحكام واملفاهيم.
ّ
إن الذي أنزل هذا الكتاب بسنن وقوانني ثابتة هو الذي خلق هذا الكون بسنن
تغي قانوهنا فتربد األشياء بدالً من
وقوانني ثابتة أيض ًا ،فكام أنّه ال يمكن للنّار أن ّ
تسخينها ّ
إل أن يشاء اهلل -فكذلك ال يمكن لقوانني الكتاب أن تتغري أو تتبدل.((( أبو الفضل ،منى .العالقة اجلنسية «منظور قرآين» ،القاهرة :دار السالم ،ط2011 ،1م ،ص.33
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املساجد

{ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ}
[النورّ ]٣٦ :
إن كلمة (بيت) وردت يف القرآن الكريم مرات عديدة عىل معنني كبريين:
املعنى األول :هو بيوت اهلل ،أي البيوت التي ُيعبد فيه اهلل ،و ُيذكر فيها اسم اهلل
كالصوامع والبِ َيع واملساجد ،قال تعاىل{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
كثري ًا،
ّ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱩ} [احلج ]40 :فكل تلك األماكن
يذكر فيها اسم اهلل كثري ًا ،ولذلك فهي بيوت اهلل.

وأول بيت من بيوت اهلل وضع يف األرض هو البيت احلرام يف مكة املكرمة {ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [آل عمران ،]96 :وهو املسجد الذي

فيه الكعبة املرشفة {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ}
فرض احلج ملن استطاع إليه سبي ً
ال {ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [آل
عز ّ
وجل البيت احلرام بمكة بأسامء عديدة ،كام يف قوله
سمى املوىل ّ
عمران ،]97 :وقد ّ
[املائدة]97 :

وإليه

تعاىل{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [احلج ،]29 :وقوله تعاىل{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ} [احلج.]33 :

وقال تعاىل{ :ﮧ ﮨ ﮩ} [الطور ،]4 :وللمفرسين فيه كالم كثري؛ فمنهم
من محله عىل البيت احلرام بمكة ،ومنهم من أورد آثار ًا تدل عىل أنّه املحاذي للبيت

السامء ،وكلمة املعمور يف احلالة األوىل معروفة ،أ ّما يف ال ّثانية ّ
فلعل املراد به
احلرام يف ّ
املعمور باملالئكة.

املعنى ال ّثاين لكلمة بيت هو :املساكن التي يتخذها النّاس لسكناهم وجلوسهم

ونومهم ،وال فرق فيها بني بيوت املسلمني وغري املسلمني ،كقوله تعاىل{ :ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [النساء ،]100 :وقوله تعاىل{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ }

[األنفال ]5 :وقوله تعاىل{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [هود ،]73 :وقوله تعاىل:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} [يوسف ،]23 :وقوله تعاىل{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ} [القصص ،]12 :وقوله تعاىل{ :ﮊﮋﮌﮍﮎ} [األحزاب،]33 :
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وقوله تعاىل{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [الذاريات.]36 :

ويرسي هذا املعنى أيض ًا عىل بيوت غري بني البرش ،قال تعاىل{ :ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [العنكبوت.]41 :

ّ
إن اهلل تعاىل قد أوضح لنا يف هاتني اآليتني الكريمتني كيف جيب أن يترصف

النّاس داخل املساجد ،من ناحية ،وكيف ينبغي أن تكون شكل حياة النّاس من ناحية

أخرى ،وهي عىل النحو اآليت:

أوال :الرفع :بيوت اهلل تعاىل جيب أن تُرفع ،أي تُبنى ،أو نُعيل قدرها ،وكالمها

صحيح ،ونجده يف آية البقرة {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [البقرة،]127 :
والرفع يستلزم التّأسيس قبله حت ًام ،وهو ما يعني وجوب تأسيس اإليامن والتّقوى
ّ
يف قلوب أولئك الذين سريفعون هذه البيوتّ ،
وإل فام فائدة مسجد أسس عىل غري

التّقوى ،قال تعاىل عن هذا النّوع{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [التوبة.]108 :

ثاني ًاِ :ذك ُْر اهلل وحدهّ :
إن هذه البيوت ترفع لكي يذكر فيها اسم اهلل تعاىل وحده،

وال ُيذكر فيها معه أحد ،فهي املكان الذي يتعلم فيه النّاس عن اهلل ،ويتعلمون من
كالم اهلل ،ولعلنا اآلن ندرك املعنى العميق وراء حرص ّ
الذكر عىل اسم اهلل وحده ،وهو
عدم التّفرق والتّحزب؛ ِ
فذك ُْر أسامء آخرين -ولو كانوا أولياء هلل صاحلني -ال جيوز
هبذه اآلية ،ألنّه بالتّأكيد لن خيلو من هوى مؤيد ما أو معارض ما هلذا املذكور دون اهلل،

تكونت املذاهب والتّعصب
ّ
فيتحزب النّاس ملؤيدين ومعارضني ،وكلنا رأينا كيف ّ
آلراء قائليها -مع عظم شأهنم وعلمهم وال نزكيهم عىل اهلل -الذين كانوا هم بأنفسهم
الشافعي عىل رأي احلنفية حينام ّ
ال يتعصبون هلا ،فقد ينزل اإلمام ّ
حيل بأرضهم حلسن

والتحزب
فهمهم ،رمحهم اهلل مجيع ًا وغفر هلم؛ فتكونت من بعدهم ال ّطائفية الدّ ينية
ُّ

-بالتّعصب آلرائهم -الذي هنى اهلل تعاىل عنه بقوله{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [األنعام.]159 :
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الصاعات والنّزاعات ،لتبقى أماكن آمن ًة ملامرسة
فإذن ،جيب أن ُتن ََّزه املساجد عن ّ
التّوحيد والتّسبيح هلل تعاىل وحده ،ولتكون مثابة للنّاس يف خمتلف ال ّظروف ،و َأ ْمن ًا هلم

حني يستبد هبم اخلوف يف غريها.

وما جيري يف بعض الدول من هدم املساجد عىل املصلني ،فدليل عىل ّ
أن هذه األ ّمة

قد تُو ّدع منها ،ال خلالف يف الكبائر وإنّام يف الفضائل وأمور خالفية سطحية .فهدمها
والقضاء عىل من فيها ٌ
دليل عىل انتفاء اإليامن وموت هؤالء النّوع من النّاس ،قال

تعاىل{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [البقرة.]114 :

فأي مسؤول مارس ذلك ابتدا ًء من عبد امللك بن مروان ونائبه احلجاج الذين
ّ

الساجدين
رميا الكعبة باملنجنيق ،وليس انتها ًء بالذين هدموا املساجد عىل رؤوس ّ

هم أظلم النّاس كام ذكر القرآن ،بل ال أحد أكثر ظل ًام منهم لنفسه وشعبه ودينه إن

كان هلم دين.

وإن أولئك الذين يقتحمون املساجد وخيربوهنا ال ينفعهم وال ينجيهم من عذاب

اهلل ّأنم مأمورون بتدمري هذه املساجد واقتحامها ،ومن يلجأون إىل املساجد ال حيق
هلم استخدام أرضها وال مآذهنا ملقاتلة خمالفيهم؛ ّ
ألن بيوت اهلل مل تؤسس لألغراض

قص النّاس يف محاية
احلربية .فاجلميع مسؤولون عن حرمة املساجد وصيانتها ،وإذا ّ
املساجد واحرتامها وصيانتها من الدّ نس ،فإن ذلك قد جيعلهم مجيع ًا ُعرضة لسخط اهلل
وعقوباتهّ .
إن كل املواثيق الدّ ولية قد نبهت إىل رضورة احرتام دور العبادة ،لكن الفتن
ُبق حرمة ملسجد وال حتى للمسجد احلرام ،ومل ت ِ
املعارصة مل ت ِ
ُبق عىل حرمة للدَّ م احلرام.

نعود لآلية الكريمة التي وجهنا اهلل تعاىل فيها إىل ِذكْر اسمه وحده يف بيته وهي

إشارة إىل دينه ،فعندما تتكلم عن دين اهلل فاذكر اهلل وحده لتجنب ما ال تعلم من

السيئة يف الدّ نيا واآلخرة .قال تعاىل{ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ّ
الشور واملفاسد والعواقب ّ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [اجلن ،]18 :وبالطبع يظهر جلي ًا اليوم يف أيام ثوراتنا االستقطابات
والصاعات واملناقشات احلادة التي جتري يف املساجد تأييد ًا
والتّحزبات والنّزاعات ّ
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ملوقف فالن أو اعرتاض ًا عليه ،ولو آمنوا بكالم رهبم حق ًا ونفذوا هذه اآلية الكريمة

بعدم ذكر غري اهلل ملا حدث هذا ،بل وحيزننا أكثر ّأنم يقرؤون هذه اآلية يف قراءهتم
كأنم مل يقرؤوا
حلزهبم اليومي يف كتاب اهلل أول النّهار ،وخيتلفون ويتنازعون آخرهّ ،
أو يعوا أو يفهموا.
ِ
السبيل إىل عبادته وحده ،وإىل تكوين األمة الواحدة
إذن فذك ُْر اهلل تعاىل وحده هو ّ
التي ُأمرنا هبا حتى ال نتفرق ونتنازع بأهواء وعصبيات ،فهذا يؤدي إىل التّصارع
والتّناحر واالقتتال ،وليست احلروب ال ّطاحنة بني ّ
الري
الشافعية واألحناف يف مدينة ّ

بالعراق منا ببعيد والتي ّأرخ هلا اإلصطخري ((( ،وال سقوط دولة املوحدين واملرابطني
واملذابح املليونية املذهبية التي ارتكبت فيها بسبب ال ّطائفية واألهواء .ودون الدّ خول
يف دهاليز التّاريخ املظلمة ،يكفينا قول ربنا جل وعال{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [األنفال.]46 :

ولكي تكون هذه األمة أ ّمة واحدة ،جيب عليها أن حترص عىل الدّ عوة إلله واحد،

وبطريقة واحدة عىل بصرية ،وهي طريقة الكتاب العزيز ،قال تعاىل{ :ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ} [يوسف ]108 :فهذه
البصرية التي ُأمر رسولنا الكريم بأن يدعو هبا هي القرآن الكريم ،لقوله تعاىل{ :ﮦ

ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘ} [األعراف،]203 :
وقوله تعاىل{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

السياقات بشكل مبارش بني وحي اهلل تعاىل -آياته
ﮁ ﮂ} [األنعام ]104 :فرتبط ّ
املتلوة -والبصائر التي تقابل األبصار التي هي خمتصة باحلسيات املرئية كام ّ
أن البصائر

خمتصة باملدركات ،وهذا واضح جيل من معنى البصائر التي هي األدوات املعينة عىل

((( هو احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى ،أبو سعيد اإلصطخري ،شيخ الشافعية ببغداد وحمتسبها ،ومن
أكابر أصحاب الوجوه يف املذهب ،كان ورع ًا زاهد ًا ،قال أبو إسحاق املروزي :ملا دخلت بغداد مل يكن
هبا من يستحق أن يدرس عليه إال ابن رسيج وأبو سعيد اإلصطخري ،ويل قضاء ُقم وحسبة بغداد ،وله

مصنفات مفيدة ،تويف يف ربيع اآلخر ،وقيل :يف مجادى اآلخرة سنة ثامن وعرشين وثالثامئة ،وقد جاوز
الثامنني ،انظر:

 -السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،مرجع سابق ج ،3ص.230
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إبصار ال ّطريق املستقيم ،وهي النّور واهلدى ،فاإلنسان الذي ّ
يضل طريق هدايته حيتاج

إىل نور وإىل هداية ليبرص هبام طريقه املستقيم إىل خالصه ونجاته يف الدّ نيا واآلخرة؛
والنّور واهلدى كالمها من أسامء الكتاب العزيز ،إذن فالدّ عوة إىل اهلل عىل بصرية أي

عىل هدي القرآن ،وكيفام علمنا القرآن الكريم.

ثالث ًا :التّسبيح :العمل ال ّثالث الذي ّنوهت به هذه اآلية الكريمة هو التّسبيح،

فهو مما تُبنى له بيوت اهلل تعاىل .ومعنى التّسبيح معنى هائل يف كتاب اهلل تعاىل ،فكام

رأينا مدى عمق املعنى واتصاله بباقي آيات الكتاب الكريم يف قوله{ :ﰈ

ﰉ ﰊ} [النور ]36 :فكذلك العمق واالتصال بآيات الكتاب الكريم يف التّسبيح،

والذي يزداد ويتسع بازدياد التّدبر والتّفكر يف اآليات الكريامت.

ّ
إن التسبيح جزء من ذكر اهلل تعاىل ،وهو كغريه من العبادات له شقه الفعيل

ال ّظاهري يف القول والعمل ،وله شقه الباطني القلبي ،فالتّسبيح يف مضمونه اإلمجايل
وألن التّسبيح من ّ
ّ
الذكر ،فيجب علينا
هو :تـنـزيـه اهلل تعاىل عن ما ال يليق بجالله.
القيام به كام علمنا اهلل يف كتابه {ﮆ ﮇ ﮈ}

[البقرة]198 :

{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [البقرة.]239 :

وقوله:

كيفية التسبيح
وقد علمنا املوىل ّ
جل شأنه بطريق مبارش وغري مبارش كيفية التّسبيح وصيغه.

فأما صيغ التّسبيح التي ع ّلمنا إياها بشكل مبارش تظهر جلية يف أوامره العديدة،

ومنها:

قوله تعاىل{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [آل عمران،]191 :

وقوله تعاىل{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}

[الروم:

 ،]18-17وقوله تعاىل{ :ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [يس ،]36 :وقوله تعاىل:

{ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [يس ،]83 :وقوله تعاىل{ :ﯺ
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ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ} [الصافات:

 ،]١٨٢-١٨٠وقوله تعاىل{ :ﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄ} [الزخرف ،]14-13 :وقوله تعاىل{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ} [الزخرف ،]82 :وقوله تعاىل:

{ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [الواقعة:

 ،]74وقوله تعاىل{ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [األعىل ،]1 :وقوله تعاىل{ :ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} [النرص.]3 :

فهكذا ع ّلمنا اهلل تعاىل بشكل مبارش كيفية التّسبيح وصيغه ،ليؤدي التّسبيح
وتنزه العقول والقلوب،
مئات الوظائف يف حياتنا كلها ،فبالتّسبيح ينمو اإلدراكّ ،
وتستنري القلوب ،وتنتظم احلياة ،وينسجم اإلنسان مع ذاته ومع ما حوله ،ويبارك
الرزق وينمو ،وتصفو احلياة وتطهر ،وبالتّسبيح تقرتن الربكات باألهل والولد،
ّ
وهكذا إىل ما ال هناية.

كام ع ّلمنا اهلل تعاىل أيض ًا بشكل غري مبارش كيفية التّسبيح من خالل قصص
القرآن ،كام يف قصة سيدنا موسى  ،قال تعاىل{ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [األعراف ]143 :وكام يف قصة نبي اهلل يونس ،قال تعاىل{ :ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ}
[األنبياء ،]88-87 :وقال تعاىل{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ} [الصافات ،]14٤-14٣ :وكام يف قصة أصحاب اجلنة ،قال تعاىل{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [القلم.]٢٩-2٨ :

أوقات التسبيح

وكام علمنا جل شأنه صيغ التسبيح يف آيات الكتاب الكريم ع ّلمنا أيض ًا أوقات
التّسبيح ،ومنها:

 التّسبيح ُبكرة و َعشي ًا ،قال تعاىل{ :ﮞﮟﮠﮡ} [آل عمران ،]41 :وقالتعاىل{ :ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ} [مريم.]11 :
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 قبل طلوع ّالشمس وقبل غروهبا ومن آناء ال ّليل وأطراف النّهار ،قال تعاىل:
{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [طه.]130 :
 التّسبيح بال ّليل والنّهار ،قال تعاىل{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} [فصلت.]38 :
 -التّسبيح يف الغدو واآلصال ،قال تعاىل{ :ﰋﰌﰍﰎﰏﰐ} [النور.]36 :

والصباح ،قال تعاىل{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ}
 يف املساءّ
[الروم.]17 :
 -يف البكرة واألصيل ،قال تعاىل{ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ} [األحزاب.]42 :

 بالعيش واإلرشاق ،قال تعاىل{ :ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ} [ص.]18 : قبل طلوع ّالسجود ،قال تعاىل{ :ﮁﮂ
الشمس وقبل الغروب ومن ال ّليل وبعد ّ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ} [ق.]40-39 :
الشوق" ،قال تعاىل{ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
 حني تقوم ومن ال ّليل وبعد النّجوم "قبل ّﰉ ﰊ} [الطور ،]48 :وقال تعاىل{ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ} [الطور.]49 :

لذلك نجد التّسبيح يف كل وقت ،بل ويف كل مكان مشارك ًا كل املخلوقات يف
التّسبيح ،وكل هذا ما بدأ ّإل بإذن اهلل تعاىل أوالً وقبل كل يشء ،فسبحان امللك الذي
ال جيري يشء يف ملكه ّإل بإذنه وأمره ومشيئته.

ومن أعامل التّسبيح

للساموات واألرض ،قال تعاىل{ :ﭸ
بملكه ّ
 -تنزيه املوىل تعاىل عن الولد ،واإليامن ُ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [النساء،]171 :
وقال تعاىل{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ} [يونس ،]68 :وقال تعاىل{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [مريم.]35 :
 عدم القول عىل اهلل ّإل باحلق قال تعاىل{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ} [املائدة.]116 :
عز َّ
وجل:
 -عدم قول ما ال يليق عىل اهلل تعاىل ،مثل ا ّدعاء رشيك هلل  ،Eقال َّ
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{ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ} [اإلرساء ،]43-٤٢ :وقال تعاىل{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [األنبياء.]22 :

 عدم التّكلم يف البهتان وتناقل ّالشائعات ،خاصة التي متس األعراض أو حتدث فتنة
{ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ} [النور.]16 :
 اإليامن ّبأن اهلل تعاىل خيلق ما يشاء وخيتار {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [القصص.]68 :

 واحلمد -أيض ًا -من أعامل التّسبيح؛ ّألن فيه تنزهي ًا هلل تعاىل ،ولليقني بتفرده جل وعال
يف العطاء واإلنعام عىل البرش ،قال تعاىل{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ} [اإلرساء.]44 :

عظمة التّسبيح
عمن يسبحون:
ومن عظمة هذا التّسبيح ،ما أخربنا اهلل به ّ
 ّكل خملوقات اهلل ،قال تعاىل{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ}
[احلرش.]24 :
 املؤمنون ،قال تعاىل{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [السجدة.]15 :
 اجلبال ،قال تعاىل{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} [ص.]18 : املالئكة ،قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [الزمر ،]75 :وقال تعاىل{ :ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [غافر.]7 :

صفات املؤمن

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ} [النور]38-37 :
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الرجال الذين يس ّبحون يف بيوت اهلل بال ُغدو واآلصال ويفهمون
إن ّنوعية ّ
التّسبيح باملعنى القرآين ،هم حق ًا من ال تلهيهم أكرب شهوات وملذات اإلنسان وهي

املال ،التي أهلت وشغلت غريهم ،بل يكاد يكون شغلت معظم البرش ،وقد أخرب املوىل
الشاء الذي
هنا عن التّجارة والبيع حتديد ًا ،ألنّه يأيت عىل النّاس باملال عىل عكس ّ

يسلب منهم املال.

وهنا يعلمنا اهلل تعاىل كيف ينبغي أن تكون صفات املؤمنني حق ًا:

 ال تلهيهم مكاسب الدّ نيا عن مكاسب اآلخرة ،وهي ختتلف مع كل إنسانّ ،إلّأنا ألغلب البرش تكون ماالً ،فلو أن أحدنا يمتلك جتارة رائجة وبيع ًا كثري ًا ،فهل
سيرتك ذلك ويطلب ثواب اآلخرة وجزاءها بالتّسبيح يف املساجد ،وذكر اهلل تعاىل
بالغدو واآلصال؟ فهذا اختبار حقيقي بل ميزان يزن به ٌّ
كل منّا نفسه ،فسبحان
الذي أنزل إلينا ميزان ًا يف الدّ نيا قبل أن نوزن يف اآلخرة.

 ّأنم حريصون عىل ذكر اهلل ،وهذا ِّالذكر قد يكون برتك البيع والتوجه ألداء

الصالة كام قال تعاىل{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [طه ،]14 :وقد يكون
ّ
الذكر هو تذكر املوىل ّ
ألن مفهوم ّ
بالذكر أثناء البيع نفسه ،ذلك ّ
ّ
جل شأنه بعدم
نسيانهِ .
وذكْره بمعنى احلديث عنه ،كام نقول" :كنا نذكر فالن ًا فذكرناك" فذلك

يكون بتالوة كالمه ّ
جل شأنه ّ
والذكر -أيض ًا -بمعنى تذكري النّاس باهلل ،فأنت
عىل إحدى ثالث حاالت ّ
للذكرُ :متَذكِّر ،أو ذاكر ،أو مذكِّر به.

الصالة يعلمها املؤمنون ويشعرون هبا؛
الصالة ،وإقامة ّ
 ّأنم حريصون عىل إقامة ّوالسجدات ،فلكل
والركعات ّ
إذ يعلمون يقين ًا ّأنا ليست احلركات والوقفات ّ
عبادة شقها ال ّظاهري يف القول والعمل ،وشقها الباطني يف القلب والنّية .فإقامة
الصالة هي أداؤها عىل أحسن وجه بتحقيق أهدافها من العباد ،وهي:
ّ

أوالًّ :
الذكر{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [طه ]14 :وهو بدهي ،فام الفائدة
ٍ
صالة أدينا حركاهتا ،ولكننا مل نتذكر اهلل فيها ،فتجد كثري ًا من املصلني بمجرد
من
ّ
وكأن
خروجه من املسجد قد يرفع صوته ويغضب عىل غريه ويتقاتل ويسب ويلعن،

سورة النور 765
صالته مل تؤد شيئ ًا يف نفسه؛ أو جتده قد يكمل عم ً
الصالة،
ال سيئ ًا كان قد بدأه قبل ّ
السوء والفحشاء واملنكر ،ومل تذكره باهلل الذي سيحاسبه عىل ذلك،
وكأنا مل تنهه عن ّ
ّ
الصالة!
فهو مل يذكر ،لذلك فهو مل يقم ّ
الزكاة وحتى يف هذه
الصالة بإيتاء ّ
ثاني ًا :التّزكية :وكم من مرة اقرتن فيها إقامة ّ
الصالة إىل تزكية النّفس وتطهريها فهذه صالة غري مقامة.
اآلية الكريمة .فإن مل تؤد ّ

الزكاةّ :
الزكاة احلقيقية هي زكاة النّفس ،التي تتحقق
إن ّ
 ّأنم حريصون عىل إيـتـاء ّالصدق،
بطرق عديدة منها :إنفاق املال ،ولكنها ليست حمصورة عليه ،فتحري ّ
وكف ال ّلسان والعدل مع النّاس والعفو عن امليسء ،وغريها من حماسن األخالق
مما جيتهد اإلنسان يف التّحيل هبا ،فمحاولة اإلنسان الوصول هلذه املرتبة العالية من
حسن اخللق هي عملية التّزكية للنّفس.

 ّأنم خيافون يوم القيامة {ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} [النور،]37 :يوم احلساب بال عمل ،يوم ّ
اللرجعة ،يوم تتقلب القلوب واألبصار ،تتقلب من
اضطراهبا وخوفها وفزعها من األحداث اهلائلة التي تقع ،تضطرب رعب ًا وفزع ًا
من جميء ساعة احلساب عىل األعامل والعرض عىل اهلل ،تضطرب رعب ًا وفزع ًا من
حدوث اليوم الذي ّ
كذب به أكثر النّاس ،إ ّما تكذيب ًا رصحي ًا وإ ّما تكذيب ًا بعملهم
رغم ا ّدعائهم التّصديق ،ولكن بالقول فقط.
فهم يفعلون ذلك أم ً
ال ورجا ًء من اهلل أن جيزهيم بأحسن أعامهلم {ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} [النور ،]38 :فأولئك

السابق ذكرهم يفعلون هذه األعامل تقوى هلل ورجا ًء أن جيازهيم عىل أحسن
املؤمنون ّ
أعامهلم .ونحن يف الدّ نيا نفعل هذا؛ فالذي يقوم بعمل ما يتمنى من مديره أن ينظر إىل
السوء فيه ،وهلل املثل األعىل ،فإننا
حل َسن يف هذا العمل وال ينظر إىل جوانب ّ
جوانب ا َ
برش لن نستطيع أن نتم العمل الواحد لنصل به حلد الكامل ،أو نجعل كل أعاملنا يف
الصالح دون أي خطأ ،فهذا أيض ًا حمال،
كل حلظة من حياتنا مستوفاة لرشوط العمل ّ
ولكن دائ ًام سيبقى نواقص يف العمل الواحد ونواقص يف جممل أعاملنا ما بني صالح
الرحيم أن جيازينا عىل ما فيها من احلَ َسن وأن
الرؤوف ّ
وغري ذلك ،فنأمل من املوىل ّ
يتجاوز بفضله عن ما يف أعاملنا من سوء.
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بشهم اهلل تعاىل بأحسن برشى َّ
بأن ذلك ممكن ،بل إنّه تعاىل بعد أن جيزهيم
وقد َّ
بأحسن ما عملوا يزيدهم من فضله من دون عمل منهم! فاحلمد هلل الذي يرزق من
يشاء بغري حساب.

صفات الكافرين

{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [النور]39 :

بالساب ،والذي يلوح للسائر من بعيد
م َّثلت اآلية الكريمة هنا لعمل الكفار ّ
السائر ظمآن ،ظ ّن ّ
أن هذا املاء هو األمل ،فأرسع املسري
فيتخيله ما ًء ،فإذا كان هذا ّ
الساب بعد املاء -أو ما يتخيله ماء -بحيث حيافظ دائ ًام عىل
إليه ،فكلام قرب من ّ
بالرجل فيزيد املسري
الرجل فلن تقرتب أبد ًا ،فيزداد العطش ّ
املسافة نفسها بينه وبني ّ
جتاه املاء املتوهم ،فال يصل إليه أبد ًا حتى هيلك.

سبحان اهلل العظيم الذي حاكى حياة الكافرين هبذه الدّ قة املتناهية يف هذا املثل
العظيم .فحياة الكافر الذي ال يؤمن باهلل وال باآلخرة نجدها تسعى وراء َو ْهم؛ إذ يضع
لنفسه هدف ًا موهوم ًا متخي ً
ال ويسعى وراءه ،وما تكون هذه األهداف إىل إشباع للغرائز
ِ
اجلب ّلية التي خلقنا اهلل هبا ،من أكل ورشب ونوم وجنس وأوالد وقوة وسلطة ومال إلخ.

فيتوهم َ
املال ما ًء ،وهو ظمآن لريوي روحه املتسائلة دائ ًام :كيف أكون سعيد ًا؟
ملاذا أنا هنا؟ من خلقني؟ وهل يوجد خالق أصالً؟ وماذا يريد مني؟ وماذا ينبغي أن
أفعل؟ وأي طريق جيب أن أسري فيه؟ فهي روح متعطشة ككل األرواح لإلجابة عن
وللسعادة التي لن تأيت ّإل بعد إجابتها ،فيجيب
للراحة
ّ
هذه التّساؤالت ،متعطشة ّ
الكافر نفسه ّ
السعادة يف املال ،فهذا هو املاء الذي سريوي نفسه العطشى ،فيسعى
بأن ّ
وراءه وهكذا ،وكلام ازداد قرب ًا ازداد عطش ًا ،فازداد املاء ُبعد ًا ،فازداد الكافر ال ّظمآن
السعادة أبد ًا ،بل رصاع دائم وقلق وخوف ونفس ال هتنأ
جري ًا ،وهكذا ال تتحقق ّ
وال هتدأ ،وبال ال يرتاح ،وعقل مشغول ،وروح عطشى ال ترتوي من ماء هذا املال،
وكذلك كل ّ
الروح؛ ألنّه من أوله رساب ،ومل
الشهوات احلسية املادية التي ال تروي ّ
يدرك هو ذلك ،فيظل هكذا يف رصاع حتى هيلك ،فيجد اهلل عنده فيوفيه حسابه.
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الساب،
الرحلة وليس ّ
اهلل الذي كان ينبغي أن يكون هو اهلدف والغاية منذ بداية ّ
الكافر احلقيقة عندئذ ،بأنّه ُخ ِدع وجرى وراء املاء الذي مل ي ُك ْن موجود ًا أصالً!
فيتبني
ُ
أ ّما املوجود احلقيقي هو اهلل ّ
جل شأنه ،فوجده أخري ًا ،لكن بعد ما ال ينفع العمل ،فقد
الرحلة واآلن وقت توفية احلساب.
انتهت ّ

نجد يف هذا املثل ّ
أن أخطر ما ُيلك اإلنسان هو اختاذه وجهة خاطئة من البداية،

واألخطر هو االطمئنان إليها ،وعدم مراجعتها باستمرار .لذلك يدعو املؤمن ربه
قائالً{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [آل عمران.]8 :

الصالح
العمل ّ

السابقة تطرح عىل ّ
ّ
الذهن تساؤالً غاية ً يف األمهية ،وهو كيف أتأكد
إن اآلية الكريمة ّ
من العمل أنّه صالح ،كيف ال ُأخدع بالعمل وهو رساب لكي ال يضيع عمري هبا ًء؟

ّ
الصالح يف القرآن الكريم مفهوم واسع ،ولكن له حمددات يستطيع
إن مفهوم العمل ّ
اإلنسان أن حيكم هبا عىل العمل إن كان صاحل ًا أو غري ذلك ،وهذه املحددات هي:

أوالً :التّقوى
ّ
الصالح فقط هو الذي يقبله اهلل تعاىل .ولكي ُيقبل أي عمل جيب أن
إن العمل ّ
يشتمل عىل تقوى اهلل تعاىل ،قال ّ
جل شأنه{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ}
ُ
فقربان أحد ابني آدم ُقبل واآلخر مل ُيقبل ،رغم ّأنام يبدوان ظاهري ًا
[املائدة]27 :
متشاهبنيّ ،إل َّ
أن أحدمها اشتمل عىل التّقوى هلل تعاىل ،واآلخر افتقد هذه التّقوى؛

الصالح.
فهذا أول حمددات العمل ّ

ثاني ًا :طاعة اهلل
الصالح ال يمكن أن يكون مما هنى اهلل عنه حتى ولو حسنت النّية ،ذلك
إن العمل ّ
ّ
السء ،وال يأمر اهلل ّإل بحسنة وال ينهى ّإل عن
ألن اهلل أمر بالعمل ّ
الصالح وهنى عن َّ ّ
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سيئة ،قال تعاىل{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}

[النحل:

 ،]90فعىل سبيل املثال،

نجد يف قوله تعاىل { :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [األنعام ]151 :فال ُيتصور
أن يكون قتل النّفس التي حرم اهلل عم ً
ال صاحل ًا حتى ولو كانت النّية خري ًا ،بتخليص

السارقني أو اإلرهابيني مثالً ،وزجرهم عن هذا العمل ،فالنّية احلسنة
املجتمع من ّ

الصالح هو يف أصله طاعة هلل
ال تُصلح العمل الفاسد ،فيجب أن يكون هذا العمل ّ
ِ
الصالح هو كل ما أمر اهلل به
الصاحلة ،وعىل ذلك فالعمل ّ
ورسوله ل ُيعد من األعامل ّ
بشكل رصيح يف كتابه العزيز ،كاإليامن باهلل والدّ عوة إىل اهلل عىل بصرية ،وباحلكمة

الزكاة ،وتالوة القرآن ،واجلهاد ،واإلنفاق يف
الصالة وإيتاء ّ
واملوعظة احلسنة ،وإقامة ّ

الصالح.
سبيل اهلل ،وغريها الكثري من األوامر املبارشة ،فكلها من العمل ّ

ثالث ًا :اإلرادة

جيب أن يشتمل هذا العمل عىل النّية اخلالصة هلل تعاىل ،فال جيب أن حتتوي نية
العمل عىل أي رشيك هلل تعاىل ،وأن تكون خالصة إلرضاء املوىل ّ
جل شأنه ،فالعمل

الذي يكون النّية فيه هلل وللدّ نيا مع ًا ،كنية إرضاء النّاس ،أو بنية كسب ّ
الشهرة أو ما

إىل ذلك من نوايا مل ختلص يف أصلها هلل تعاىل وحده ،فهو عمل أرشك اإلنسان فيه مع
عز َّ
وجل:
اهلل غريه ،وال يقبله اهلل تعاىل ،فالنّية يف العمل جيب أن ختلص هلل تعاىل ،قال َّ

{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}

[هود:

،]16-15

وقال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ}

[اإلرساء:

 ،]19-18وقال سبحانه{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [الشورى.]20 :

فإرادة اإلنسان بالعمل الذي يعمله حتدد قبول هذا العمل من عدم قبوله ،فهذه
اإلرادة إ ّما أن تكون طلب ًا للدّ نيا وما يندرج حتتها ،وإ ّما أن تكون طلب ًا لآلخرة وثواهبا
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من رىض اهلل تعاىل ،وال يمكن لإلنسان أن جيمع اإلرادتني مع ًا ،ففي هذا رشك كام
ٍ
بفضل ومن ٍَّة من اهلل
أوضحنا سابق ًا ،ولكن قد ينال اإلنسان ثوايب الدّ نيا واآلخرة مع ًا،

وليس إلرادته هلام مع ًا.

ّ
إن إرادة اآلخرة وعدم إرادة الدّ نيا تعني إمتام إخالص األعامل كلها هلل تعاىل ،وال

تعني عدم العمل يف الدّ نيا ،والفرق بينهام شاسع ،فعمل اإلنسان املحاسب به كله يف
الصالح وغريه هو نيته حتى وإن كان عم ً
ال دنيوي ًا كتجارة ما أو
الدّ نيا ،ولكن الفرق بني ّ
وظيفة ما -فيام ّ
والتفيه ،فهذه أعامل
والشب بل ّ
أحل اهلل بال ّطبع -وحتى النّوم واألكل ّ
دنيوية ،ولكن يمكن أن ختلص فيها النّية هلل ،فيثاب املرء عليها ألنّه يريد هبا اآلخرة.

الصالح
معنى العمل ّ

الصالح يضم معاين عديدة:
العمل ّ

 فهو العمل الذي يت ّقبله اهلل تعاىل{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [املائدة ]27 :ويصلحأن تنال عنه ثواب ًا {ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [النحل.]97 :

 وهو العمل الذي ُيصلح اهلل به فساد ًا يف األرضّ ،ألن يف املقابل له العمل الفاسد
الذي ال يصلحه اهلل {ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [يونس ،]81 :فاملفسدون

مهام حاولوا احلصول عىل األمان بأعامهلم الفاسدة ،فلن يتمكنوا ولن ُيصلح اهلل

هلم هذا العمل.

 وهو العمل النّاجح الذي ينجح يف الوصول إىل أهدافه النّبيلة وله نتائج طيبة مرتتبة عليهالرزق أو الغنى بعد الفقر أو األمان.
{ﮮﮯﮰ} [األحزاب ]71 :كالربكة يف ّ

الصاحلون
َّ

ّ
إن صالح العمل ال يتم احلكم عليه ّإل من خالل كتاب اهلل تعاىل كام سبق وب ّينا
الصاحلني ،فاملوىل ّ
جل شأنه قد
الصالح ،وكذلك األمر بالنسبة إىل ّ
يف حمددات العمل ّ

الصاحلني وأعامهلم يف كتابه بشكل دقيق ال يتطلب منّا ّإل التّد ُّبر والعمل به ،بدالً
حدد ّ
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الصاحلون ،ونتبع ال ّظنون بغري هدى
الصالح ونخمن من هم ّ
من أن نخمن العمل ّ

من اهلل .قال تعاىل يف حمكم البيان{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ}
َّ
وجل{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
[آل عمران]114-113 :

عز
وقال َّ

أبي وال أوضح من هذه األعامل
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [النساء ،]69 :فال َ

الصاحلني.
الصاحلة التي تُدخل من داوم عليها يف ّ
ّ

الـمصلحون
ُ

ّ
الـمصلحني يف كتاب اهلل كغريه من جزئيات هذا الدّ ين احلنيف ِّبي
إن معنى ُ
وواضح ،قال تعاىل عن املصلحني{ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ} [األعراف ،]170 :فاملصلحون -كام يف اآلية الكريمة -هم الذين

ُي َم ِّسكون النّاس بكتاب اهلل وحده وال يمسكوهنم بمشايخ وال بعلامء وال بأولياء
يكونون أنداد ًا من دون اهلل ،وال خيفون الكتاب عن النّاس ،ليظل النّاس دائ ًام أتباع ًا

هلم ،ويف حاجة إليهم وحتت سلطتهم ،فهم ُيع ّلمون النّاس كتاب اهلل وحده ويردوهنم
إليه يف كل مسألة ،ويع ّلموهنم كيفية استنباط احلكم من كتاب اهلل تعاىل مبارشة ،ليشق

كل إنسان طريقه بعدما تع ّلم كيفية قراءة كتاب اهلل تعاىل بام يبني داخل ٍّ
كل منّا إيامنه

السهل
اخلاص باهلل تعاىل وليس إيامن التّقليد ،وإن كان الفهم فيه عيب أو نقص فمن ّ
استكامل هذا النّقص وتقويمه بر ّده -أيض ًا -إىل كتاب اهلل الستكامله ،وهكذا حتى يتم

عز ّ
وجل،
الصحيح عن قناعة وجتربة ورحلة شخصية لكل فرد مع كالم املوىل ّ
الفهم ّ
وال يكون حكر ًا عىل جمموعة معينة يف كل طائفة توجه أتباعها إىل ما جيب عليهم
فهمه ،وما جيب عليهم عمله ،وما جيب عليهم اإليامن به كام يفهمونه هم!

الصالة؛ فهذه عالمة عىل هؤالء املصلحني،
العمل ال ّثاين للمصلحني هو :إقامة ّ
وهذا عمل ينبغي عىل املصلحني عمله واحلرص عىل أدائهّ .
إن هذه العالمة الواضحة
تم تسميتهم باملصلحني
تبي بشكل جيل مدى اخلداع الذي يعيشه البعض باتباع أناس ّ
ّ
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عرب التّاريخ وهم بعيدون متام البعد عن ذلك ،فمن مل ُي َم ِّسك النّاس بكتاب اهلل ويقيم
يمت لإلصالح بصلةّ .
الصالة ليست هي األذان وال ما يليه من
الصالة ،فال ُّ
إن إقامة ّ
ّ

الصالة وأدائها
الصالة أكرب بكثري ،إنه إمتام ّ
الصالة ،وإنّام مفهوم إقامة ّ
إعالن حني وقت ّ

عىل وجهها األكمل الذي يؤ ّدي إىل ظهور نتائجها من خشوع وقنوت وصرب وطاعة

هلل يف سلوكه كله{ ،ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

فالصالة
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ} [العنكبوت،]45 :
ّ
إن َت َّ ْت حركاهتا ومل تَتِ ّم هبا التّقوى وإخالص اإلرادة هلل ولآلخرة فهذا ليس إقام ًة

الصالة
للصالة ،بل عمل ظاهري ال يسمن وال يغني صاحبه من جوع .ومن إقامة ّ
ّ

أداؤها مع اجلامعة {ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [البقرة ،]43 :ومن

الصالة عامرة املساجد هبا {ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
إقامة ّ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ}
{ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [األنعام:

الصالة حتقيق التّقوى هبا
[التوبة ،]18 :ومن إقامة ّ
الصالة حتقيق ّ
الذكر هبا {ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [طه ،]14 :لذلك
 ،]72ومن إقامة ّ

الصالة هي مصنع اإليامنّ ،
ألن إقامتها هي إقامة لكل قواعد اإليامن.
فإن ّ

الـم َثالن الكريامن
َ

{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ} [النور]40 :

عز ّ
وجل يف هذه اآلية الكريمة مث ً
السابقة
رضب اهلل ّ
ال بحري ًا بعد ما سبقه يف اآلية ّ
بمثل بري أريضّ ،
ولعل هذا مما يقرب للنّاس الفهم بتنوع األمثلة ومما يناسب بيئات
ِ
الصحراء أو ال ّطرق ال ّطويلة يرى
الساب يف ّ
النّاس املختلفة ،فمن مل ُيصادف له رؤية ّ
املثل البحري ،ومن مل ير البحر ،ويعيش يف بيئة بعيدة عنه يفهم املثل اآلخر.

عز ّ
ال ألعامل الكافرين بال ّظالم ّ
وجل هنا مث ً
الشديد يف البحر ال ّلجي
رضب اهلل ّ
ذي األمواج اهلائلة ،ولكنه ليس ظالم ًا واحد ًا ،إنّه ظلامت متعددة ال هناية هلا بعضها
فوق بعض ،فلو حاول إخراج يده -وهي أقرب يشء لعينه -لرياها ملا استطاع من

 772تفسري القرآن بالقرآن

شدة ال ّظالم ،فهي ظلامت مركبة ،فنور القمر الذي كان ينبغي أن يبدد هذه ال ّظلامت

الصغرى التي
ثم أمواج البحر ّ
ثم حجبه موج البحر العايلّ ،
بالسحاب ابتدا ًءّ ،
حجب ّ
تسفلها ،فإذا حاول الكافر إخراج يده من املوجة األوىل فسيسقط يف ظلمة ال ّثانية،

وإذا خرج من ال ّثانية فسيقع يف ال ّثالثة ،وهكذا ،إىل ما ال هناية من ال ّظلامت واملوجات

املتتالية التي ال تنتهي ،فكلام نجا من ظلمة موجة سقط يف ظلمة املوجة األخرى التي
السحاب ،وتوقف
تتبعها ،وهكذا ،فال خروج منها أبد ًا ّإل أن يشاء اهلل انقشاع هذه ّ
هذه املوجات املتتالية ،لذلك {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ} [النور.]40 :

فالكافر يغوص يف ظلامت عمله العديدة التي حتيط به كالدّ وائر املتحدة املركز ،ما
إن خيرج من دائرة حتى يدخل يف األخرى ،وهكذا فال خيرج أبد ًا من دوائر ال ّظالم،
وكأنا
وهكذا يستمر بالدّ خول يف هذه ال ّظلامت التي ترتاكب أحدها عىل األخرى،
ّ
برج ٍ
عال إذا حاول النّزول منه يسقط عىل األرض رصيع ًا ،فال يمكنه التّوقف وال
التاجع يف هذه ال ّظلامت الكثرية املرتاكبة التي ما إن خيرج من واحدة حتى يدخل يف
ّ
أخرى ،ولألسف ّ
التاجع يف
فإن هذه الدّ وائر من عمله هو ،وال يمكنه التّوقف وال ّ

هذه ال ّظلامت ّإل بنور وهدى من اهلل تعاىل الذي خيرج املؤمنني من ال ّظلامت العديدة
التي قد تسقطهم أعامهلم فيها إىل نوره ّ
جل شأنه ،أ ّما الكافرون فال خروج هلم من

الصحيحّ ،
وأن آخر
ألنم ال يرون أنفسهم يف ظالم أصالً ،بل عىل ال ّطريق ّ
ظلامهتم ّ
والسلطة ّ
والشهوة ،فال خمرج من ذلك ّإل
الصاع عىل املال ّ
مبتغانا من الدّ نيا هذا ّ
أن هناك إهلاّ ،
بأن يرى ّ
وأن هناك ما هو أكرب وأهم من هذه الدّ نيا التي نحياها ،وأننا

حماسبون عىل كل أعاملنا ،قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
السابقة ّ
أن
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [البقرة ،]257 :والحظ يف اآلية ّ

النّور جاء مفرد ًا وال ّظلامت جاءت مجع ًا ،فل ُيتدبر.

{ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [النور]42-41 :

ّ
إن هذه األمثال التي رضهبا اهلل تعاىل ال ينبغي أن تشعركم باحتياجه E
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لكم ،فإنّه ّ
الساموات واألرض كله من ملكه تعاىل ،وكلهم يسبحون
جل شأنه له ما يف ّ
هلل تعاىل ويص ّلون له  ،Eفأنتم ال مت ّثلون شيئ ًا يذكر من ملكه العظيم ،وما هذه
األمثلة ّإل نور وهداية لكم أنتم لكي ال تضلوا يف الدّ نيا ،فتخرسوا الدّ نيا واآلخرة
{ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [النساء.]147 :

السحاب واملاء
ّ

{ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ}

[النور]43 :

بعد أن رضب املوىل ّ
السابقني؛ أحدمها يف الرب واآلخر يف
الـم َث َل ْي ّ
جل شأنه َ
البحر ،يرضب لنا مث ً
ال ثالث ًا عىل قدرته سبحانه يف اجلو ،وتبدأ اآلية كام بدأت سابقتها

باستفهام {ﯴ ﯵ} [النور ،]43 :ويف هذا درس من أهم الدّ روس ،وهو البحث يف
ال ّطبيعة والتّفكر يف الكون ،والذي نسميه اليوم بالعلوم التّطبيقية -فيزياء ،كيمياء،

ال ّطقس ،الفضاء ،الفلك ،اجليولوجيا إلخ ،-ونجد فائدة أخرى عظيمة يف {ﯴ ﯵ}
[النور ،]43 :والتي تعني ّ
أن املخاطب يستطيع أن يرى هذا بنفسه ،بالبحث والتّفكُّر يف

وأنا ليست مستحيلة وال ُمعجزة عىل العقل البرشي أن يراها ،فمن
هذه األمورّ ،
خيرج علينا بعد ذلك ليقولّ :
إن الدّ ين ضد العلوم احلديثة؟!

ّ
السحب وهطول األمطار ،فيخربنا
إن هذا املثل العظيم خيرب كيفية تفاعل ّ

 Eعن اإلزجاء،

(((

{ﯸ ﯹ}

[النور]43 :

وقد وردت يف آية اإلرساء:

{ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ}
[اإلرساء ،]66 :فاملوىل ّ
السحب أي تدفعها رويد ًا رويد ًا
الرياح لتزجي ّ
جل شأنه يرسل ّ

قليال ً
((( معنى اإلزجاء يف اللغة ،الدّ فع ً
قليال ،ومثله التزجية ،يقال :الريح تُزجي السحاب .قال اهلل تعاىل:
{ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} [النور ،]43 :وزجيت فالن ًا بالقول دافعته ،وفالن يزجي العيش أي يدفع
الزمان باحليلة .انظر:
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كونتها {ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
بعد أن ّ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}
الرياح مرة أخرى ،فك ُّله مآله إىل
وال تعارض بني نسبة الفعل إىل اهلل مرة ،ونسبته إىل ّ
الرائع ،فهو
السحاب ،ونجد هذا التّفاعل ّ
اهلل تعاىل{ .ﯺ ﯻ} [النور ]43 :اهلل تعاىل بني ّ
السحب لتكون واحدة أكرب ،وإنّام يؤ ّلف بينها ،وهذا يذكّرنا بالتّأليف بني
ليس دجم ًا بني ّ
القلوب الذي ال يقدر عىل فعله ّإل اهلل {ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} [األنفال ،]63 :فهذا التّأليف
السحب ،الذي أ ّدى التّأليف بينها
هو الذي يؤ ّدي إىل اخلري واإلنتاج ،كام حيدث بني ّ
ِ
الودق وهو املطر{ .ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ} [النور ]43 :وليس منه،
إىل اخلري وإنتاج
الروم ،وذلك ّ
السحب هشة ،وليس هلا جسم صلب
ألن ّ
وتكررت من خالله يف آية ّ
خيرج منه أشياء ،فهي ليست شيئ ًا واحد ًا وإنّام هي جزيئات متعددة تتألف مع بعضها،
السحابةّ .
السحب التي تتآلف
إن هذا التّفاعل بني ّ
فتتكون قطرات املطر خالل أجزاء ّ
توحد بينها ،يعلمنا أحد أهم القواعد يف الدّ نيا وهي التّكامل
سوي ًا بقدرة اهلل دون ّ
السحابة يتكامل مع اآلخر وال يمتزج به ،وإنّام
وعدم الفردية ،فكل جزء من أجزاء ّ
الرجل واملرأة ،ال ّليل والنّهار،
يرتاكم عليه حتى خيرج منه َ
الو ْدق ،ومثله يف احلياةّ :
الضوء وال ّظالم ،واألمم مع بعضها ،فال يمكن
السامء واألرض ،احلرارة والربودةّ ،
ّ
أن ُينتج يشء من دون هذا التّفاعل بني أكثر من واحد ،وهذا بخالف املوىل ّ
جل شأنه
الذي هو الوحيد الواحد الذي يفعل وخيلق و ُيدبر دون التّكامل مع ما سواه ّ
جل شأنه.
[الروم]48 :

وهناك مصدر آخر للمياه وهو قمم اجلبال التي فيها برد ،ونالحظ قوله تعاىل:
{ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ} [النور ]43 :للتّبعيض ،فليس كل اجلبال فيها َب َرد ،وحتى ما فيه برد
الصيف واحلرارة العالية،
فليس كل اجلبل َب َرد ًا ،وإنّام يف قممه العليا ،حتى يف أوقات ّ
البد ويسيل عىل اجلبال وتنزل إىل األرض.
فيذوب هذا َ َ

هذه املياه التي تنزل عىل األرض من أي مصدر {ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔ} [النور ،]43 :والتّعبري بيصيب ويرصف من عظمة الدّ قة يف البيان؛ ّ
ألن اإلصابة
للش أيض ًا ،فقد يصيب
والصف قد يكونان كالمها للخري ،وقد يكونان كالمها ّ
ّ

سورة النور 775
اهللُ قرية هبذا املاء رمحة منه وبركة هلم ،وقد ُيسريه إليهم سيوالً وفيضانات تقتلعهم
وتنتزعهم من جذورهم ،وكذلك قد يرصف عن النّاس املاء عقاب ًا هلم وعذاب ًا ،وقد
يرصفه عنهم رصف ًا محيد ًا بعد مطر لكيال يكون فيضانات تدمرهم .ومن عجيب
القدرة اإلهلية يف حتقيق كلمته {ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ} [النورّ ]43 :
أن هذه

الرمال
املياه قد تنزل عىل أناس يف صحراء ولكن ال يستفيدون هبا ،وتتخلل املياه بني ّ

وتغوص يف أعامق األرض إىل أهنارها اجلوفية التي تسري إىل أناس آخرين يريد اهلل أن

تصلهم .فسبحان اخلالق ذي القدرة وامللكوت.

{ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ} [النور ]43 :أي سطوعه وإضاءته أن تُفقد النّاظر

برصه من فرط قوته وشدة سطوعه ،فهذا الربق ّ
الشديد املهيب قد تولد من سحاب

الرياح ،فهذا أحد خملوقات اهلل الدّ الة عليه وعىل وجوده وعىل قدرته وعظمته،
تسوقه ّ
أال يدعوكم هذا إىل اإليامن باهلل يقين ًا دون ريب؟!
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [النور]44 :

ّ
إن اهلل تعاىل يشري كثري ًا يف آياته املحكامت إىل آيتي ال ّليل والنّهار اللتني مها أيض ًا
تتكامالن -كام ذكرنا سابق ًا -لتكون حياة البرش ممكنة ،ولو كان أحدمها فقط موجود ًا

لتعذرت احلياة وتوقفت {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}
ففي تقليب ال ّليل والنّهار آيات وعرب كثرية ،ألنه هو الذي جيعل اختالف ًا يف درجات
[القصص:

،]72-71

الضغط اجلوي
احلرارة بني مناطق األرض املختلفة ،الذي بدوره يؤدي إىل اختالف ّ

الضغط
الضغط العايل إىل مناطق ّ
الرياح من مناطق ّ
من منطقة ألخرى ،فيؤدي إىل ّ
السحب واألمطار ،كل ذلك بفعل تعاقب ال ّليل
املنخفض ،فتبدأ رحلة تكوين ّ
والنّهار! {ﭖ ﭗ ﭘ} [النور ]44 :اخللق لليل والنّهار {ﭙ} [النور ]44 :ولكن ليس

ألي أحد وإنّام {ﭚ ﭛ ﭜ}
ثم شكر اهلل تعاىل عليه.
وفهمهّ ،

[النور]44 :

الذين يستطيعون إبصار هذا األمر
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{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [النور]45 :

السحب ،وكيفية نزوله ،وعالقة ال ّليل والنّهار بذلك،
بعد ذكر كيفية ّ
تكون املاء يف ّ
تكمل اآليات الكريامت يف ذكر القدرة اإلهلية اهلائلة يف املاء ،ف ُيذكرنا اهلل تعاىل ّ
بأن هذا
ٍ
املاء هو أيض ًا الذي خلق اهلل منه الدّ واب ،بل وخلق منه َّ
حي {ﮞ ﮟ
كل يشء ٍّ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [األنبياء ]30 :وهذا من دالئل عظمة القدرة اإلهلية التي
تثبت لنا يف كل حلظة تأمل أنّه هو الواحد األحد الذي هو عىل كل يشء قدير.

الوجه األول :هو ّ
أن هذا املاء الذي خلقناكم منه هو معكم ّأيا النّاس ،فهل
تستطيعون أن ختلقوا كخلق اهلل ّ
جل شأنه؟ من املعروف ّ
أن صناعة األشياء تعتمد فيها

عىل ثالثة أشياء ،أوالً :توافر املواد األولية املطلوبة ،ثاني ًا :توافر أدوات التّصنيع ،ثالث ًا:

توافر العلم بكيفية التّصنيع.

وميز خللق اهلل وهو
أ ّما فيام يتعلق باخللق اإلهلي فهناك عنرص رابع مهم للغاية ُ

النّفس (احلياة).

ففي خلق الدّ واب ،نجد ّ
أن املواد األولية التي ُخلقت منها موجودة وهي املاء

الرحم ،التي يستطيع اإلنسان حماكاهتا اآلن،
ّ
والتاب ،واألدوات موجودة وهي بيئة ّ

والكيفية معلومة عن مراحل نشأة اجلنني وتطوره ،ومع ذلك ال يمكن لإلنسان بأي

الروح (احلياة) .وقد يدّ عي
الرابعة وهي نفخ ّ
حال من األحوال أن يتخطى إىل املرحلة ّ
قائل ّ
الصناعي أو االستنساخ
بأن العلم احلديث متكن من ختليق إنسان جديد كالتّلقيح ّ
مثالً ،ولكن نقول له أنت تفعل جزء ًا بسيط ًا يف سلسلة عمليات التّخليق وهو هتيئة

البيئة املالئمة ،وال يمكنك فعل أكثر من ذلك ،ولو أنّك تستطيع إمتام كامل العملية

فهل لك أن تأيت بخلق جديد غري كل املخلوقات التي نعرفها!

الوجه اآلخر الذي تشري إليه اآلية الكريمة يف القدرة اإلهلية هو تنوع اخللق،
مع ّ
أن مصدرهم واحد وهو املاء؛ فمنهم من يميش عىل بطنه كال ّثعابني والتّامسيح،
ومنهم من يميش عىل رجلني كاإلنسان ،ومنهم من يميش عىل أربع كاألنعام ،ونجد

سورة النور 777
هذا التّنوع أيض ًا يف النّبات ،قال تعاىل{ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [الرعد ،]4 :فهذا من أدلة قدرته ّ
جل شأنه عىل أنّه خيلق ما
يشاء وأنّه عىل كل يشء قدير.

السورة الكريمة التي متحورت حول التزكية
بعد آيات املاء هذه ويف سياق هذه ّ
وال ّطهارة وتنقية املجتمع ومحايته ،نجد ّ
السياق ،فاإلنسان
أن للامء دور ًا كبري ًا يف هذا ّ
الزنا والقذف واملالعنة وسرت العورات
والسورة تناولت موضوع ّ
خملوق من ماءّ ،
واالستئذان ،وكلها مرتبطة باألعضاء التّناسلية لإلنسان التي خيرج منها املاء الذي
يبدأ به خلق اإلنسان!
السورة الكريمة عاجلت أغلب املوضوعات املرتبطة بعفة املجتمع ونقائه
فآيات ّ
الرجال والنّساء .وكل إصالح أو إفساد يف هذه
وطهارته فيام يتعلق بالعالقات بني ّ
العالقات ،إنّام هو مرتبط هبذا املاء ،فشهوة اإلنسان ال تنطفئ ّإل بخروجه ،واحلمل
ال حيدث ّإل به؛ فإن كان يف زواج رشعي كان حالالًّ ،
وإل كان يف حرام وأصبح زن ًا،
الرجل لزوجته هبذا يؤدي هبم للمالعنة.
واتام امرأة هبذا املاء إنّام هو القذفّ ،
ّ
واتام ّ

ّ
السورة ،يؤكد كام أكدنا مرار ًا
إن هذا االرتباط العجيب بني املوضوعات داخل ّ
عىل الوحدة البنائية ّ
لكل سورة من سور الكتاب الكريم؛ إذ جيعل كل ُمتدبر يمعن النّظر
السورة األساس.
يف سبب وجود كل آية داخل كل سورة ،فهي بالتّأكيد مرتبطة بمحور ّ

اإلرادة واملشيئة اإلهلية

{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [النور]46 :

السحاب ،وآية تقليب ال ّليل
وهذه اآليات -آية تسبيح ال ّطري واصطفافه ،وآية ّ
والنّهار ،وآية خلق الدّ واب من املاء ،وآية اختالف الدّ واب يف مشيهم ،وغريها
الكثري -كلها {ﮂ ﮃ} [النور ]46 :لوجود اهلل ،فهي تشري وتبني وتثبت وجود

خالق عظيم عليم قدير خيلق ما يشاء ،فهذه آيات عظيمة ينبغي أن تقودكم إىل معرفة
جل شأنه وإىل اإليامن به ومعرفة جزء من قدره ّ
اخلالق ّ
جل شأنه ،ولكن ليس كل
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ّ
السياق يدلنا عىل أنّه كام خلق
النّاس هيتدون هبذه اآليات برغم كوهنا مب ّينات!
فكأن ّ

اهلل كل هذه اآليات ،وترون هذا اخللق املادي الذي يترصف اهلل فيه كيف يشاء دون

أدنى تدخل منكم ّأيا البرش ،فكذلك اهلداية تتحقق بمشيئة اهلل تعاىل ،وقد ُيظن بذلك
ّ
الضالل طاملا أنّه هيدي من يشاء
أن اهلل تعاىل جيرب النّاس عىل اهلداية أو جيربهم عىل ّ
ويضل من يشاء {ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ} [املدثر ]31 :وبِناء عليه فال جيب أن
ُحاسب عىل هدايتنا أو ضاللنا؛ ألنّه ليس بإرادتنا وال بأعاملنا وإنّام بإرادة اهلل!
ن َ

لكن هذا خطأ حمض وسوء فهم َب ِّي وقرص نظر فادح يف آيات الكتاب الكريم،
ولكي نصحح هذا املفهوم علينا أن نبحث ماذا يريد اهلل ّ
جل شأنه ،يف اآليات التي
تناولت مفهومي اإلرادة واملشيئة؟

أوالً :اإلرادة
اإلرادة املذكورة يف القرآن الكريم عىل قسمني:
القسم األول :هناك آيات تناولت اإلرادة احلسنة باملؤمنني املطيعني هلل ،فاإلرادة

باخلري واحلسنى هلم بعد أن عملوا هم اخلري ابتدا ًء ،فأراد اهلل هلم اخلري جزا ًء يف الدّ نيا

واآلخرة ،ومن هذه اآليات:

 قوله تعاىل{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ}

[البقرة]185 :

فهنا إرادة اليرس يف اخلطاب

للمؤمنني الذين يؤمنون هبذه اآليات ويصومون ّ
الشهر الكريم طاعة هلل ،فهؤالء

يريد اهلل هلم اليرس ،هم وكل من يتبع آيات اهلل مثلهم.

 وقوله تعاىل{ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [النساء ،]28-26 :هنا
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أيض ًا اخلطاب للمؤمنني الذين يتلقون أوامر اهلل ،وحيرصون عىل تطبيقها ،فهؤالء

يريد اهلل أن يبني هلم وهيدهيم ويتوب عليهم وعىل كل من هو عىل شاكلتهم.

 وقوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

يبش
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [املائدةِّ ]6 :

اهلل تعاىل املؤمنني الذين حيافظون عىل صالهتم وحيرصون عىل إقامتها ّ
بالشكل
والصالة ،يبرشهم اهلل ويعلمهم ّ
بأن هذا ليس
الصحيح ،وإسباغ الوضوء للتّطهر ّ
ّ

الصالة عىل وجهها األكمل.
للحرج واملشقة عليهم وإنّام للتّطهر وإلمتام ّ

إذن فهذة اإلرادة ليست منفصلة عن عمل اإلنسان ،وإنّام مرتبطة به كام رأينا يف

السابقة.
اآليات ّ

بالسوء للكافرين وال ّظاملني ،ومن هذه
القسم الثاين :وهناك آيات تناولت اإلرادة ّ

اآليات:

 -قوله تعاىل{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

كفار أص ً
ال بل ويسارعون
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} [آل عمران ]176 :فهم ٌ
الرسول  هلم ،فهذا ينفي متام ًا مفهوم اجلرب،
يف الكفر ،ومل تصلحهم كثرة دعوة ّ
بأهنم مل يكونوا مسلمني وأراد اهلل أن يضلهم ليجعلهم كفار ًا ويلقيهم يف النّار
الرسل
-تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا -بل هم يف األصل كفار ًا ،وأرسل اهلل هلم ّ

املبرشين واملنذرين فأبوا واستكربوا وحاربوهم.

 وقوله تعاىل{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼﯽ } [املائدة ]49 :نجد وضوح ًا شديد ًا يف هذه اآلية؛ إذ َّ
إن إرادة اهلل تعاىل

 780تفسري القرآن بالقرآن

بأن يصيبهم بذنوهبم أتت بعد أن تولوا هم أوالً ،فهم اختاروا بحريتهم أن يتولوا
ثم بعدها أراد اهلل أن يصيبهم بذنوهبم.

 -وقوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣ} [التوبة ،]55 :فاآلية تتحدث عن الكافرين واملرشكني

واملنافقني الذين كرهوا اخلروج مع رسول اهلل للقتال يف سبيل اهلل ،فقال اهلل عنهم:

{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} [التوبة ،]54 :فبعد كل هذا الكفر

والعناد هلل ولرسوله أراد اهلل أن يعذهبم بأمواهلم وأوالدهم يف الدّ نيا .وهنا نلحظ الدّ قة
اهلائلة يف نسبة األمر لإلرادة وليس للمشيئةّ ،
ألن هذا العذاب باملال والولد مل يتحقق

بعد؛ أي مل يصل إىل ّ
الشيئية املشاهدة واملحسوسة؛ ألنّه لو حتقق ملا صح أن يعجب به
أحد ،فال يعجب أحد بالعذاب ،لذا نسب لإلرادة ألنّه سيتحقق مستقبالً.

إذن فإرادة املوىل ّ
جل شأنه هي نتيجة لعمل النّاس ،فمن آمن وعمل صاحل ًا
فله ال ُيرسى ،ومن كفر وأعرض وتوىل فله ال ُعرسى ،وآيات سورة ال ّليل ّ
تلخص لنا

القضية يف قوله تعاىل{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

فتدخل املوىل ّ
ُّ
جل شأنه
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [الليل]10-5 :
بالتّيسري لل ُيرسى أو ال ُعرسى ،إنّام يأيت بعد عمل بني آدم وكنتيجة عليه ،وليس أبد ًا

لإلجبار أو اإلكراه.

ثاني ًا :املشيئة

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [النحل،]35 :

هنا احلديث عن أمر واقع ومتحقق يف صورة يشء وهو عبادة غري اهلل ،فكان الكالم عن
املشيئة ،ولو شاء اهلل تعاىل ما عبدوا غريه ،وهذا صحيح إذ إنّه قادر عىل إجبارهم عىل

عبادته ،ولكنّه سبحانه أعطى لإلنسان االختيار وأعطاه سبل اهلداية ومل جيربه عىل
ِ
حيتجون عىل رسل اهلل باجلرب ،قال تعاىل{ :ﭟ
طريق معني .واملرشكون منذ القدَ م ّ
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ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}
السياق وهو "اإلكراه" فتكون "لو شاء إكراهكم عىل يشء
ال ّثانية حمذوف ًا يفهم من ّ
[األنعام]149-148 :

فنجد يف اآلية

والسؤال األهم ،مل يكرهكم
ألكرهكم عىل اهلداية" ،ولكنه أعطى لإلنسان االختيارّ ،
اهلل تعاىل عىل الكفر! فكان األَ ْوىل -إن كان يف األمر إكراه -أن يكرهكم عىل اهلداية
أوامره-جل شأنهِ ،-
ّ
فح ّجة اإلكراه هذه حجة باطلة.
للرسل وتنفيذ
واالستجابة ّ
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋ} [البقرة ]253 :هنا تتحدث اآليات عن يشء قد وقع بالفعل وهو االقتتال،

فصح أن يكون احلديث عن مشيئة اهلل وليس عن اإلرادة التي مل تتحقق بعد ،وكام ذكرنا يف
ّ
السابقة؛ فاهلل ّ
جل شأنه مل جيرب النّاس عىل يشء -مؤمنني أو غري ذلك -وإنّام ّبي اهلل
اآلية ّ

هلم طريق اخلري والرش وهم الذين خيتارون ،قال تعاىل{ :ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ} [الشمس.]10-7 :

{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ} [النحل ]93 :تتحدث اآلية الكريمة عن تفرق النّاس إىل فريقني ،أهل
الشامل من الكافرين ،فاهلل تعاىل قادر عىل ّ
اليمني من املسلمني وأهل ّ
أن حتقيق وحدة
هؤالء الفريقني بجعلهم كلهم مؤمنني أو كلهم كافرين بإجبارهم عىل ذلك ،ولكنه
تعاىل شاء أن جيعل النّاس ختتار طريقها ما بني طريقني شا َءهم املوىل -أي حوهلم إىل

الش والنّار.
يشء واقع يف حياتنا -طريق اخلري واجلنّة وطريق ّ

إذن ،فتلخيص ًا ملفهومي اإلرادة واملشيئة واحلرية واجلربية من القرآن الكريم،
نجد ّ
الرغبة يف حتقق يشء ما يف املستقبل ولكنه مل يتحقق بعد ،أ ّما
أن اإلرادة هي ّ

املشيئة فهي حتول هذه اإلرادة إىل يشء ملموس ومشاهد ،أو إىل واقع يعيشه النّاس،
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وهذه اإلرادة واملشيئة ال جترب أحد ًا وال تكرهه عىل خري أو رش ،وإنّام أراد اهلل وشاء أن
يكون للنّاس حرية االختيار ما بني طريقني شا َءهم اهلل تعاىل طريق اجلنة وطريق النّار،
وأهلم كل نفس فجورها وتقواها وعليها هي أن ختتار .واهلل تعاىل أعلم.

النَّجم اخلامس :التّمكني :سننه ،وقواعده ،وأدواته ،ووسائله

{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ} [النور]56-47 :

متكني اهلل ّ
جل شأنه يكون لعباده املرسلني واملؤمنني{ ،ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [غافر ،]51 :وهذا التّمكني هو ِ
العدّ ة اإلهلية
التي يضعها اهلل ّ
جل شأنه بني أيدي رسله وعباده املؤمنني ليكون بعض أسلحتهم يف

مواجهة مرشوع ّ
ثم استخالف اهلل لعباده
الرجيم ،فالعهد بني اهلل واإلنسان ّ
الشيطان ّ

ثم ابتالؤهم واختبارهم باجلزاء
ثم عهده إليهم بحمل األمانة واملحافظة عليهاّ ،
ّ
السعري،
ثم اإلنعام بالنّتائج ليكون البرش فريق ًا يف اجلنّة وفريق ًا يف ّ
وقوانينه وقواعدهّ ،

ذلك كله جيعل عملية التّمكني اإلهلي للمؤمنني تأيت يف سياق كوين كامل ،فهي ليست
السنن اإلهلية؛ ّ
ألن التّمكني كام
شذوذ ًا وال خرق ًا لقوانني الكون ،وال خروج ًا عىل ّ
ذكره القرآن املجيد هو جزء من القدر اإلهلي ،ال يتخ َّلف حني توجد رشوطه ،وال
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يتحقق دون رشوط وأرضية .والدّ اعية الذي يكون له دور يف قض ّية التّمكني أل ّمته أو
شعبه ال بد أن يكون أكثر حساسية بالوقت وقيمته وعالقته بنضج احلالة وبلوغها حد
التّمكني أو قصورها عنه ،فذلك كله ينبغي أن يكون جزء ًا من حركة اإلنسان يف هذه
احلياة وإحساسه هبا.

فنبي
وقصة سيدنا يونس تستحق التّأمل والتّدبر واالستحضار يف هذا املقامُّ ،
اهلل يونس هرب من قوم مل يصدّ قوه ،ومل يصرب كسيدنا نوح ،فيونس  ظ ّن
أنّه قد بذل كل ما عنده ،وقام بكل ما كان يتوقع من مثله أن يقوم به ،ولك َّن قومه
أبوا أن يسلموا أو يؤمنوا ،فلام مل يتحقق له التّمكني يف وقت كان يرى أنّه ال بدّ أن
حيدث ترك قومه وحدث ما حدث ،فر ّده اهلل ّ
جل شأنه إليهم{ ،ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} [الصافات ]148-147 :فأراد ّ
جل شأنه أن يلقنه
الرسل من بعده هذا الدّ رس القايس "لست أنت من يقرر وقت التّمكني أو
وباقي ّ
حيدد ساعته" ،فللتّمكني سننه وقواعد وأدواته ووسائله التي ال بدّ من استيفائها كلها،
ثم اهلل يأذن بعد ذلك متى شاء وكيف شاء بتمكني من يشاء ،وإدخال تلك الدّ ورة؛
ّ
دورة التّمكني أو املداولة.

أمارات اإليامن الكاذب

{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ} [النور]47 :

عرب آيات سورة النّور الكريامت من  39إىل  46يرضب اهلل تعاىل للكافرين املنكرين
ِ
اآليات البينات الدّ الة عىل وجوده التي ال ينكرها ّإل جاحد
لوجوده الذين ال يعقلون
السياق يف تعريف عالمات هؤالء الكافرين ،فهم يقولون بألسنتهم
ثم يكمل ّ
مستكربّ ،
ّأنم مؤمنون باهلل وبرسوله ،ويدافعون عن ذلك ،وجيادلون يف ذلك بقوة وإرصار ،لكن
عندما يأيت الوقت الذي جيب أن تتخذ فيه املواقف العملية ،جتد فريق ًا منهم يتولون
بأنم ليسوا بمؤمنني ،فال جيب عىل املؤمنني أن
ويعرضون ،وحيكم القرآن عليهم ّ
ينخدعوا هبؤالء ،ولكي تعلموهم أكثر ّأيا املؤمنون فهذه عالمة واضحة جلية:
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{ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ}
[النور]50-48 :

فهذه عالمة واضحة ال تلتبس عىل أحد ،فال تنخدعوا بمن حيسنون الكالم،

ولكي تبطلوا هذا ا ْدعوهم إىل اهلل ورسوله ليحكم بينهم فيام يقولون ،فسيعرضون
أن هلم حق ًا ّ
ولن يقبلوا بأن جيلسوا لتحكيم اهلل ورسوله ،ولكن إذا علموا ّ
وأن احلكم

سيصري لصاحلهم ،فسيأتون وحيتكمون إىل اهلل ورسوله بدافع اإلذعان ال اإليامن.
فهؤالء الذين سبق وصفهم هم الذين يف قلوهبم مرض وارتابوا وهم ال ّظاملون.

أمارات اإليامن الصادق

{ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [النور]52-51 :

أ ّما املؤمنون حق ًا ،فهم الذين يقبلون بتحكيم اهلل ورسوله إذا دعوا إليه ،ويقولون:
سمعنا وأطعنا ،وال يظنون ّ
أن هذه ال ّطاعة ستؤدي إىل نقصان رزقهم أو تقليل سعادهتم
أو اجلور عىل حقوقهم كام ظن الكافرون يف اآليات السابقة ،ولكنها ستؤدي إىل َف ِ
الحهم
ّ
ّ
ّ
وفوزهم يف الدّ نيا واآلخرة .ونجد تكرار هذا األمر يف القرآن الكريم بطاعة املوىل ّ
جل
شأنه وقبول حكمه ،قال تعاىل{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} [الشورى ،]10 :وقال تعاىل يف أوامره لنبيه { :ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ} [األنعام ]57 :وأخربنا اهلل تعاىل بقول رسوله الكريم يوسف :
{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [يوسف،]40 :
الرسل الكرام؛ ألنّه يف أصله هو
فأمر التّحكيم وقبول حكم اهلل هو أمر إهلي ،أمر به كل ّ
توحيد اهلل وإخالص العبادة له وحدة وعدم اإلرشاك به شيئ ًا ،فقبول حتكيم غري اهلل إنّام
الشك بعينه؛ ّ
ألن فيه عبودية ملن حكم من دون حكم اهلل.
هو ّ
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وقد يتساءل العقل فيقول :قد ورد يف عدة آيات ال ّطاعة والتّحكيم هلل وحده
{ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}
[الشورى ]10 :وورد يف بعضها اآلخر ال ّطاعة والتّحكيم هلل ولرسوله ،ونوع ثالث ّ
أن
ال ّ
طاعة والتّحكيم هلل ولرسوله وألويل األمر {ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﳎ} [النساء ،]59 :فكيف نفهم ذلك؟
إن كل هذه اآليات ترد احلكم يف النّهاية إىل اهلل تعاىل وحده ،فحكم اهلل ّ
ّ
جل شأنه
إنشاؤه األحكام وتفصيلها ،وحكم رسوله  أن حيكم بني عباد اهلل بام أنزل اهلل
{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [املائدة.]48 :
وحكم أويل األمر إنّام يكون بام أمر اهلل أن حيكموا به ،ف ُيحكِّمون كتاب اهلل فيهم،
ف َيحكمون فيهم بمثل ما حكم رسول اهلل بتنفيذ أحكام الكتاب فيهم ،فإذا فعلوا ذلك
فقد حكموا فيهم بام أنزل اهلل ،ومل يتبعوا أهواءهم ومل خيالفوا ما أنزله اهلل تعاىل عليهم.
وكذلك ال ّطاعة ،فطاعة رسول اهلل يف حكمه إنّام هي طاعة هلل تعاىل ،ألنّه حيكم

بام أنزل اهلل وبام أراه اهلل يف كتابه العزيز ،قال تعاىل{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ} [املائدة ]48 :وقال تعاىل{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

الرسول هو بالتّأكيد من
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [النساء ]105 :فحكم ّ
ثم فهو حكم اهلل تعاىل وحده ،وجيب عىل املؤمنني مجيع ًا طاعته وعدم
كتاب اهلل ،ومن َّ
املخالفة عن أمره ،قال تعاىل{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [النساء ،]65 :ومع العصمة
التي حباها اهلل تعاىل إىل رسوله ال يمكن حدوث خطأ منه  فيام يتعلق بالتّطبيق
والرسالة ،لذلك ال جيب عصيان أمره قط {ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ّ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [املائدة،]67 :
الرسالة .وكذلك طاعة أويل األمر فهي
الرسول يف احلكم أو ّ
ولذلك ال يتوقع منازعة ّ
الرسول الكريم من الكتاب فأولو األمر
أيض ًا مردها إىل اهلل وحده ،فإذا كان حكم ّ
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أوىل من رسول اهلل بأن يبنوا أحكامهم عىل الكتاب أيض ًا ،بل إنّه جيب عليهم ذلك

لعدم عصمتهم ومظنة اخلطأ واألهواء منهم ،لذلك حيتمل وقوع النّزاع معهم ،فعندئذ

ير ّد األمر إىل اهلل ورسوله الذي هو برمته مرده إىل اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ} [النساء.]59 :

أمارة أخرى من أمارات اإليامن الكاذب

{ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

ﰗ ﰘ ﰙ}

[النور]53 :

تتحدث اآلية الكريمة عن املنافقني الذين يقولون وال

يفعلون ،فهم يقسمون لرسول اهلل وللمؤمنني ويغلظون اإليامن ليصدّ قهم املسلمون،

الرسول أن خيرجوا ويرتكوا بيوهتم وأمواهلم وأوالدهم خلرجوا معه،
بأنم لو أمرهم ّ
ّ
الرد ،ويع ّلمنا من بعده بأن نقول هلم ال تقسموا ،وهذا
فاهلل تعاىل ُيع ِّلم رسوله كيفية ّ

أمر واضح يف كيفية التّعامل مع من تشك يف نواياهم وصدقهم ،فإن كانوا صادقني
فقسمهم لن يضيف شيئ ًا وسنرى صدقهم يف الواقع ،وإن كانوا كاذبني فال يقسموا

أيض ًاّ ،
ألن قسمهم سيزيدهم ضالالً ،وعندما يأيت وقت الفعل سيثبت كذهبم .فال ّطاعة
معروفة ،وطبيعي أن تفعلوها ِ
فل َم تقسمون عليها؟! ّ
إن هذا القسم يف احلقيقة يشكك

السامع ،وجيعله مرتاب ًا ،خاصة إن كان قس ًام عىل يشء عادي تقليدي معروف .إن اهلل
ّ
خبري بام تصنعون.

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [النور]54 :

فهؤالء املنافقون الذين حيلفون عىل ال ّطاعة املعروفة هناهم عن هذا القسم،

فالرسول الكريم
وأمرهم بطاعة اهلل ورسوله ،فإن تولوا ومل يطيعوا فهم اخلارسونّ ،
الرساله كام جاء يف آخر اآلية ،وأنتم
لن خيرس شيئ ًا ،فهو عليه ما ُحل من اهلل وهو تبليغ ّ

الرسول الكريم واتّباع النّور واهلدى الذي أنزل معه،
عليكم ما ُحلتم من طاعة هذا ّ
ولذلك أن تطيعوه هتتدوا.
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التّمكني

{ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [النور]55 :

التّمكني حالة عقل ّية ونفس ّية وواقع ّية ونظم ّية ومعرف ّية ووجود ّية ،وال يمكن

أن توجد عىل سبيل التّجزئة أو التّقسيط ،بل توجد عندما توجد بشكلها الكيل
الكامل ،فتنتقل األمة من حالة االستضعاف واخلنوع ّ
العزة
والذل واخلضوع إىل حالة ّ

والكرامة والقوة واملنعة واألنفة التي ال بدّ للتّمكني أن يستدعيها ،وتوجد إرهاصاهتا
ومقدماهتا وجتلياهتا يف سائر جوانب احلياة ،وهذه اآلية الكريمة هنا عبارة عن عنوان

لتلك احلالة وبيان هلا.

وحني نتدبر هذه اآلية الكريمة نجد فيها الكثري من الوقفات للتّد ُّبر والتّفكُّر فيها.

الصالح ،هذا ال ّثنائي الذي ال يكاد ينفك يف األغلب األعم
أوالً :اإليامن والعمل ّ
من آيات الكتاب العزيز ،فال قيمة إليامن دون عمل؛ ألنّه ليس إيامن ًا حقيقي ًا ،وإنّام إيامن

والزوال عند امللامت ،وال يفيد عمل دون إيامن لذلك يمحق اهلل عمل
ظاهري سهل التّغري ّ
الكافرين .وبال ّطبع هذا اإليامن والعمل جيب أن يسبقا اجلائزة املرجوة واهلدف املنشود

الصرب واجلهاد
وهو االستخالف والتّمكني ،ومع ربط باقي آيات القرآن مع ًا من آيات ّ
ثم نرصهم ،نتفهم أنّه ينبغي القيام بالعمل ال ّطويل املستمر املخلص
الرسل ّ
واستيئاس ّ
ّ
الشاق من ِق َب ِل الذين آمنوا ،حتى يم ّن اهلل عليهم بالنّتيجة من االستخالف والتّمكني.

ثاني ًا :ما معنى "منكم" يف قوله تعاىل{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [النور ]55 :كام هي

عادة القرآن الكريم ،خياطب النّاس كام لو أنّه خياطب كل واحد بمفرده وبنفسه،
وكام لو ّ
أن اخلطاب نازل له هو بعينه ،فكأنّه يقول" :ال تستبعدوا األمر" فهذا الوعد

للمؤمنني منكم أنتم إن حققتم رشوطه .وفيه أيض ًا معنى التّرشيف ،فاهلل -تعاىل-
ُياطبكم مبارشة بذاته جل شأنه ،وفيه أيض ًا معنى التّمحيص {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ّ
فكأن فيه حث ًا وحتريض ًا للنّاس عىل أن ينتموا
ﭕ ﭖ ﭗ} [آل عمران،]141 :

 788تفسري القرآن بالقرآن

الصاحلات ،لكي يكونوا من الفائزين باالستخالف
حلزب املؤمنني الذين يعملون ّ
والتّمكني واألمن .وفيه أيض ًا معنى التّكرار واالستمرارية ،يف كل زمان ومكان،
"فمنكم" أنتم ّأيا املؤمنون الذين تسمعون هذه اآليات -يف أي مكان ويف كل زمان-

سيفوزون بالوعد اإلهلي.

مفهوم االستخالف

{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [النور]55 :

ّ
إن االستخالف يف كتاب اهلل هو غاية خلق اإلنسان ،قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ} [البقرة ،]30 :فاهلل تعاىل قد اختاره خليفة
عز َّ
وجل {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
عىل األرض ليؤدي عليها رسالة اهلل َّ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [البقرة ،]39-38 :فاالستخالف مط ّبق عىل كافة البرش ،فمنهم

من يتبع اهلدى فينجو ،ومنهم من يكفر فيهلك .فمفهوم االستخالف -بمفهوم هذه

اآلية احلاكمة عىل كل البرش -ليس مفهوم حكم وال سلطة وال حتكّم ،ويؤكد هذا
املفهوم قول املوىل ّ
جل شأنه{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [مريم ]59-58 :فقوله:
"خ ْلف" ليس بمعنى جعلهم حكام ًا وذوي سلطةّ ،
َ
ألن ال ّلوم عليهم مل يكن يف توليهم

الصالة واتباع ّ
السلطة
للسلطة ،وإنّام يف إضاعتهم ّ
الشهوات ،والتي قد يفعلها من يف ّ
والسلطة جيعل َم ْن هم
ومن هو خارجها أيض ًا .فمفهوم االستخالف بمعنى احلكم ّ

الصالة واتبعوا ّ
الشهوات ،ولذلك ال
السلطة غري مسؤولني حتى لو أضاعوا ّ
خارج ّ
الضيق لالستخالف ،ومثله يف قوله تعاىل{ :ﮜ ﮝ
يستقيم أبد ًا هذا املعنى ّ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

سورة النور 789
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} [األعراف ،]169-168 :فاالستخالف هنا هو املضاد للنّفي
ينج منه ّإل النّاهون عن
أعمهم اهلل بعذاب مل ُ
واالستئصال ،فأصحاب هذه القرية قد ّ
ثم خلف اهلل من بعدهم؛ أي أبدهلم وأسكنهم األرض ،وأبقى عليهم من
السوءّ ،
ّ

بعد نفي اآلخرين وتقطيعهم يف األرض .ويتضح هذا املعنى –االستبدال وإسكان
املستخلفني األرض بعد ال ّ
ظاملني– بجالء يف قوله تعاىل{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [إبراهيم،]14-13 :
فهذا اإلسكان من بعد إهالك من سبق هو االستخالف ،أي خيلف قو ٌم قوم ًا آخرين.

ويتضح هذا املفهوم أكثر يف قوله تعاىل{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [يونس ]14-13 :فالذين استخلفوا من بعد
إهالك ال ّظاملني استخلفوا بغاية االبتالء لينظر اهلل يف أعامهلم ،فكل منهم ُمك َّلف سواء

من ّ
السلطة أو من هو خارجها ،وكلهم سينظر اهلل يف أعامهلم بعد إهالك ال ّظاملني،
تول ّ
ويؤكد هذا أيض ًا ّ
السلطة احلاكمة فقط ،وإنّام
أن ال ّظاملني الذين هلكوا مل يكونوا من ّ
من القوم أنفسهم كذلك.

والسلطة هو تضييق
ص مفهوم االستخالف عىل احلكم ّ
تلخيص ًا ملا سبق ،فإن َق ْ َ

لواسع ،وإفراغ للمعنى من مضمون أشمل غاية يف األمهية ،بل هو الغاية من خلق

اإلنسان وإنزاله عىل األرض .واملعنى احلقيقي لالستخالف هو :اإلبقاء عىل قو ٍم ما
بعد إهالك أو نفي قو ٍم آخرين ،فأقوا ٌم ختلف أقوام ًا{ ،ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ} [األعراف.]69 :

ّ
والسلطة نتيجة يم ُّن اهلل هبا عىل من ُيبتىل هبا من عباده ،وليست غاية
إن احلكم ّ

يسعى إليها املؤمنون{ ،ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

السلطة إرادة وغاية للمؤمنني،
ﯵ ﯶ} [القصص ،]83 :فال ينبغي أبد ًا أن تكون ّ

وإنّام هي تكليف وابتالء جيعله اهلل عىل من شاء بأهون األسباب ،كام حدث مع سيدنا
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يوسف الذي مكّنه اهلل تعاىل بعد تأويل رؤيا ،وعقب لقائه "العزيز" ،وبمفهومنا
احلديث ّ
"تول السلطة"! وكام أوضحنا سابق ًا مفهوم "إرادة الدّ نيا وإرادة اآلخرة"،
فإن إرادة املؤمن توجهه لآلخرة دائ ًام ،وال جيب أن تكون أبد ًا للدنيا ،وال يمنع ذلك
والتقي فيها ،لكنه ال يكون هدف ًا وال غاية يسعى إليها ،وإنّام يكون
من التّمتع بالدّ نيا ّ
إنعام اهلل عليه وإكرامه له يف الدّ نيا نتيجة فرعية هلذه اإلرادة لآلخرة التي تستهدف
يم ُّن اهلل تعاىل
اجلنة والدّ رجات العىل ،وال تستهدف الدّ رجات العىل يف الدّ نيا ،فقد ُ
السلطة أو احلكم كفضل منه وابتالء يف الوقت نفسه ،لكن إن مل
عىل املؤمنني بتوليهم ّ
السلطة
يتولوه ال ينبغي أن تكون هدف ًا هلم يسعون وراءه ،ويف كال احلالني -سواء يف ّ
أو خارجها -هم مستخلفون لينظر اهلل كيف يعملون.
ّ
إن الكتاب املجيد قد جعل ثواب اآلخرة هو اهلدف والغاية ،وهو ال َف َلك الذي
تدور فيه آيات الكتاب العزيز ،أ ّما ثواب الدّ نيا فليس من تركيز القرآن الكريم أبد ًا،

فهو يأخذه الرب والفاجر ،املؤمن والكافر بقدر اجتهادهم يف سبيل الدّ نيا ،وأخذهم
باألسباب ،وسعيهم يف الدّ نيا بقوانني الدّ نيا ،لذلك ال ينبغي تأويل مفاهيم القرآن عىل
ثواب الدّ نيا ،فغرض الكتاب املجيد وهدفه وتوجيهه كله لآلخرة وحدها.

مفهوم متكني الدّ ين

{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ} [النور]55 :

من القرآن الكريم نفسه نفهم ونتعلم معنى التّمكني ،قال تعاىل{ :ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳﯴ} [يوسف.]21 :

يع ّلمنا املوىل ّ
جل شأنه ّ
أن سيدنا يوسف قد مكّنه اهلل يف األرض عىل مرحلتني:
ثم
املرحلة األوىل من التّمكني قد بدأت بوالدته يف بيت نبوة لنبي اهلل يعقوب ّ ،
ثم دخوله بيت العزيز آمن ًا وبقاءه فيه وتربيته بداخله فحمي من العبودية،
نجاته من البئرّ ،
وتع ُّلمه كالم اهلل تعاىل {ﯦﯧﯨﯩﯪ} [يوسف ،]21 :كام ّ
أن وجوده داخل
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قرص احلكم قد علمه أسس احلكم والقيادة ومعرفة كيفية إدارة شؤون الدّ ولة وحفظها،
وهنا يقول تعاىل{ :ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ} [يوسف.]56-54 :

السلطة بالفعل بعد انتهاء مرحلة
ثم تأيت املرحلة ال ّثانية من التّمكني وهي تويل ّ
ّ
ِ
التع ُّلم ،ونجد يف القصة كيف أن ا َملل َك قد جعله ممكن ًا ابتدا ًء ومل يطلب سيدنا يوسف
السلطة وإنّام ُعرضت عليه ،فتوالها ،فقال اهلل عندئذ {ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ}
ّ
[يوسف ]56 :فهذا هو معنى التّمكني.
ويف قصة موسى  أخرب املوىل عن الذين اتبعوه من املستضعفني{ :ﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [القصص ،]6-5 :وهذا
يعني ّ
أن التمكني سعي من العبد بتنفيذ ما أمره اهلل به من الدّ عوة واإلصالح والتّمسك
الصالة ،وتوفيق من اهلل تعاىل ،فهو يقوم عىل دعامتي العمل البرشي
بالكتاب وإقامة ّ
والتّفضل اإلهلي ،شأنه شأن أي عمل آخر.

وكذلك مع ذي القرنني{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [الكهف.]86-84 :

فتحكي لنا اآليات الكريامت عن متكينه يف األرض ،وملكه لألرض رشق ًا{ :ﮜ

ﮝ ﮞ} [الكهف ،]90 :وغرب ًا{ :ﭡ ﭢ ﭣ} [الكهف ،]86 :وأمره وهنيه{ :ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [الكهف ،]86 :وقدرته عىل صب احلديد وتطويعه ،فهذا
من التّمكني يف األرض ،وبِنا ًء عىل هذا التّمكني الذي أعطاه اهلل إياه بقوله{ :ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [الكهف ،]84 :وبحال ذي القرنني الذي قال اهلل فيه{ :ﭜ ﭝ
عز َّ
وجل،
ﭞ} [الكهف ،]85 :فكان يستخدم هذه األسباب ويعمل هبا يف سبيل اهلل َّ
وهذا هو شكر النّعمة التي أنعم اهلل هبا عليه ،فيجب أن يستخدم اإلنسان القدرات
واإلمكانيات التي منحها اهلل إياه يف سبيل اهلل وال يطغى هبا.
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فالتّمكني مسؤولية عىل صاحبه ،كام ّ
أن كل نعمة مسؤولية عىل صاحبها ،فيجب
اتّباع األسباب اخلاصة بالنّعمة والعمل هبا يف سبيل اهلل تعاىل لشكرها وعدم كفرها،
فتلك مسؤولية كربى ال ينبغي التّفريط فيها ،فمن يفعل هذه املسؤولية فأولئك هم
الذين ينرصون اهلل حق ًا فينرصهم اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [احلج.]41-40 :

ومما سبق يتبني لنا ّ
أن معنى التّمكني هو :سلطة احلكم وامتالك القوة.

{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ} [النور]55 :

وبالعودة آليتنا الكريمة ،فمعنى
السلطة عىل العباد يف أمور حياهتم كلها ،وهو املرجعية
بأن يكون الدين هو احلاكم ذو ّ
يتحروا قول الدّ ين فيها.
التي َي ُر ّدون إليها يف كل مسألة لكي َّ

إن هذا املفهوم القرآين يوضح بجالء لكل املسلمني ّ
ّ
أن متكني الدّ ين هو يف املقام
األول متكني له يف نفوسهم قبل أن يكون متكين ًا عىل اآلخرين ،فإذا كان الدين ُمكن ًا يف
الصاحلات،
قلوهبم ،فيتحرون أمر اهلل ورشعه يف كل أمور حياهتم ،ويفعلون األعامل ّ
ويزكون أنفسهم ،لكان هذا هو تطبيق لآلية عىل أرض الواقع ،ولتحقق التمكني
للدين .كيف ذلك؟ ألنّه إذا أصبح كل فرد منّا عىل هذه ّ
الشاكلة التي يتمكن فيها
الدّ ين يف قلب ٍّ
كل منّا ،ألصبح املجتمع كله عىل هذه ّ
الشاكلة ،فاملجتمع ما هو ّإل
أفراد ،وعندئذ يكون متكني الدّ ين كام تبرش اآلية الكريمة.

َّ
إن حماوالت التّمكني اخلاطئة التي يامرسها املسلمون ،بِنا ًء عىل الفهم اخلاطئ
السيايس ،لفرض الدّ ين عىل النّاس يف
بالسعي للوصول حلكم باملفهوم ّ
ملعنى التّمكني ّ
صورة قوانني دون أن يؤمن النّاس هبذا الدّ ين ابتدا ًء ،فام هذا ّإل أبشع أشكال التّسلط
وال ّطغيان باسم الدّ ين ،والدّ ين من هذا براء ،فام فائدة تطبيق قواعد الدّ ين عىل النّاس
دون اإليامن به! وما أ َم َر اهلل تعاىل باإلكراه عىل الدّ خول يف الدّ ين وال اإلكراه عىل
السبب حتديد ًا وهو "اإليامن" ،فاإلكراه ينايف اإليامن!
طاعته واالمتثال ألوامره ،هلذا ّ

ّ
إن املالحظة املهمة يف هذه اآلية هو التّمكني للدّ ين وليس للفرد أو للجامعة
املؤمنه والفارق كبري ،فالتّمكني للفرد كان فيام سبق كام مكّن اهلل ليوسف  أو
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الصاحلات وحتقيق
ذي القرنني ،أ ّما التّمكني للدين فهو إقامته وحتقيق اإليامن وعمل ّ
التّقوى والتّزكية ،لذلك يمكن لكل فرد منّا أن ُيمكِّن لدينه يف نفسه هو ،ألنّه سوف
الرسل مل ُيطلب
يسأل عن نفسه ،وليس مطلوب ًا منه التّمكني لدين اآلخرين ،بل وحتى ّ
منهم ذلك؛ ألنّه عمل فردي يقوم به كل شخص بنفسه لنفسه{ ،ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ} [النحل{ ]35 :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [الرعد.]40 :

وهناك مالحظة ثانية وهي أن بعض االجتاهات اإلسالمية املعارصة عمدت إىل
ّ
فضخمتها وربطتها بالتّمكني ،فكثري من احلركات والفئات اإلسالمية
بعض ال ّظواهر
اعتربت االضطهاد الذي تتعرض له حركة أو فئة أو مجاعة من النّاس ظاهرة صحية
أن النّرص قد صار قريب ًا؛ إذ َّ
ُسنَنِ ّية ،وإذا حصلت فذلك يعني ّ
إن معظم قصص األنبياء
الض ومنح النّرص والتّمكني
الذين امتُحنوا وابتُلوا كانت تنتهي بعد البالء بكشف ّ
لذلك النّبي ومن معه ،واألمر ليس كذلك عىل عمومه ،فقد تقع الفتنة واالبتالء واملحنة
بسبب أخطاء وقع هبا قادة احلركة أو اجلامعة أو وقع هبا عامتُها ،أو ذنوب وانحرافات،
فليست كل فتنة متر هبا مجاعة من النّاس دلي ً
ال عىل ّأنا بلغت مرحلة اإلعداد والتّهيئة
رسخت لفكر اعتذاري ،لدى كثري من اجلامعات،
للتّمكني ،وهذه ال ّظاهرة اخلطرية قد ّ
بحيث يقولونّ :
"إن علينا العمل وليس علينا الوصول إىل النّتائج" فيتنصلون من مسؤولية
أخطائهم بحجة ّأنم غري مسؤولني عن النّتائج ،واحلق ّ
أن اإلنسان مسؤول عن عمله
ونتائج عمله وآثار ذلك العمل ،قال تعاىل{ :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [النحل ،]25 :فنفي هؤالء
ملسؤوليتهم عن النّتائج ال يغني عنهم من اهلل شيئ ًا ،وال يعفيهم من املسؤولية.

السلطة ،لتوهم ّ
أن
وهناك ظاهرة أخرى وهي حرص مفهوم التّمكني بالتّمكُّن من ّ
أضخم يشء يف اإلسالم هو تطبيق احلدود والتّعازير للنّاس ،وال شك يف ّ
أن تطبيق
النّظام اجلزائي اإلسالمي مهم جد ًا ،ولكن من قالّ :
إن النّظام اجلزائي هو كل يشء؟

ّ
الصالح بجميع أنواعه وأركان اإليامن واإلسالم
إن هناك اإليامن والعمل ّ
واإلحسان ،كل تلك تشكّل وحدة كاملة ال تنفصل ،وال بدّ من القيام هبا ليتحقق
اتصاف اإلنسان باإليامن واإلسالم ،ولذلك كانت احلدود والنّظام اجلزائي من أواخر
ما جاء القرآن املجيد به ،يف حني صار يتصدر لدى املعارصين ما يسمى بتطبيق الرشيعة.
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وتنبثق عن هذه ال ّظاهرة ظاهر ٌة سلبية أخرى ،تكاد تشبه ما كان عليه بنو إرسائيل
السخيفة التي كانوا حياولوهنا بينهم وبني أنبيائهم ،ليقولوا هلل
من تلك املقايضات ّ
تعاىل ما دمنا نعبدك ،ونأمتر بأوامرك ،فاملفروض أن تقدم لنا مقابل ذلك يف احلياة
الدّ نيا ما نحن بحاجة إليه من ماء وطعام ورشاب ونرصة عىل أعدائنا والتّمكني لنا.
السلبية االنحرافية ال تتوافق أبد ًا مع اإلسالم وروحه ،وليست مقبولة
هذه ال ّظواهر ّ
من مؤمن باهلل واليوم اآلخر صيغت عالقته باهلل ّ
جل شأنه بمنتهى الدّ قة والوضوح،
فليس فيها مقايضة وال تبادل وال "أعطني ما ُأريد ألعمل لك ما تريد" فذلك منطق
مل يألفه اإلسالم ومل يقبله.

ّ
إن التّمكني هو متكني لدين اهلل وملقاصده وللقيم العليا التي ُبني عليها ،التّمكني
هو متكني للعدل واحلرية اإلنسانية واملساواة بني بني البرش وأداء األمانات إىل أهلها
والقيام هلل بالقسط ،التّمكني هو متكني لرساالت النّبيني كافة وكل ما جاؤوا به ،ونبذ
لكل ما خالف رساالت اهلل أو خرج عن رشعه أو تنكب طريق منهجه يف أي حال من
حل َم َلتِه املؤمنني به املط ّبقني
األحوال ،وإذا ُمكِّن لدين اهلل ومقاصده وقيمه ،فقد ُمكِّن َ
أسست للنّظام
السورة التي َّ
ملقاصده والقائمني عىل حدود اهلل .وأن تأيت هذه اآلية يف ّ
األخالقي ونظام العالقات بني النّاس ،ووضعت الفواصل بني ما هو خصويص وما
هو مشاعٌ ،
دليل عىل أمهية هذه األمور التي قد يتساهل اإلنسان هبا .ويف سورة املائدة
وضع اهلل ّ
جل شأنه آية كامل الدّ ين ومتامه {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
والصيد
والشاب
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [املائدة ]3 :يف سياق حتدث عن ال ّطعام
ّ
ّ
والنّكاح ،فكان فيها رسالة ّ
بأن متام الدّ ين وكامله بأن ال يفرط اإلنسان وال يتساهل
بأي من أمور الدّ ين يف املأكل واملرشب واملسكن واملنكح ،فهنا يعطي رسالة لإلنسان
املسلم ّ
بأن التّمكني ال يكون باألخذ بعظائم األمور وحدها ،بل ال بدّ من األخذ
كذلك هبذه األمور التي قد يضعها البعض يف دائرة التّحسينات والكامليات ،فربط
هبا التّمكني يف األرض ،ون ّبه إىل أنّه متكني يغاير التّمكني املادي الذي قد حيصل عليه
الرب والفاجر من احلكام وامللوك واملنحرف واملستقيم من ّ
الشعوب واألمم .وهؤالء
الذين يمكّن اهلل هلم وال يتوقف التّمكني فيهم ،ال قبل النّرص وال بعده ،هم املداومون
عىل استيفاء رشوط التّمكني والقيام هبا.
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حتقيق األمن
{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [النور]55 :

ال َيفهم هذه اآلية الكريمة بشكل عميق ّإل من يضمها إىل باقي آيات الكتاب
الكريم شأن كل آياته ،ومن حياول فهم الكتاب بطريقة تفاعلية مع الواقع احليايت وليس
ِ
شك ودعوة النّاس لذلك.
تارخيي ًا فحسب ،ومن حياول بالفعل عبادة اهلل وحده دون ْ

فمن آيات الكتاب الكريم نجد أنّه ما أتى رسول هبذا القول وهذه الدّ عوة ّإل
ونوصب العداء هو وأصحابه ،وهكذا وجدنا أيض ًا يف أيامنا هذه ،فهي سنّة تتكرر يف كل
عرص ،ومل ولن تنتهي طاملا هناك برش حييون عىل األرض .فكل مؤمن سيدعو إىل عبادة اهلل
ويارب و ُيس ّفه و ُيك ّفر كام ُفعل برسل اهلل من قبله.
وحده ال رشيك له ،س ُيعادى ُ

الساكنة التّارخيية
ومن أسوأ حماوالت فهم آيات الكتاب الكريم هي حماولة الفهم ّ
التي تُرجع كل فهم وتأويل إىل املايض وإىل عرص النّزول ،وجتاهل متام ًا ّ
أن هذه اآليات
الكريامت إنّام هي لكل عرص ،وهي تعالج واقع ًا متحرك ًا وديناميكي ًا للبرش ،وليس
واقع ًا ثابت ًا وساكن ًا.

ومن هذه األخطاء اجلسيمة يف الفهم حماولة تفسري هذه اآلية الكريمة عىل ّأنا
الرسول الكريمّ ،
وأن التّمكني املقصود
تعني استخالف أيب بكر وعمر  Lبعد ّ
الراشدةّ ،
وأن األمن هنا هو حالة األمن يف املدينة املنورة بعد اهلجرة
هو اخلالفة ّ
الرسول الكريم وبعدهاّ .
الساكنة التي ال
إن الفهم هبذه ال ّطريقة التّارخيية ّ
قبل وفاة ّ
تفاعل فيها مع احلياة ومع تطور العرص واألحداث يفرغ اآلية الكريمة -وما عداها
من اآليات التي تُفهم بال ّطريقة نفسها -من مضموهنا ومن أهدافها ،والتي هي ضبط
حركة احلياة وتصحيحها يف كل وقت وعرص.

واآلية الكريمة تعطي الوعد بتحقيق األمن للمؤمنني الذين استخلفهم اهلل يف
األرض ومكّن هلم دينهم .والوعد بتحقق األمن بعد اخلوف بسبب عبادة اهلل وحده
خالصة دون رشك -يشري إىل ّبالسهولة وال اليرس التي
أن حتقيق هذا األمر ليس ّ
يتخيلها البعضّ ،
ألن من يكفر بعد هذا االستخالف والتّمكني واألمان فليس له أي
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عذر أو حجة أو خمرج ،بل سيكونون من الفاسقني ،وليس الكفر هنا هو فقط إنكار
وجود اهلل تعاىل وإنكار آياته ،وإنّام قد يكون كفر النّعم التي أنعم اهلل هبا يف هذه اآلية،
وهذا من أعظم ما فقد املسلمون من مبادئ؛ مبدأ شكر النّعمة ،والذي يعني استخدام
نِ َع ِم اهلل يف أداء أوامر اهلل واالمتثال هلا.

وقد أتى مبدأ شكر النّعمة واضح ًا جل ّي ًا أيض ًا يف قوله تعاىل{:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [النحل.]112 :

{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [النور]56 :

السياق يف تعليم هؤالء الذين يف قلوهبم مرض ،واملنافقني الذين كانت
ويستمر ّ
الصالة
والرسول ،يأيت األمر بإقامة ّ
تتحدث عنهم اآليات ،فبعد األمر بطاعة اهلل ّ
الرسول مرة أخرى ،منفردة وغري مقرتنة باهلل ،وهي دائ ًام طاعة هلل
وإيتاء ّ
الزكاة وطاعة ّ
وحده بال ّطبع ،ولكن إلزالة كل ريب يف قلوهبم منه .O

ّ
إن العالقة بني اهلل تعاىل والنّفس اإلنسانية عالقة عجيبة ،فاآليات املنترشة يف
أن أي غفلة عن ذكر اهلل أو إعراض عنه ّ
كتاب اهلل كلها تنبه إىل ّ
جل شأنه أو فتور
الصلة هنا
الصلة بني اهلل والنّفس اإلنسانية ،وتوقف ّ
عن طاعته ،يؤدي إىل توقف ّ
موت اعتباري لتلك النّفس {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} [األنعام .]122 :هذا املوت
االعتباري يصيب النّفس اإلنسانية بحالة اغرتاب هائلة ،وهي تستشعر حالة البعد
الصلة به ّ
السابقتني يؤكد
جل شأنهّ .
عن اهلل وانقطاع ّ
والتابط بني اآليتني الكريمتني ّ
هذه احلقيقة بوضوح ،فالتّمكني أحيان ًا قد ُيطغي اإلنسان الغافل بحيث قد يقول :إنّام
أوتيته عىل علم عندي ،وقد ينسب كل اإلنجازات والنّجاحات التي حققها اإلنسان
بتوفيق اهلل وتسديده إىل ذات اإلنسان البرشية ،ولذلك ّ
فإن القرآن الكريم يؤكد هلذا
اإلنسان باستمرار أن ال يغفل عن ذكر اهلل يف أ ّية حالة؛ إذ ّ
إن أ ّية غفلة سوف تؤدي
والروح ،ولذلك جاءت هذه اآليات مبارشة لتدعو
إىل املوت ،موت القلب والعقل ّ
الرسول الكريم ،فهدفكم ال ينبغي أن
الصالة وإيتاء ّ
املؤمنني إىل إقامة ّ
الزكاة وطاعة ّ
الرمحة وبلوغها يف الدّ ار اآلخرة.
يكون ال ّلعب وال ّلهو يف احلياة الدّ نيا ،وإنّام طلب ّ

سورة النور 797
{ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} [النور]57 :

ثم يأيت التّحذير هلم من الكفر وبيان عواقبه ،فإمهال اهلل لكم ليس عجز ًا منه
ّ
سبحانه ،ولكن فرصة لكم لترتاجعوا عن سيئات أعاملكم وعن كفركم ونفاقكم،
لكن إن أبيتم ّإل الكفر ،فأنّتم خلق ضعيف من خلقه ال تعجزونه يف أرض الدّ نيا وال
يوم القيامة ،فمأواكم النّار ولبئس املصري.

النَّجم السادس :تنظيم شؤون األرسة

{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ} [النور]61-58 :

االستئذان داخل البيت

{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
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ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ}

[النور]60-58 :

ّ
إن هذه اآلية الكريمة ضمن باقي آيات سورة النّور التي اهتمت بأمر األرسة،

وتنظيم شؤوهنا ،واحلفاظ عىل عفتها وطهارهتا ،وبذلك طهارة املجتمع بأكمله،
فهي هبذا استكامل ألحكام البيوت التي سبقت .فهنا األمر باالستئذان داخل البيت

الواحد بعد أن سبق بيان رضورة االستئذان قبل دخول البيت كله .فاالستئذان داخل

البيت بمعنى قبل الدّ خول عىل غرفة معينة يف البيت فيجب االستئذان ممن بداخلها
ثالث مرات ،بأن يطرق الباب ثالث ًا؛ فإن مل يؤذن له بعد املرة ال ّثالثة فيجب عليه

الرجوع ،وذلك ملا قد يكون من انتهاك خلصوصية اإلنسان يف داخل بيته خاصة يف
ّ

تلك األوقات التي حددهتا اآلية ،والتي عادة ما تكون وقت راحة واسرتخاء وخلوة؛
فعدم االستئذان يف هذه احلالة يضع احلرج عىل أهل البيت فال يسرتحيون ،وكذلك
يؤذي اآلخرين بام قد يرون من عورات هتيج نفوسهم وتثري غرائزهم.

َمن الذين يستأذنون

السن
أوالً :الذين ملكت أيامنكم ،وهم العبيد أو اإلماء .ومل حتدد اآلية النّوع وال ّ

وال الدّ ين اخلاص هبم ،فالكل جيب أن يستأذن ،وينرصف هذا األمر عىل العاملني
باملنازل هذه األيام من عامالت النّظافة أو املربيات أو ال ّطباخات واخلدم بشكل عام.

ثاني ًا :الذين مل يبلغوا احللم ،وهم األطفال دون س ّن االحتالم ،والذي خيتلف
اختالف ًا بسيط ًا من طفل آلخر ،وخيتلف بشكل أكرب من جمتمع آلخر ،بحسب البيئة
والعوامل الوراثية واجلوية أيض ًا .وهنا مل حتدد اآلية أيض ًا النّوع ،فاألمر منرصف إىل
ّ
الذكور واإلناث.
حل ُلم من املؤمنني.
ثالث ًا :األطفال الذين بلغوا ا ُ

رابع ًا :القواعد من النّساء الاليت ال يرغبن يف النّكاح ،فنجد يف جمتمعاتنا إناث ًا

سورة النور 799
آيسات من النّكاح؛ فهؤالء أباح اهلل هل ّن أن يتخففن من مالبسهن ،ولكن ال يتربجن

بالتّزين بحيث يصبح ّن فتنة هتيج الغرائز وتثري النّفوس ،وخري هل ّن من ذلك أن
يستعففن ،فهذه رخصة هل ّن من اهلل حتى ال جيعل عليه ّن احلرج فال يرحتن يف بيوهت ّن

فشع اهلل تعاىل هلم االستئذان حتى
بسبب ارتدائه ّن لكامل مالبسه ّن داخل البيتَ َ .
ال تتأذى نفوسه ّن برؤية عورة أو مشاهدة فعل يثري نفوسه ّن ،فتتأجج ّ
الشهوات وال
ترتاح النّفوس وال القلوب.

مواعيد االستئذان

الرئييس يف اليوم ،والذي يتخ ّفف
أوالً :من قبل صالة الفجر ،وهو موعد النّوم ّ

فيه اإلنسان من مالبسه وقد تظهر عورته فيه.

ثاني ًا :بعد ال ّظهر ،وهو وقت القيلولة ،وهو وقت التّخ ّفف من املالبس أيض ًا.
الراحة بعد عناء اليوم وتعبه.
ثالث ًا :من بعد صالة العشاء ،وهو وقت ّ

ونلحظ التّبعيض يف قوله{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ}
ﯨ} [النور ،]58 :وهو ما يشري إىل ّ
أن ليس كل الوقت قبل الفجر وكذلك بعد
العشاء هو وقت راحة ونوم ،فيجب أن يقوم املؤمن بال ّليل هلل رب العاملني وال ينام
[النور:

 ،]58و{ﯥ ﯦ ﯧ

طول ال ّليل ،فهو يقوم يف ال ّليل ل ُيس ِّبح أو يقرأ القرآن أو يتهجد أو يذكر اهلل تعاىل بشتى
ال ّطرق .كذلك فإن املوىل ّ
جل شأنه مل حيدد موعد ًا بعينه قبل الفجر أو بعد العشاء ،وإنّام

تركه ليناسب ظروف كل إنسان واحتياجاته حتى ال يكون حرج عىل النّاس يف ذلك،
فاحلمد هلل عىل الدّ ين الذي ما جعل اهلل علينا فيه حرج ًا.

ِع ّلة االستئذان

ذكرت اآلية الكريمة ِ
الع ّلة من االستئذان ّ
بأن هذه األوقات عورة ،فهي أوقات
راحة واسرتخاء وختفيف من ال ّثياب كام ورد يف اآلية الكريمة {ﯠ ﯡ ﯢ}
[النور ،]58 :فيجب أن ُترتم اخلصوصيات ،وتُسرت فيه العورات ،ويرتاح أصحاب
كأنم يف ّ
الشوارع.
البيت بأن ال يظلوا طوال اليوم مرتدين كامل ثياهبم ّ
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وبعد هذه األوقات ال جناح يف الدّ خول دون استئذان ،ونجد مجيل التّعبري
{ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [النور ،]58 :فهو ترك األمر خيار ًا لكم بأن تستأذنوا

ّ
وجل ال يريد أن جيعل حرج ًا عىل أهل البيت يف كثرة
عز
أو ال تستأذنوا ،فاملوىل ّ
االستئذان يف األوقات العادية ،فلو أمر اهلل باالستئذان يف كل وقت لكان حرج ًا كبري ًا.
الصيح الواضح ألحد أوامر اهلل يف كتابه ،قد جعله اهلل يف كآفة
مثل هذا البيان ّ

آياته {ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﳏ} [النور ،]58 :فهذا األمر من اهلل تعاىل ألنّه عليم حكيم.

وهلذا األمر ِع ّلة أخرى غري مذكورة يف هذه اآلية ،لكنها مذكورة يف غريها من

اآليات ،أال وهي تربية األطفال والنّشء اجلديد عىل طاعة األبوين واحرتامهام ،وعىل
حسن اخللق واألدب العايل .فتعويدُ ال ّطفل منذ صغره عىل االستئذان عند الدّ خول

عىل أبويه يبني يف داخله هيب ًة واحرتام ًا وإجالالً هلام ،وجيعل أمرمها له مطاع ًا يف سائر

األمور ،إن تعود ال ّطفل عىل ذلك األمر ،فهو أمر يتكامل مع باقي أوامر الكتاب املجيد

إلنشاء جيل عىل خلق عظيم.

{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} [النور]61 :

السورة الكريمة يف تنظيم شؤون األرسة إىل أدق تفصيالهتا ،والتي قد
تستمر ّ

نعدّ ها بدهية ،فهنا حكم األكل يف البيوت التي ذكرهتا اآلية من غري استئذان أهل

البيت دون أن ُيعدَّ ذلك رسقة للبيت أو تعدي ًا عىل خصوصيات البيت ،ففي حالة

بيوت اآلباء مث ً
ال ال ُيتصور أن يستأذن االبن من أبيه كلام أراد تناول طعام ،وكذلك

يف باقي احلاالت .ونجد احلكمة البالغة يف هذا األمر وهي رفع احلرج عن أهل البيت

سورة النور 801
الواحد وعن األقرباء ،فنالحظ ّ
أن معظم املذكورين يف اآلية الكريمة أقرباء ،واحلكمة
األخرى هي توطيد وتثبيت املودة يف العالقات بني أبناء العائلة الواحدة وإزالة حواجز
الرسميات وإبداهلا بأمور تفيش بينهم ال ّثقة واملودة واحلب.
ّ

ومن مفهوم املخالفة ،نجد أنّه ينبغي عىل اإلنسان أن يطلب اإلذن ممن هم خارج
الصداقة ،فهذا أدعى إىل احرتام حرمات
هذه احلاالت ،أي خارج صلة القرابة أو ّ

الصداقة.
البيوت ومشاعر الغرباء الذين مل تصل عالقتهم بعد إىل مرتبة ّ

النَّجم السابع :أحكام خاصة بمعاملة الرسول 

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} [النور]6٤-62 :

أحكام جمالس الرسول 

{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [النور ]62 :ومن اآلداب أيض ًا
التي ختص االستئذان ،االستئذان من رسول اهلل  قبل االنرصاف ،إذا كان هناك
أمر جامع للمسلمني ،فقد يطرأ حادث أو يتم التّجهيز حلرب أو يتم أخذ املشورة أو ما
إىل ذلك من األمور اجلامعة العامة التي ختص املسلمني ،ففي هذه األمور ال ينبغي أن
يغيب عنها املسلم ،وإنّام جيب أن يكون شاهد ًا وحارض ًا لكي ينتفع هو بنفسه ويعلم
ما يدور من أحداث ،ويزداد وعيه وفهمه ومعرفته بأراء اآلخرين أيض ًا ،وكذلك ينتفع
املسلمون برأيه أو جمهوده إذا تطلب األمر .أ ّما إذا اقتضت احلاجة أن ينرصف ّ
الشخص
لشأن خاص به ،فيجب عليه أن يستأذن من رسول اهلل  قبل االنرصاف احرتام ًا له
الرسول الكريم له فلن تكون هناك ذريعة لسوء ال ّظن،
وإجالالً ملكانته ،فإذا ما أذن ّ
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خاصة ّ
الرسول دون إذن هو من أعامل املنافقني،
وأن التّسلل واالنسحاب من جملس ّ

قال تعاىل{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} [التوبة ،]127 :لذلك جعل املوىل

ّ
جل شأنه هذا االستئذان عالمة عىل اإليامن ،قال تعاىل{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ} [النور .]62 :وإذا كان األمر باإلذن ملن شاء منهم منوط به

ّ
وكأن هذا العمل
 فإنه  له حق االستغفار من عدمه ملن خالف هذه اآلداب،

الرسول  هلم ،فهذا يشري إىل أمهية احلضور يف
أورثهم ذنب ًا عظي ًام يتطلب استغفار ّ
أمور املسلمني اجلامعة مع رسول اهلل  ،وعدم االنرصاف منها ّإل ليشء شديد ال

حيتمل التّأجيلّ .
إن هذا األمر -وهو يؤكد عىل رضورة االهتامم بأمر املسلمني ووجود

املسلمني مع ًا يف أمورهم اجلامعة -نجده مؤكد ًا أيض ًا باألوامر املختلفة يف القرآن

الصلوات اليومية أو صالة اجلمعة أو العيدين أو صالة
بصالة اجلامعة ،سواء يف ّ

اجلنائز ،فيجب العمل بتوجيه القرآن الكريم الدّ ائم عىل جتمع املسلمني وترابطهم،

ومعاونة بعضهم بعض ًا يف األمور اجلامعة ،وعدم االنرصاف عنها لألمور الفردية

ّ
الضوري جد ًا الذي ال ُيتمل تأجيله.
الشخصيةّ ،إل ّ

الرسول 
حكم آخر مما ُخص به ّ

{ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

} [النور]63 :

يأمرنا املوىل ّ
الرسول ببعضنا البعض يف الدّ عاء ،واملقصود
جل شأنه بعدم مساواة ّ

بالدّ عاء النداء كام قال تعاىل{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}
[النمل]80 :

وقال تعاىل{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [فاطر]14 :

سورة النور 803
ِ
الرسول  لالجتامع لشأن املسلمني ،فال
فاآلية تدل عىل معنى النّداء من ق َبل ّ

الرسول  لكم لالجتامع ألمر املسلمني ،ودعوتكم
تُساووا ّأيا املؤمنون بني دعوة ّ
الرسول  جيب أن تُل ّبى وال ينرصف
بعضكم بعض ًا يف أموركم اخلاصة .فدعوة ّ

السابقة.
عنها أحد لشأنه اخلاصّ ،إل ما اضطر إليه حتى ال يأثم كام ب ّينت اآلية ّ

الرسول  فال ينبغي أن يكون كسائر
وحتمل اآلية الكريمة أيض ًا معنى النّداء عىل ّ

وخري ُمع ّلم لنا اهلل E
النّاس ،بأن ينادى باسمه «يا حممد» فهذا غري مقبول.
ُ

الذي مل يناده وخياطبه باسمه قط كام نادى سائر األنبياء بل قيل له{ :ﭹﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [املائدة{ ،]67 :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}

[األحزاب ،]45 :وهكذا ينبغي علينا أن نناديه كام ع ّلمنا اهلل .E

ّ
الرسول الكريم ،سواء أكانت صادرة منه أو له ،جيب أال تتساوى مع
إن أمر دعوة ّ

ألنا ال ختص شخصه الكريم ،وإنّام ختص األمة اإلسالمية كلها،
غريه من النّاس ،وذلك ّ

إن يف أمر النّداء أمهية كربى ،وذلك ّ
الساعةّ .
ألن املساواة بني
وختص هذا الدّ ين إىل قيام ّ

الرسول مساوي ًا للقدر
الرسول ودعاء اآلخرين لالجتامع جيعل القدر العايل لدعاء ّ
دعاء ّ

الرسول ومعصيته
األدنى لدعاء باقي األشخاص ،فسيؤدي مع الوقت إىل جتاهل دعوة ّ

الرسول -أي بمعنى النّداء عليه -مع غريه
فتحبط األعامل .وكذلك مساواة دعوة ّ

الرسول الكريم وإجالله يف النّفس
من البرش سيؤدي إىل مساواة نفسية تقلل من هيبة ّ
وجتعله كسائر البرش ،مما قد يؤدي إىل عصيانه يف أمر قد يصدره خاصة يف األوقات

العصيبة كاحلروب واملعاهدات .لذلك كان توجيه املوىل بقطع هذا ال ّطريق من بدايته

الرسول الكريم وإجالله يف النّفوس.
والنّهي عن كل ما ينايف تعظيم شأن ّ

الرسول وينرصفون،
و{ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ} [النور ]63 :من جملس ّ

{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} [التوبة{ ،]127 :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}

[النور:

 ]63باالجتامع واحلضور إليه{ ،ﮒ ﮓ ﮔ} [النور ]63 :يف دينهم أو يف دنياهم
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{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [النور ]63 :يف الدّ نيا واآلخرة.

{ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} [النور]64 :

السورة الكريمة يذكّر املوىل ّ
جل شأنه بحقيقة الدّ نيا ،وحقيقة املصري
ويف هناية ّ
الساموات
الذي سنؤول إليه مجيع ًا ،وأنّه سبحانه هو املالك احلق لكل يشء يف ّ

واألرض ،وأنّه يعلم كل يشء فيهامَّ ،
وأن مردنا ومصرينا إليه مجيع ًا يوم القيامة ،ف ُين ّبأ
كل إنسان بام عمل{ ،ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} [النور.]64 :
هذا واهلل أعىل وأعلم.

سورة العنكبوت 805

وصفها :سورة مك َّية

عدد آياهتا :تسع وستون.

وعدد كلامهتا :تسعامئة واثنتان وثامنون.

وعدد حروفها :أربعة آالف ومئتان.

هي سورة مك َّية كلها عىل األرجح ،وهي من أواخر ما نزل بمكة ،لذلك كان

املكي من اضطهاد وفتنة للمؤمنني بطريقة
فيها ما يشبه اخلامتة ملا جرى يف العهد
ّ
تعرض له املؤمنون وهتيئ األذهان ملرحلة أخرى ختتلف
ملخصة ،تكاد تلخص ما َّ

فيها طبيعة التحديات واملواجهات بني معسكر اإليامن ومعسكرات الرشك والكفر
وأهله ،ومنهم من ُع ِرفوا بأهل الكتاب الذين كان يتوقع منهم أن يكونوا أحالف ًا
ألهل اإليامن ومحلة الرسالة اخلامتة ،لوال البغي واحلسد اللذان مآل قلوهبم .لقد

كان بغيهم أشبه ببغي ابن آدم عىل أخيه{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}[املائدة]27 :

والسورة كلها تفصيل ملا ُأحكم يف

سورة الفاحتة{ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ} [الفاحتة .]7-6 :ولذلك كانت خامتتها{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

فكأنا تقول من أراد االهتداء إىل الرصاط املستقيم
ﮨ ﮩ ﮪ}[العنكبوت،]69 :
َّ

فليجاهد يف اهلل حق جهاده ،وعىل مجيع املستويات ،فيبدأ بجهاد النفس ويتخلص

من التبعية والتقليد والعقلية اآلبائية ،ثم بجهاد الدفع والتدافع وجهاد الطلب.

وإذا كانت بداية سورة البقرة قد ب َّينت مصدر اهلداية{ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ} [البقرةَّ ،]2 :
فإن هذه السورة قد ب َّينت بعض وسائل هذه اهلداية.

عمود السورة:

عمود هذه السورة وحمورها األساس "اإليامن والتحديات التي تواجه محلته"،
فتبي الفتنة وتتناول دروب ًا منها لتتوطن نفوس املؤمنني
يف مجيع جوانبها ومستوياهتاّ ،
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وتتهيأ الستقبال ما َس ُي ْبتَلون به من فتن من سائر خمالفيهم يف اإليامن ،وخصومهم
ووحدوه -سبحانه-
الذين ال ينقمون منهم إال َّأنم آمنوا باهلل حني كفر اخلصوم،
ّ
حني أرشك به اخلصوم ،وأخلصوا دينهم هلل حني خلط خصومهم الرشك واإليامن،
َت وبجانب منها ُختمت.
ومزجوا بني العمل الصالح والعمل اخلبيث .فبها ُب ِدئ ْ
فسنَّة الفتنة وابتالء املؤمنني سنَّة ثابتة مستمرة{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ} [آل عمران ،]141 :وتُن ّبه خامتة السورة عىل َّ
أن اجلهاد ينبغي أن ُيفهم يف
إطار الفتنة واالبتالء وأنَّه ينبغي أن يكون سبي ً
ال إىل اهلداية ،فهو خيالف "الفتح" الذي
يكون هدفه التغ ُّلب عىل اخلصم وكرس شوكته وإذهاب رحيه ،أ َّما هدايته فقد ال ختطر
القرآين والغزو
عىل بال الفاحتني ،وهنا يظهر االختالف احلقيقي بني اجلهاد بمفهومه
ّ
والقتال ومايرتتب عليهام ،ولذلك قال -تعاىل{ :-ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}[العنكبوت ]69 :وليس سبلهم هم ،فالنتائج التي يوصل اجلهاد إليها
نتائج حتظى بعناية اهلل -جل شأنه -ومباركته ،وأ َّما الغزو والفتح فهي أمور أخرى.

مؤرشات يف املنهج:

(((

وهناك وجه آخر من أوجه املقارنة بني سورة العنكبوت وسورة البقرة ،فسورة
البقرة نبهت إىل بعض صفات املؤمنني املتقني ،ومنها ارتباطهم باهلل -جل شأنه-
وسؤاله  ال ُلطف والتخفيف وعدم التكليف بام ال ُيطاق أو َي ْص ُعب ،والنظر
إىل أن ذلك جزء من أهم وسائل تكوين َم َلكَة التقوى يف اإلنسان حتى يعبد اهلل
ّ
جل شأنه -نعمته عىلكأنَّه يراه .ويف هذه السورة التفات نحو اجلغراف َّية ،فيبيَّ
اإلنسان هبذا التنوع يف اجلغرافيا ،فهناك حرم آمن امتن عليهم بتمكينهم منه ،فقال
تعاىل{ :-ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} [القصص ،]57 :وعدَّ اجلهاد يف اآلية األخرية((( العلواين ،الوحدة البنائ َّية للقرآن املجيد ،مرجع سابق ،حيث تم هناك تفصيل رؤيتنا ألحد أهم مالمح
نفس
اخلطاب
القرآين ،وما حيتّمه من حمددات منهج َّية َّ
خاصة يف القراءة .كام نرشنا يف إبريل 2012م ،مقاالً ّ
ّ
فيه آيات القتال يف القرآن وفق ًا هلذا املنهج ،وانطالق ًا من إيامننا بوجود وحدة بنائ َّية للقرآن ،وخالف ًا لكل
املناهج التجزيئ َّية للقرآن والتي تقرؤه عضني بني ناسخ ومنسوخ ،فهذا املقال هو تطبيق عميل هلذا املنهج.
انظر:
 -آيات القتال :نموذج تفسري القرآن بالقرآن :موقع أكاديمية العلواين
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ّ
جل شأنه -ويلفت النظر إىل َّأن فيه إشارة إىل
وسيلة هلداية العباد إىل سبل اهلل
تعدد السبل{ :ﮣ ﮤ} [العنكبوت ]69 :لينبهنا َّ
أن اجلهاد واملدافعة ال تنحرص
يف سبيل واحد ،بل هلا سبل عديدة ،ذكر لنا بعضها ،وه ّيأ لنا األسباب الستنباط
وترتم األرض املقدسة ُ
البعض اآلخر ليدوم األمن يف احلرم ويستمرُ ،
وتفظ هلا
مكانتها ،ويعمل اإلنسان املستخ َلف باملدافعة واملجاهدة كي جيعل من بقية أجزاء
األرض مسجد ًا وطهور ًا تشبه احلرم واألرض املقدسة إذا ما دخل الناس يف السلم

كا َّفة واستجابوا لرهبم وأقاموا الصالة.

كام َّ
أن فاحتة السورة بدأت باألحرف املقطعة التي استهلت هبا سورة البقرة ،مما

يشري إىل نوع من الرتابط بني السورتني يف بعض املوضوعات ،ومن أبرزها

ما ُيعدُّ بمثابة حتم َّية الفتنة واالبتالء للمؤمنني ليميز اهلل اخلبيث من الطيب،
وهو الذي أشارت إليه اآلية{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ} [البقرة ،]214 :وكذلك اإلشارة إىل فتنة املرشكني للمؤمنني وترابطها مع
آيات سورة البقرة وآية العنكبوت ،وبعض آيات سورة احلج ونحوها ،وكذلك سورة

آل عمران يف اآلية{ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ} [آل عمران{ ،]142 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}

[آل

عمرن{ ،]154 :ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ}
[آل

عمران{ ،]165 :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ} [آل عمران.]179 :
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وحني تُضم هذه اآليات إىل بعضها وتُستحرض كاملة؛ فسيلحظ القارئ املتد ِّبر
كيف يفرس القرآن بعضه بعض ًا يف ترابط وإحكامُ ،يربز تسلسل األفكار التي توحي
اآليات الكريمة هبا وبدالالهتا وترابطها وانسجامها.

َّ
إن سورة العنكبوت يف آياهتا األوىل تشري إىل االرتباط بتلك النتيجة؛ وهي
َّ
أن العاقبة بعد الفتنة انتصار اإليامن عىل الرشك ،وانتصار املؤمنني عىل الكافرين،
فجعجعة الكفر وأهله ليست هنائ َّية ،وقدراهتم عىل الفتنة -فتنة املؤمنني -هلا ّ
أجل
سوف تبلغه وتتوقف عنده شاء أهل الكفر أم أبوا ،وما كان اهلل ليسمح بأن ُيفتن
املؤمنون به من أولئك املرشكني والكفار لوال احلكمة البالغة يف ذلك ،ومتطلبات
اإلعداد ملا ال يتحقق العمران واالستخالف إال به من تدافع ،وال يكتمل االبتالء
والتزكية إال بحدوثه.

مناسبة السورة ملا قبلها:

(((

قص اهلل  Eعلينا
جاءت سورة العنكبوت عقب سورة القصص التي َّ
فيها نبأ موسى وفرعون ،وهو نبأ من أنباء الرصاع بني احلق والباطل ،والتدافع
بينهام ،وحلقة من حلقات تلك السلسلة.

((( قال اإلمام البقاعي يف تفسريه نظم الدرر« :سورة العنكبوت مقصودها احلث عىل االجتهاد يف األمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،والدعاء إىل اهلل -تعاىل -وحده من غري فرتة ،كام ختمت به السورة املاضية،
من غري تعريج عىل غريه -سبحانه -أصالً ،لئال يكون َم َث ُل الفرج عند املتعوض عوض ًا منه َم َث َل العنكبوت،
فهي سورة ضعف الكافرين وقوة املؤمنني ،وقد ظهر تسميتها بالعنكبوت وأنَّه دال عىل مقصودها« ،بسم
اهلل» الذي أحاط بجميع القوة فأعز جنده «الرمحن» الذي شمل مجيع العباد بنعمة األمر والنهي« ،الرحيم»
الذي ألزم أهل العرفان ذروة اإلحسان.
وأن َّ
ملا ختم السورة املاضية باحلث عىل العمل للدار اآلخرةَّ ،
جمزي بعمله،
كل أحد حمسن وميسء
ٌّ
بالرس والعلن ،وباألمر باالجتهاد يف الدعاء إليه وقرص اهلمم عليه ،وإن أدى
وباإلخبار بأنَّه -سبحانه -عامل ٌ ِّ
ال َّ
ذلك إىل املالل ،وذهاب النفس واألموال ،معل ً
بأن له احلكم -سبحانه -ألنَّه الباقي بال زوال ،وكل ما
ٍ
عداه فإىل
تالش واضمحالل ،وأنَّه ال يفوته يشء يف حال وال مآل ،قال أول هذه" امل "إشارة باأللف الدال
عىل القائم األعىل املحيط ،والم الوصلة وميم التامم بطريق الرمز إىل أنَّه -سبحانه -أرسل جربيل إىل حممد
عليهام الصالة والسالم -ليدعو الناس بالقرآن الذي فرض عليه إىل اهلل ،لتعرف بالدعوة رسائرهم ،ويتميزبالتكاليف {ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [حممد" ]31:انظر:
 -البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،،مرجع سابق ،ج ،14ص.385-384
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ومما يستفاد منها معرفة طبائع االستبداد وآثاره اخلطرية عندما يتعاىل اإلنسان
فرق الناس فيستضعف طائفة ويستقوي بأخرى،
عىل نظرائه يف اإلنسان َّية ،وكيف ُي ِّ
ويفسد يف األرض ويستبد فيها ويف ساكنيها .وتذكر السورة لنا نامذج من استبداد
السلطة وطغياهنا ،واستبداد أهل املال وطغياهنم .وبني اخلامتة والعاقبة يظهر كيف
تكون العاقبة للمؤمنني باهلل ،املستقيمني عىل الطريقة ،املهتدين هبداية النبينيَّ ،
وأن
اهلل  Eسيجعل الدار اآلخرة للذين ال يريدون علو ًا يف األرض وال فساد ًا،
وسيجعل العاقبة دائ ًام للمتقني ،وهذا رسول اهلل ﷺ الذي فرض اهلل عليه القرآن،
ّ
جل شأنه -أ َّنه سريدهبعد أن ُأوذي و ُأخرج من داره ومستقر عيشه مكة؛ تعهد اهلل
ّ
جل شأنه -بأنَّه مل يكن يتطلع إىل أن ينزل عليهإليها ظافر ًا منترص ًا ،و ُيذكِّره اهلل
الكتاب ،بل كان نزول الكتاب عىل قلبه رمحة من اهلل له وللعاملني كا َّفة ،ولذلك
ّ
جل شأنه -أن خيضع ألي هتديد أو وعيد ،أو يضعف أمام أي ضغط يوجههينهاه
أولئك الكافرين إليه ،ليصدوه عن آيات اهلل ،ويأمره باالستمرار يف الدعوة إليه،
وجتنب سبيل املرشكني ،وأن ال يدعو مع اهلل إهل ًا آخر ،فهو صلب دعوته وقوام
رسالته ،ال إله إال هو كل يشء هالك إال وجهه ،له احلكم والفصل بينك وبني
خصومك وأعدائك ،وإليه مرجعك ومردك ومرجعهم مجيع ًا ،وسوف تفرح بام
أعددناه لك يف حني يتحسَّ أولئك عىل ما فرطوا يف جنب اهلل.
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{ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [العنكبوت.]13-1 :
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تبني سورة العنكبوت َّ
أن ما يفعله معسكر الرشك والكفر ضد النبيني واملرسلني
خاص ًا ،فال يظن املسلمون أنه مل يتعرض له أحد
وأهل اإليامن؛ ليس أمر ًا مبتدع ًا ،وليس ّ
غري رسول اهلل ﷺ ومن معه ،بل هو سنَّة إهل َّية شاملة للناس املؤمنني كا َّفة {ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ} [العنكبوت ]3-2 :فاملؤمنون ال ُيرتكون ملجرد إعالهنم اإليامن؛
ويترب إيامهنم بابتالئهم بالكافرين وشياطني اإلنس واجلن .وهذه
بل ال بد أن ُيفتنوا ُ
ويمر هبا من يلحقنا–
ونمر هبا،
مر هبا من سبقنا،
ّ
ّ
الفتنة جعلها اهلل  Eسنَّة َّ
أيض ًا -وبذلك يثبت الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،ويمتاز املجرمون املدعون
لإليامن واملنافقون والكاذبون واملراءون ،ويدرك أولئك الذين عملوا السيئات َّأنم
لن يسبقوا اهلل– ّ
جل شأنه -بل اهلل غالب عىل أمره ،وهم مقهورون بأحكامهَّ ،
وأن
زعمهم أو دعواهم أن يسبقونا هي دعوى ال تقوم إال عىل أساس الغرور والرغبة يف
االستعالء ،وما يمليه ضعف اإليامن ،وانتفاء اليقني عىل أصحابه.
وحني نستحرض قوله تعاىل{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [آلعمران ]179 :وقوله تعاىل{ :ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [املؤمنون ،]115 :واآلية التي معنا{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [العنكبوت ،]2-1 :وقوله{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ} [القيامة ،]37-36 :نستطيع أن نرسم -من خالل هذه اآليات
ٍ
شعور
كلها -صورة كاملة ،تنفي عن حياة اإلنسان أي يشء يمكن أن يؤدي إىل
قاوم
بالعبث َّية ،أو إحساس بالعدم َّية ،ذلك الشعور واإلحساس الذي ال يمكن أن ُي َ
إال بمعرفة واستحضار الغائ َّية من خلق اإلنسان ،واحلكمة يف وجوده ،فإدراك هذه
الغائ َّية ،ومعرفة هذه احلكمة ،هي ما يمكن أن يساعد اإلنسان عىل اخلروج من حالة
العبث َّية والعدم َّية اللتني كثري ًا ما تستوليان عليه حينام تغيب عنه حكمة احلياة والوجود
فيها ،وحيمالنه عىل الكسل ،واالنغامس يف العبث وعدم الشعور باملسئول َّية (((والغائ َّية
من ذلك الوجود ،التي متنحها الغاية املقنعة ،التي جتعل اإلنسان فيها صاحب مهمة
((( مثال األبيات الشهرية إليليا أيب مايض( :أتيت ال أعلم من أين لكني أتيت) ،وهذه األبيات الشهرية هي
من قصيدة الطالسم ،انظر:
 أبو مايض ،إيليا .ديوان إيليا أبو مايض شاعر املهجر األكرب ،تقديم :جربان خليل جربان ،بريوت :دارالعودة للصحافة والطباعة والنرش2000 ،م ،ص.191
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ورسالة وهدف ،وغاية جتعل من حياته حياة تقوده إىل اجلنَّة ،وحتبط كل جهود الشيطان
الذي يعد مدخل اإلحساس بعبث َّية احلياة وعدم ِّيتها من أهم مداخله وأخطرها.

وإذا فهم اإلنسان الفتنة بحقيقتها وجوانبها املختلفة؛ َّ
فإن ذلك سوف ُ َي ِّو ُن
عليه مصائب الدنيا من ناح َّية ،وجيعله قادر ًا عىل تفسري كثري من األحداث التي
يصادفها ،واملواقف التي حتيط به ،ويفرسها تفسري ًا مالئ ًام ،ال يدفعه نحو اجلرب َّية
واالستسالم ،وال إىل ردود الفعل التي ال تنضبط بضوابط الرشع من ناحية أخرى.

مفهوم الفتنة:

قرآين من «فتن» أصلها اللساين إدخال الذهب النار لتظهر
«الفتنة» مفهوم
ّ
جودته من رداءته وإزالة ما قد يكون خالطه من معادن أخرى (((،ومنه قوله – ّ
جل

شأنه{ :-ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}
فِ َطرهم نزغ الشيطان ،فأبعدهم عن الرصاط ،وفتنتهم عىل النار جتعلهم أكثر أسف ًا
[الذاريات]13 :

تشبيه ًا ألهل النار الذين خالط

وأمل ًا عىل اتِّباعهم مهزات الشياطني ،وخت ِّليهم عن نداءات الفطرة السليمة التي غ ّطوا
ّ
جل شأنه -هلم{ :ﭳعليها وطمسوها بالكفر والرشك واملعايص .ويقول اهلل

ﭴ} [الذاريات ]14 :أي جزاء تعذيبكم عبادي يف الدنيا ،لصدّ هم عن السبيل .وقد

قال– تعاىل -يف املنافقني{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [التوبة.]49-48 :

قرآين من «فتن» أصلها اللساين إدخال الذهب النار لتظهر
«الفتنة» مفهوم
ّ
جودته من رداءته وإزالة ما قد يكون خالطه من معادن أخرى (((،ومنه قوله – ّ
جل
شأنه{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [الذاريات ]13 :تشبيه ًا ألهل النار الذين خالط فِ َطرهم

نزغ الشيطان ،فأبعدهم عن الرصاط ،وفتنتهم عىل النار جتعلهم أكثر أسف ًا وأمل ًا
عىل اتِّباعهم مهزات الشياطني ،وخت ِّليهم عن نداءات الفطرة السليمة التي غ ّطوا
((( الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مرجع سابق ،ص.623
((( املرجع نفسه.
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ّ
جل شأنه -هلم{ :ﭳعليها وطمسوها بالكفر والرشك واملعايص .ويقول اهلل

ﭴ} [الذاريات ]14 :أي جزاء تعذيبكم عبادي يف الدنيا ،لصدّ هم عن السبيل .وقد
قال -تعاىل -يف املنافقني{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [التوبة.]49-48 :
{ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}

[العنكبوت]3 :

يف إيامهنم ِع ْلم

مشاهدة {ﯙ ﯚ ﯛ} [العنكبوت ]3 :يف ادعائهم اإليامن .فالفتنة واالبتالء
والتدافع سنن إهل َّية ثابتة ،هلا غايات وأهداف ومقاصد ال بد من إدراكها ومالحظتها،

فيدرك املؤمنون طبائع التدافع بينهم وبني خصومهم يف احلارض ويف املستقبل وهييئوا
أنفسهم ويعدوا عدهتم ملواجهة التحديات ،فال يفاجأون فيها.

هل للمؤمن أن يطلب الفتنة:

والفتنة وإن كانت سنَّة من سنن اهلل -كام ذكرنا -فليس للمؤمن أن يسعى إليها

أو يطلبها أو يستدرج اآلخرين بحيث يدفعهم إىل أن يقوموا بفتنته ،فهي كأي بالء

وابتالء ،إذا أمكن للمؤمن أال يتعرض هلا فال ينبغي أن يتصدى أو يسترشف هلا،

(((

لكنَّها لو مل حتدث ألي سبب -غري املداهنة ومماألة أعداء اهلل أو موافقتهم -فال ينبغي
السعي إليها ،فمن ُعويف منها فليحمد اهلل ،ومن ابتُيل هبا صرب وصابر وو َّطن نفسه عىل

َّأنا سنَّة من سنن اهلل يف النبيني واملؤمنني واملصلحني والدعاة وفريق الذين أنعم اهلل
عليهم .فعىل من ابتُيل هبا أن يستعني باهلل عىل جتاوزها بالصرب والصالة وما يناسبها

من فنون التحمل واكتساب القدرة عىل إدارة الرصاع بني أهل احلق وأهل الباطل.

ول اهلل ﷺ يف َب ْع ِ
((( ويف احلديث :أن َر ُس َ
ض َأ َّي ِام ِه التي َل ِق َي فيها ا ْل َعدُ َّو ا ْن َت َظ َر حتى َما َل ْت َّ
الش ْم ُس ُث َّم قام يف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
بواَ ،وا ْع َل ُموا أ َّن ْ
الَنَّ َة
الناس فقالَ " :أ ُّ َيا الناس َل َتَن َّْوا ل َقا َء ا ْل َعدُ ِّوَ ،و َس ُلوا اهللَ ا ْل َعاف َي َة ،فإذا َلقيت ُُم ُ
وه ْم َف ْ
اص ُ
ْت ظِ َل ِل السي ِ
اب َو َه ِ
از َم ْالَ ْحزَ ِ
الس َح ِ
وف"ُ .ث َّم قال" :اللهم ُمن ِْز َل ا ْل ِكت ِ
ْصنَا
َت َ
ُّ ُ
َاب َو ُم ِْر َي َّ
اب ْاه ِز ْم ُه ْم َوان ُ ْ
عليهم ".انظر:
ِ
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب اجلهاد والسريَ ،باب َل َتَن َّْوا ل َقا َء ا ْل َعدُ ِّو ،حديث رقم( ،)3025ص.579
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حق االنتقام ِمَّن فتنوه؟
هل ملن ُفتِ َن ُّ

ومن الفتنة والسقوط فيها أن يقع أي انحراف يف سلوك املؤمن وجتاوز ما ُأمر

به ،فاملؤمن حمور تفكريه يدور كله حول اإلصالح وهداية الناس وإخراجهم من
الظلامت إىل النور ،فهو ال يبغض الناس وال حيقد وال يستعيل عليهم ،وال يريد علو ًا
يف األرض باسم اإلسالم وال فساد ًا ،بل يريد اإلصالح ما استطاع ،وقد يوفقه اهلل
التوفيق جهوده ،ويف سائر األحوال فليس له أن يبتكر عند
لذلك ،وقد ال يصادف
ُ
الفتنة وسائل تقوم عىل ردود أفعال لشخصه ،ف ُي َك ّفر من فتنوه بحق وبغري حق ،ويغلو

يف معاداته هلم ،فالصادق املصدوق  مل يكن يتمنى اهلالك ملن ُك ِّلف بدعوهتم ،بل

وحد اهلل ،وكان يعتذر هلم،
كان يتمنى هلم البقاء لعل اهلل خيرج من أصالهبم من ُي ِّ
فعن عبد اهلل بن مسعود  قال( :ك ََأن َأ ْن ُظر إىل النبي ﷺ ي ِكي نَبِي ًا من ْالَنْبِي ِ
اء
ِّ
َ
ّ
َْ
ُ
ض َب ُه َق ْو ُم ُه َف َأ ْد َم ْو ُه وهو َي ْم َس ُح الدَّ َم عن َو ْج ِه ِه َو َي ُق ُ
ول :اللهم ا ْغ ِف ْر لِ َق ْو ِمي َفإِ َّنُ ْم َل
َ َ
َي ْع َل ُم َ
ون)َ (((.ف ُغ ُل ّو الغالني وحتوهلم إىل ُمك ِّفرين وانتقاميني ينزع عنهم صفة الدعاة
املصلحني ،ويباعد بينهم وبني التأثري يف الناس ،وقصة «أصحاب األخدود» التي
وردت يف كتاب اهلل ورشحها رسول اهلل ﷺ

(((

شاهد ومثال عىل أولئك الذين جعلوا

((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابقِ ،كتَاب َالْنْبِي ِ
يث ا ْلغ ِ
اء ،باب َح ِد ُ
َار ،حديث رقم (،)3477
َ
ص.670
((( روى مسلم -بسنده -عن صهيب  ،أن رسول اهلل ﷺ قال" :كان ملك فيمن كان قبلكم ،وكان له
ساحر ،فلام كرب ،قال للملك :إين قد كربت ،فابعث إ َّيل غالم ًا أع ّلمه السحر ،فبعث إليه غالم ًا يع ّلمه،
ٌ
مر بالراهب وقعد
فكان يف طريقه إذا سلك
ٌ
راهب فقعد إليه وسمع كالمه ،فأعجبه فكان إذا أتى الساحر َّ
إليه ،فإذا أتى الساحر رضبه ،فشكا ذلك إىل الراهب ،فقال :إذا خشيت الساحر ،فقل :حبسني أهيل ،وإذا
خشيت أهلك ،فقل :حبسني الساحر ،فبينام هو كذلك إذ أتى عىل دابة عظيمة قد حبست الناس ،فقال:
أحب إليك
اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجر ًا ،فقال :اللهم إن كان أمر الراهب َّ
من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ،حتى يميض الناس ،فرماها فقتلها ،ومىض الناس ،فأتى الراهب فأخربه،
فقال له الراهب :أي بني أنت اليوم أفضل مني ،قد بلغ من أمرك ما أرى ،وإنك ستبتىل ،فإن ابتليت فال
عيل ،وكان الغالم يربئ األكمه واألبرص ،ويداوي الناس من سائر األدواء ،فسمع جليس للملك
تدل َّ
كان قد عمي ،فأتاه هبدايا كثرية ،فقال :ما هاهنا لك أمجع ،إن أنت شفيتني ،فقال :إين ال أشفي أحد ًا ،إنام
يشفي اهلل ،فإن أنت آمنت باهلل دعوت اهلل فشفاك ،فآمن باهلل فشفاه اهلل ،فأتى امللك فجلس إليه كام كان
جيلس ،فقال له امللك :من رد عليك برصك؟ قال :ريب ،قال :ولك رب غريي؟ قال :ريب وربك اهلل= ،
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اإلصالح هدفهم ،والدعوة واجلهاد بالتي هي أحسن وسيلتهم ،فنبذوا العنف
والكراهية وانطلقوا يدعون إىل اهلل ح ّب ًا يف اهلل ،ورغبة يف إنقاذ عباده من أحابيل
الشيطان ووساوسه ،وإخراجهم من الظلامت إىل النور ،وال شك َّ
أن من يعمل عىل
إخراج الناس من الظلامت إىل النور حيمل قلبه ووجدانه هلم ح ّب ًا ال مراء فيه ،هذا

احلب هو الكفيل بتهيئة عقول املدعوين وقلوهبم ،وصدورهم؛ لقبول دعوة الداعي
ّ
ِ
ِ
غني ميل ٌء بالثراء إذا استُنبطت آدابه
إذا دعاهم؛ َفف ْقه التعامل مع الفتنة يف القرآن ف ْق ٌه ّ
قص علينا قصص النبيني واملرسلني الذين أمر اهلل
وأحكامه من كتاب اهلل الذي َّ
رسوله أن هيتدي ويقتدي هبداهم ،ومن اطلع عىل فِ ْقه التعامل مع الفتنة يف الكتاب
يدرك ُبعد ُّ
الشقة بني ممارسات الكثريين من السائرين يف موكب الدعوة عندما
= فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل عىل الغالم ،فجيء بالغالم ،فقال له امللك :أي بني قد بلغ من سحرك ما
تربئ األكمه واألبرص ،وتفعل وتفعل ،فقال :إين ال أشفي أحد ًا ،إنام يشفي اهلل ،فأخذه فلم يزل يعذبه
حتى دل عىل الراهب ،فجيء بالراهب ،فقيل له :ارجع عن دينك ،فأبى ،فدعا باملنشار ،فوضع املنشار
يف مفرق رأسه ،فشقه حتى وقع شقاه ،ثم جيء بجليس امللك فقيل له :ارجع عن دينك ،فأبى فوضع
املنشار يف مفرق رأسه ،فشقه به حتى وقع شقاه ،ثم جيء بالغالم فقيل له ارجع عن دينك ،فأبى فدفعه
إىل نفر من أصحابه ،فقال :اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا ،فاصعدوا به اجلبل ،فإذا بلغتم ذروته ،فإن رجع
عن دينه ،وإال فاطرحوه ،فذهبوا به فصعدوا به اجلبل ،فقال :اللهم اكفنيهم بام شئت ،فرجف هبم اجلبل
فسقطوا ،وجاء يميش إىل امللك ،فقال له امللك :ما فعل أصحابك؟ قال :كفانيهم اهلل ،فدفعه إىل نفر من
أصحابه ،فقال :اذهبوا به فامحلوه يف قرقور ،فتوسطوا به البحر ،فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه ،فذهبوا
به ،فقال :اللهم اكفنيهم بام شئت ،فانكفأت هبم السفينة فغرقوا ،وجاء يميش إىل امللك ،فقال له امللك :ما
فعل أصحابك؟ قال :كفانيهم اهلل ،فقال للملك :إنك لست بقاتيل حتى تفعل ما آمرك به ،قال :وما هو؟
قال :جتمع الناس يف صعيد واحد ،وتصلبني عىل جذع ،ثم خذ سه ًام من كنانتي ،ثم ضع السهم يف كبد
القوس ،ثم قل :باسم اهلل رب الغالم ،ثم ارمني ،فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ،فجمع الناس يف صعيد
واحد ،وصلبه عىل جذع ،ثم أخذ سه ًام من كنانته ،ثم وضع السهم يف كبد القوس ،ثم قال :باسم اهلل رب
الغالم ،ثم رماه فوقع السهم يف صدغه ،فوضع يده يف صدغه يف موضع السهم فامت ،فقال الناس :آمنا
برب الغالم ،آمنا برب الغالم ،آمنا برب الغالم ،فأيت امللك فقيل له :أرأيت ما كنت حتذر؟ قد واهلل نزل
بك حذرك ،قد آمن الناس ،فأمر باألخدود يف أفواه السككُ ،
فخدت وأرضم النريان ،وقال :من مل يرجع
عن دينه فأمحوه فيها ،أو قيل له :اقتحم ،ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي هلا فتقاعست أن تقع فيها،
فقال هلا الغالم :يا أمه اصربي فإنك عىل احلق ".انظر:
ود والس ِ
اب ْالُ ْخدُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احرِ
ِ
َ
الر َقائقَ ،باب ق َّصة أ ْص َح
َ َّ
 مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتَاب الزُّ ْهد َو َّوالر ِ
اه ِ
ب َوا ْلغ َُلمِ ،حديث رقم ( ) ،3005ص.1201
َ َّ
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تدامههم الفتن وبني هدي القرآن يف التعامل معها ،وهو يروي لنا سرية رسول اهلل ﷺ

و َم ْن قبله من الرسل واألنبياء الذين وجب علينا أن هنتدي هبداهم وأن نقتدي هبم.

َّ
إن رسول اهلل ﷺ حني فتح مكة ونظر يف وجوه القوم الذين فتنوه وعذبوا
أصحابه حتى استشهد بعضهم حتت وطأة التعذيب والفتنة سأهلم وكل أنظارهم
معلقة عىل شفتيه الكريمتني "ما تظنون ِّأن فاعل بكم؟" قالوا" :خري ًا أخ كريم وابن
أخ كريم!"((( ،يقولون هذا لك ّن ك ًّ
ال منهم يكاد قلبه يسقط بني قدميه حتسب ًا وخوف ًا

ألنم يعلمون أكثر من أي أحد آخر ألوان
مما سينطق به -عليه الصالة والسالمَّ -
العذاب الذي ساموه وأهله وأصحابه هبا سنني عدد ًا .أ َّما العفو فلم يكن أحد
ألنم مل يفهموا معنى النبوة والرسالة بعد ،ومل يدركوا
منهم يتوقعه أو يفكر فيه َّ
حقيقة كونه رسوالً منهم ،ومل يفقهوا حقيقة{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [التوبة،]128 :
ويستطيع اإلنسان أن يقدر مشاعرهم يف تلك اللحظة التي نطق رسول اهلل ﷺ فيها:
"اذهبوا فأنتم الطلقاء"((( وهنا عادت احلياة إىل نفوسهم ،وشعروا شعور من عادت
إليهم احلياة بعد موت.
والرسول ﷺ إمام الدعاة وخاتم النبيني واملرسلني يعرف َّ
أن فتنة األنبياء
والدعاة سنة إهل َّية تندرج يف إطار التكوين والتدريب واإلعداد ملراحل تالية ،وذلك
يزيل من نفس املؤمن أي شعور بالرغبة يف االنتقام لنفسه أو للمؤمنني َّ
ألن الرسالة
التي حيملها أكرب منه ومن الذين فتنوه ،فانرصف بعد النرص إىل التمكني للرسالة
واإلرساء لدعائم بنائها ،ووضع اسرتاتيجياهتا وخطط تبليغها ،وإيصاهلا .وقدم
رسول اهلل ﷺ أروع الدرس للبرش َّية وهو ينادي يف أهل مكة (من دخل الكعبة فهو
(((
آمن ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن).

((( البيهقي ،السنن الكربى ،مرجع سابق ،كتاب السري ،باب فتح مكة حرسها اهلل تعاىل ،ج ،18حديث رقم
( ،)18323ص.384
((( املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
((( السجستاين ،سنن أيب داود ،مرجع سابق ،أول كتَاب ا َلْ َر ِ
ب َم َّك َة،
اج َوا ْل َف ْيء َوالْ َم َارةَ ،باب ما جاء يف َخ َ
ج ،4حديث رقم ( ،)3021ص.632
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وكأنَّه يريد أن ُيدْ خل األمن والطمأنينة إىل كل نفس ودخل مطأطئ ًا رأسه متواضع ًا
وهو يعلم الناس آداب الدخول إىل احلرم ويقول "إنَّام أحلت يل ساعة من هنار".

(((

ثم قال تعاىل{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [العنكبوت ]4 :الرشك واملعايص

{ﯡ ﯢ} [العنكبوت ]4 :يفوتونا فال ننتقم منهم {ﯤ} [العنكبوت ]4 :بئس {ﯥ}

الذي {ﯦ ﯧ} [العنكبوت ]4 :هـو حكمهم هذا {ﯨ ﯩ ﯪ}
خياف {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [العنكبوت ]5 :به {ﯰ}

[العنكبوت]5 :

[العنكبوت]5 :

فليستعد له {ﯱ ﯲ

ﯳ} [العنكبوت ]5 :ألقوال العباد {ﯴ ﯵ} [العنكبوت ]5 :بأفعاهلم.

ّ
جل شأنه -عىل الذين يرجون لقاءه ،وعىل أولئكوهنا ينتقل السياق ليؤكد

أن َ
الذين ال يرجون لقاءهَّ ،
أجل لقاء اهلل آت ،وهو السميع لكل ما يقول هؤالء ألولئك،

وهذه اآلية كقوله -تعاىل{ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}

[يونس]7 :

وقوله تعاىل{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} [الفرقان]21 :

ٍ
بمعان أخرى ،لذلك
فهذه كلامت جاءت يف لسان القرآن بمعنى ويف لسان العرب

ال بدّ للمتدبر للقرآن من مالحظة الفروق الدقيقة بني معاين الكلامت يف لسان القرآن
ومعانيها يف لسان العرب وطرائق القرآن يف استعامهلا وطرائق العرب.

(((

لح ٍد َقب ِل ،وال ِ َت ُّل َ ِ
ِ ِ
((( عن ابن َع َّب ٍ
ل َح ٍد َب ْع ِدي،
النبي ﷺ قال" :إِ َّن اهللَ َح َّر َم َم َّك َة فلم َت َّل َ َ ْ
اس َ ،Lأ َّن َّ
َوإِ َنَّم ُأ ِح َّل ْت يل َسا َع ًة من َن ٍ
يت ََل َخ َل َها ،وال ُي ْع َضدُ َش َج ُر َها ،وال ُينَ َّف ُر َص ْيدُ َها ،وال ُت ْل َت َق ُط ُل َق َطت َُها إال
ار َل ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
اس :يا َر ُسول اهلل إال الذخ َر ل َصاغَتنَا َوق ُبورنَا .فقال" :إال الذخ َر ".انظر:
ُل َع ِّرف "،وقال ا ْل َع َّب ُ
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب جزاء الصيدَ ،باب َل ُينَ َّف ُر َص ْيدُ ْالَ َرمِ ،حديث رقم

( ،)1833ص.349
((( حاولنا يف كتاب «لسان القرآن» حتديد مفردة «رجا» القرآن َّية ،لنربز مدى اختالف داللة «رجا» يف القرآن
عن املعنى اللغوي هلا ،كتطبيق وتأكيد لطرحنا يف متيز لسان القرآن واختالفه عن لغات العرب وهلجاهتا،
ورضورة صياغة معجم مفاهيمي للقرآن ال يقاس عىل لغات العرب وهلجاهتا وإنَّام تكون معضدة يف
كشفه فحسب .انظر:
األمة القطب ،القاهرة :مكتبة الرشوق الدول َّية ،ط،1
 العلواين ،طه جابر .لسان القرآن ومستقبل َّ2006م ،ص.75-68
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السنن اإلهل َّية:
ُّ

أوالً :املجاهدة:

{ﯶ ﯷ} [العنكبوت ]6 :جهاد حرب أو نفس {ﯸ ﯹ ﯺ} [العنكبوت:

ّ
جل شأنهَّ -أن أولئك الذين اختاروا اجلهاد يف سبيل اهلل -وذلك
 ]6هذا تأكيد منه
بتزكية أنفسهم أو إلزاحة أعداء اهلل وأولياء الشيطان من طريق قيادة البرش َّية والس َّيادة
عليها لتستقيم البرش َّية ،وتعتدل احلياة -إنَّام جياهدون ألنفسهم ،فتزك َية نفوسهم وتزك َية
احلياة والبيئة من حوهلم إنَّام عائدها إليهم ،وإلجياد احلياة الطيبة هلم ،واحليلولة دون
سيطرة الظاملني واملنحرفني عىل شؤون احلياة وشجوهنا ،وهؤالء جيزهيم اهلل أحسن
الذي عملوا ،فيختار اهلل ّ
جل شأنه -هلم من أعامهلم أعالها وأحسنها ليجازهيم هبا،{ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ} [العنكبوت ]6 :فليس بحاجة إىل جهادهم{ ،ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [العنكبوت ]7 :والذين جاهدوا وآمنوا وعملوا
ويزون
ألنم بذلك ُي َك ّفرون عن سيئاهتمُ ،
الصاحلات إنَّام جياهدون ألنفسهمَّ ،
أحسن الذي كانوا يعملون {ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [العنكبوت.]7 :
ثاني ًا :القيام بأوامر اهلل عز وجل

{ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} [العنكبوت.]8 :

بعض الكاتبني يف أصول الفقه ُيوحي َّ
«وص» هي دون «أوجب
بأن كلمة
ّ
ّ
جل شأنه -تزيل هذا اللبس،وكتب وفرض» (((.لكن مالحظة أن املويص هو اهلل
((( "فرض :وهو الواجب يف اصطالح أهل األصول ،ويعني ما يذم رشع ًا تاركه قصد ًا مطلق ًا ،ويثاب فاعله،
وواقعه هو ما طلبه الشارع طلب ًا جازم ًا ،بدليل قطعي أو ظني ،غري َّ
أن بعض األصوليني يرى أنَّه إذا
ثبت التكليف بدليل قطعي كالكتاب والسنَّة املتواترة فهو الفرض ،وإن ثبت بدليل ظني كخرب الواحد
والقياس فهو الواجب ،وهذا التفريق ليس اصطالح ًا عىل احلقيقة ،بل تعريف ملسمى معني ،فيجب أن
يكون مطابق ًا للواقع ،والرشع طلب طلب ًا جازم ًا بقطع النظر عن ثبوت الدليل قطع ًا أو ظن ًا .فال عربة هبذا
التفريق بني اللفظني ،ومعنى الوجوب لغة الثبوت واالستقرار ،واللزوم ،والسقوط ".انظر:
 هالل ،هيثم .معجم مصطلح األصول ،حتقيق :حممد التونجي ،بريوت :دار اجليل ،ط2003 ،1م ،ص.233وأما «كتب» فهي :بمعنى حكم وقىض وأوجب ،مثل قوله تعاىل { :ﭦ ﭧ ﭨ }[البقرة ".]183 :انظر:
 -املرجع السابق ،ص.260
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َّ
وخاصة
فإن أي يشء صادر عن اهلل للعبد ينبغي أن يؤخذ يف أعىل مراتبه ودرجاته،
َّ
َّ
فكأن اهلل
إذا ما جاء بمثل هذه الصيغ{ :ﭞ ﭟ} [العنكبوت،]8 :
بالشء عىل مستوى وص َّية منه ّ
جل شأنه-يتل َّطف بالعبد بمستويات عديدة ،فيأمره ّ
لعبده؛ لئال يضيق صدره بإحساسه بوطأة التكليف ،ويأمره أحيان ًا بلفظ الفرض
«فرضناها» ،وكأنَّه يريد أن ين ّبه إىل َّ
أن هذا األمر مقطوع به ،ال بدّ له من فعله،
وجيعل اإلنسان يالحظ أمه َّيته من حيث كونه مقطوع ًا بفرض َّيته عليه ،ووجوب أدائه
له ،ومرة يأت ِّيه بصيغة «كتب» وكأنَّه يقول لهَّ :
إن هذا أمر مكتوب ومقدر ودقيق،
ثم َّ
فإن سائر هذه الصيغ «وىص وفرض
فال ينبغي أن يرتدد العبد يف أدائه ،ومن َّ
وأوجب وكتب» ال ينبغي أن ُينظر إليها -وقد صدرت من اهلل لعبده -عىل َّ
أن فيها
ما يمكن التساهل فيه ،وإعطاؤه درجة أقل من درجة احلتم َّية واإلجياب ،بل َّ
إن تنوع
ّ
جل شأنه -هلم لينشطوا للقيام هبذههذه األلفاظ تلطف من اهلل بعباده ،وتنبيه منه
التكاليف ،وأداء هذه الواجبات ،ومالحظة جوانب التكامل فيها ،وموقع كل منها
من اآلخر ،فالتكاليف ُك ُّلها بناء متكامل ،وقد جاءت كثري من اآليات التي اشتملت
إهلي مقرتنة بالتوص َّية؛ لتستثري يف اإلنسان كل
عىل بيان فرض َّية ووجوب أو حتريم ّ
مشاعر اخلري وتستفزها إذا ما الحظ َّأنا وص َّية مبارشة من اهلل إليه بأن يفعل أو
يرتك ،فهناك قدر مشرتك بني هذه املفردات جيعل منها مفهوم ًا متكامالً ،وهناك
ٍ
بمعان إضاف َّية ،عىل املعني بقضايا األصول أن
قدر من االختصاص الذي قد يوحي
يلحظها ،فال ينزل بأي منها عن مرتبته ،وقد صدرت ُك ُّلها عن اهلل. 
ومع ذلك َّ
إهلي للغة؛ ينبغي أن
فإن ألفاظ القرآن الكريم بنا ًء عىل َّأنا استعامل ٌّ
البرشي ،ويالحظ فيها نسبتها إىل اهلل. 
مت َّيز دائ ًام عن االستعامل
ّ
ثالث ًا :ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل

ومن الفتنة أن يتصدى للمؤمن -الذي يريد أن ُيْرج الناس من الظلامت
إىل النور بكتاب اهلل -أقرب الناس إليه ،وأحبهم إىل قلبه ،بل أحيان ًا من هم سبب
وجوده كالوالدين ،فهي فتنة كبرية أن يكون الداعية مؤمن ًا ويكون والداه مرشكني أو
يكون أبناؤه أو أحباؤه ممن ينتمون إىل معسكر الكفر .ويف هذه الفتنة يفصل القرآن
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املجيد فينهى املؤمن أن يرشك به إذا ما واجه حالة كهذه وجاهده أبواه عىل أن يرشك
َّ
باهللَّ ،
وألن الرشك نقيض اإليامن الذي خيرج الناس من
ألن الرشك ظلم عظيم،
الظلامت إىل النور ،ويؤدي إىل البوار يف الدنيا واآلخرة ،ويف الوقت الذي يوجب
اهلل  Eعىل املؤمن أن ال يضعف أمام جماهدة والد ّيه له ليكفر باهلل ويرشك
به ،يأمره أن يصاحبهام يف الدنيا معروف ًا ،فال يتنكر هلام وال يؤذهيام ،وجيد املؤمن
واحلالة هذه -نفسه يف معادلة شديدة الصعوبة ،فمن ناح َية جيد والديه جياهدانهويبذالن قصارى جهودمها إللقائه يف براثن الرشك ،وهو مطا َلب برفض االستجابة
من ناحية مع املحافظة عىل حسن الصحبة من ناحية أخرى ،وذلك أدب من آداب
الفتنة شديد الصعوبة ،لكنَّه واجب ال بد من القيام به واملحافظة عليه ،واملرجع
آنذاك إىل اهلل -تعاىل -الذي ينبئ اجلميع بام كانوا يعملون من خري أو رش أو صالح
أو فساد وجيازي كلّ بعمله.
رابع ًا :الدخول يف زمرة الصاحلني ال يتأتى دون االقتداء هبداهم

{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [العنكبوت]9 :

ّ
جل شأنهَّ -أن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف هذه احلياة
هنا يقرر اهلل
الدنيا ،ومل خيضعوا إىل أي ضغوط ،بام يف ذلك ضغوط أقرب الناس إليهم؛ سيدخلهم
يف الصاحلني ،ويعوضهم عن تلك القرابات -التي كانت حتاول أن جتتاهلم عن سبيل
احلق واهلدى والنور -عباد ًا هلل صاحلني ،يكونون فيهم وينتمون إليهم.

وعبارة {ﭻﭼﭽ} [العنكبوت ]9 :أي يف زمرة الكاملني يف صالحهم ،وهي
دعوة سيدنا يوسف{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [يوسف،]101 :
أي أدخلني يف زمرة أولئك الصاحلني ،كام قال تعاىل{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [النساء ]70 - 69 :فهم الذين أنعم اهلل
عليهم والذين ندعو اهلل عند قراءتنا للفاحتة يف كل مرة أن هيدينا رصاطهم ويضعنا عىل
سبيلهم ،لندخل يف زمرهتم يوم القيامة .وفوائد ذكر هذا واستمرار املؤمن يف ترديده
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فإنا خترجه دائ ًام من دائرة اإلحساس بالغربة والتفرد لتجعله يشعر
وتذكره ال ختفى؛ َّ
– باستمرار -أنَّه ينتمي لفريق وقبيل هلم كل ذلك االمتداد يف البرش َّية ،ويشعر بالقرابة
احلقيقية التي تنأى به عن اإلحساس بالروابط اهلابطة التي قد تتناىف ورسالته يف هذه
احلياة الدنيا مثل الروابط اجلاهل َّية القبائل َّية حني تتجاوز حدودها العرق َّية واإلقليم ِّية
النفيس عىل اإلنسان حني
وما إليها؛ فهي انتامء حقيقي إىل فسطاط الصاحلني ،له عائده
ّ
يضعه نصب عينيه.
خامس ًا :الصمود أمام الفتن

{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ} [العنكبوت]11-10 :

هذه اآلية امتداد لقض َّية الفتنة ،وبيان ملوقف بعض من ُي ْبتَلون هبا ،فهناك أناس
ضعفاء ال يصمدون أمامها ،وحبهم للعاجلة وتعلقهم هبا قد جيعلهم يستهينون
بعذاب اهلل ،وال يشعرون بخطورة تعرضهم له يف الدار اآلخرة ،فيجعلون من فتنة
الناس سبب ًا يدفعهم إىل قبول الرشك والكفر والنفاق؛ مما يؤدي هبم إىل العاقبة
الوخيمة يف الدار اآلخرة ،نسأل اهلل العفو والعافية.
وخيرب اهلل  بأنه عليم بالصادقني يف إيامهنم ،الذين ال يمكن -إذا فتنوا-
أن يعرتهيم ضعف يؤدي هبم إىل التنازل عن اإليامن كام يفعل املنافقون.
واهلل  Eيعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري ،فيعلم الصادقني يف
إيامهنم ،ويعلم الكاذبني من املنافقني.

متهد لفصائل من الناس سوف يواجههم
كأنا ِّ
وهذه اآلية وهي يف سورة مكية َّ
املسلمون يف املدينة املنورة بعد هجرهتم؛ وهم املنافقون ،ويف ذلك إعداد نفيس
للمؤمنني؛ ليعرفوا كيف يواجهون هؤالء الذين يعبدون اهلل عىل حرف ،فإن أصاهبم
خري اطمأنوا به ،وإن أصاهبم يشء غري ذلك انقلبوا عىل أعقاهبم ،واستهانوا بفتنة اهلل
وعذابه ،ومل حيتملوا فتنة الناس التي هي قصرية املدى وزائلة؛ ليكسبوا رضا اهلل ّ
جلَّ
فكأن رضا اهلل أهون عندهم من أن حيتملوا من أجله فتنة الناس الزائلة.
شأنه-
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وهذة اآلية تعيد إىل الذاكرة ذلك الصنف الضعيف اهلابط من البرش الذين
ُذكروا يف سورة احلج{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}((([احلج ]12-11 :فهم صنف هابط
وضائع تغلبت عليه خواص الطني املتعفن واحلمأ املسنون فأخلد إىل األرض واتبع
هواه ،فلم يفهم حقيقة الدين وال التدين ،وأومهته نفسه وشياطينه َّ
بأن الدين نوع
من اهلوى ال بدّ أن خيضعه ملصاحله ،فإن حقق له مصلحة فهو دين يستحق أن يتدين
به ،وإن َف َّوت عليه أية مصلحة دنيو َّية أو َح َرمه من أية شهوة من شهواته ،انقلب
عىل عقبيه يلهث وراء أي يشء قد يلبي له رغباته وحيقق له ما يعده مكاسب .إ َّنه
يربط بني شهواته ورفاه َّيته ،فدينه ديناره وإهله هواه ،لكنَّه يف هذه السورة يبدو جبان ًا
رعديد ًا خيشى الناس أكثر من خشيته هلل وجيعل فتنة الناس كعذاب اهلل ،بل إ َّنه لشدة
تع ّلقه بالعاجلة خيشى فتنة الناس ويتنازل عن اإليامن خوف ًا منها ويتغافل عن َّ
أن اهلل
تعاىل -يعلم ما يف قلبه من نفاق وأمراض وفساد .وتن ّبه اآلية الكريمة إىل ضعفتفكري هؤالء املنافقني وفساد تدبريهم ،أ َّما يف آية سورة احلج ( )11فتتضح غلبة
السفه عليهم حني يضعون لصالح الدين من عدم صالحه مقياس ًا مفتعالً ،وهو
َ
ما يتومهونه مصلحة هلم وما هو بمصلحة ،وكيف يكون ما جيلب اخلرسان املبني
-خرسان الدنيا واألخرة -مصلحة؟!

((( يقول سيد قطب يف الظالل يف تفسريه هلذه اآلية "وإىل أين يتّجه هذا الذي يعبد اهلل عىل حرف؟! إىل أين
يتجه بعيد ًا عن اهلل تعاىل؟! إنّه { :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ }[احلج ،]12 :يدعو صن ًام أو
وثن ًا عىل طريقة اجلاهل َّية األوىل ،ويدعو شخص ًا أو جهة أو مصلحة عىل طريقة اجلاهل َّيات املتناثرة يف كل
زمان ومكان ك ّلام انحرف الناس عن االجتاه إىل اهلل وحده ،والسري عىل رصاطه وهنجه ،فام هذا كله؟ إنَّه

الضالل عن املت ََّجه الوحيد الذي ُيدي فيه الدعاء { :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ }[احلج ،]12 :املغرق يف
ال ُبعد عن اهلدى واالهتداء { :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ } [احلج ]13 :من وثن أو شيطان ،أو سند من
ورضه أقرب من نفعه،
الرضّ ،
بني اإلنسان ،وهذا كله ال يملك ُض ًا وال نفع ًا ،وهو أقرب ألن ينشأ عنه ّ
رض أو نفع { ،ﯭ ﯮ ﯯ } [احلج]13 :
{ ﯫ ﯬ } [احلج ]13 :ذلك الضعيف ال سلطان له يف ّ
ذلك الذي ينشأ عنه اخلرسان ،يستوي يف ذلك املوىل والعشري من األصنام واألوثان ،واملوىل والعشري من
بني اإلنسان ،ممن يتّخذهم بعض الناس آهلة أو أشباه آهلة يف كل زمان ومكان" ،انظر:
 -قطب ،سيد .يف ظالل القرآن ،القاهرة :دار الرشوق1978 ،م ،ج ،4ص.2413
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َّ
إن سفههم وخرساهنم ُمتَّم ،كيف ال وهم يدعون من دون اهلل ما ال يرضهم

وال ينفعهم ،بل إن رضه أكرب من نفعه ،إنَّه لبئس املوىل ولبئس العشري.

مستقر يف إيامنه ،بل هو عىل حرف يف إيامنه ،وانحراف يف
فهذا الصنف غري
ّ
ٍ
جرف ٍ
صحة الدين أو عدم
عقيدته ،مثله كمثل الذي عىل طرف من
هار ،مقاييس ّ

الدنيوي الذي ُيقدّ مه الدِّ ين له ،فإن تتابعت عليه املنافع
صحته عنده هي النفع
ّ
ّ
وعيل االستمرار عليه" !! ْ
وإن أصابه يشء غري ذلك
الدنيو َّية قال" :هذا دين ج ّيد،
ّ
والتحول واالنقالب عىل وجهه ،وبذلك خيرس الدّ نيا واآلخرة،
سارع لالرتداد
ّ

فالدين والعبادة ال بدّ أن تكون خالصة هلل تعاىل ،ال تشوهبا شوائب املنافع الدنيو َّية.
سادس ًا :استبيان سبيل املجرمني

{ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [العنكبوت]12 :

تنبهنا اآلية إىل نوع من اإلغراءات ،قدمها دعاة الرشك للضعفاء الذين حياولون

ضمهم إىل قوافل أولئك الذين أضلوهم بغري علم ،أال وهي؛ أن يقولوا هلمَّ :
إن

األصل أن ال تكون هناك آخرة وال حساب وال جزاء ،لكن لو حدث وصادف
وجود يشء من ذلك فسوف نحمل عنكم تلك اخلطايا ،إمعان ًا منهم يف السخرية

ّ
جل شأنه-واالستهزاء ،ونفي البعث واحلساب وإضالل املستضعفني ،فيبني اهلل

مدى جناية هؤالء عىل من يتبعوهنم ،وينبه إىل َّ
أن هذا النوع من املستكربين لدهيم

من اخلطايا ما يكفي إللقائهم يف النار مرات عديدة ،وهم كذبة مفرتون حني
يزعمون َّأنم سوف حيملون خطايا أولئك الذين يستجيبون لوساوسهم وإحياءاهتم،

فيتبعوهنم يف كفرهم ورشكهم (((،وخيرجون من دائرة اإليامن واتباع النبي  إىل

دائرة الكفر والنفاق واتباع املنافقني والضالني.
(((

قال النسفي يف رشح قوله تعاىل { :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ } [العنكبوت:

 :]12ألهنم قالوا ذلك وقلوهبم عىل خالفه ،كالكاذبني الذين يعدون اليشء ويف قلوهبم نية اخللف .انظر:
 -النسفي ،تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل ،مرجع سابق ،ج ،2ص.667
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فأولئك السادة واملستكربون حيملون أوزارهم وأوزار ًا مع أوزارهم ،وهي

أوزار الذين يضلوهنم بغري علم ،فام أجرأهم عىل اهلل حني تبلغ هبم رغبات الضالل
واإلضالل هذا املدى ،فيحاولون أن خيدعوا املستضعفني ويقودوهم إىل النار بمثل

ذلك الوعد الكاذب{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [العنكبوت{ ،]12 :ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [العنكبوت]13 :

وتكمل اآلية الكريمة َّأنم سيحملون كفرهم ورشكهم ونفاقهم ورياءهم
وأثقاهلم من الذنوب واملعايص واالنحرافات كلها ،وهي كافية إللقائهم يف النار

دون أن ُيعفى أولئك الذين انخدعوا هبم واتبعوا سبيلهم من خطاياهم؛ فخطايا
املستكربين هي خطايا الدعوة إىل الضالل والعمل عىل إضالل اآلخرين ،أ َّما خطايا

أولئك املستضعفني فهي اخلطايا العمل َّية والسلوك َّية التي وقعت منهم بنا ًء عىل
انخداعهم بدعوى أولئك الضالني املنحرفني أو خضوعهم هلا.
إن هذه اآلية الكريمة تن ِّبه إىل ظاهرة أخرى تتلخص يف َّ
َّ
أن هؤالء الذين جنّدهتم

الشياطني للصد عن سبيل اهلل ال يرتكون وسيلة تساعد الشيطان وحتقق أهدافه

توسلوا هبا ،فهم ال يكتفون بالضغوط
وأهدافهم املشرتكة يف الصد عن سبيل اهلل إال ّ

املختلفة التي يوجهوهنا إىل أولئك املستضعفني ليصدوهم عن سبيل اهلل وعن
اتّباع سبل رسل اهلل بل يعدوهنم الوعود الكاذبة ليزيلوا خماوفهم من تنَكُّب سبيل

اهلدى فيقولون هلم{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [العنكبوت ]12 :إن كنتم تظنون
َّ
أن خمالفتكم لسبل الرسل وعدم اتباعكم إياهم قد يسلككم يف عداد اخلاطئني.
وهم يعلمون علم اليقني َّ
ردي ،فال أحد سيحمل خطايا
أن اجلزاء يف الدار اآلخرة َف ٌّ

أحد{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ

ﰖﰗ} [النجم.] 42-36 :

َّ
إن طبيعة االستعباد واالستبداد هي االستخفاف باملستضعفني واستحامرهم
وتدمري إرادهتم ومصادرة حر َّية االختيار لدهيم واختاذهم خوالً وعبيد ًا يوجهوهنم
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إىل حيث يريدون.

(((

ولقد تسللت إىل ثقافتنا الشعب َّية هذه النزعة الطغيان َّية املنحرفة ،فرصنا إذا ما
حاك يف نفس أحد يشء يتطوع أحد أصحابه أو أهله ويقول" :افعل وال عليك،
الذنب أو اخلطأ برقبتي" وقد يرضب عىل رقبته توكيد ًا لذلك ،وقد انترش قول العا َّمة-
املنحرف -تعزيز ًا للتقليد" :حطها برقبة عامل واطلع منها سامل" ،بينام سيدنا رسول اهلل
ﷺ ع ّلمنا َّ
أن حكمه– نفسه -ال جيعل ما ليس بحق ألحد يف الواقع ونفس األمر حق ًا
له ،وال جيعل ما ليس بحالل حالالً (((.فأحكام اهلل واجلزاء يف الدار اآلخرة جيريان
عىل ما هو حاصل يف الواقع ونفس األمر ،ال عىل مستوى فتوى املفتي وقضاء القايض
واجتهاد املجتهد .لقد استدركت أ ُّمنا عائشة عىل أصحاب رسول اهلل ﷺ والقراء
العظام منهم أحاديث كثرية مجعها الزركيش يف كتاب "اإلجابة فيام استدركته عائشة

((( َّ
إن جتاوز االستبداد حيتاج لتجديد حقيقي وليس يتم بمجرد االشتغال بأساليب املقارنة واملقاربة
والتأويالت اجلزئ َّية التي لن حتقق نفع ًا ،وكام أرشنا هناك َّ
فإن وضع األ َّمة نفسه هو ما يدل عىل فشل
هذه املقاربات التي ال تقوم بتجديد حقيقي صحيح ملنظومة األفكار املوروثة التي أ َّدت إىل تفيش ظاهرة
الفرد َّية والطغيان واالستبداد يف أمتنا ال يف احلارض فقط؛ بل يف املايض كذلك .وقد صدر للصديق األستاذ
األديب الشاعر زيد بن عيل الوزير كتاب قيم:
السيايس عند املسلمني ،صنعاء :مركز الرتاث
الفردي
 الوزير ،زيد بن عيل .الفرد ّية بحث يف أزمة الفقهّ
ّ
اليمني2000 ،م.
والبحوث
ّ
وأعترب هذا الكتاب امتداد ًا طبيعي ًا لكتاب «طبائع االستبداد» للكواكبي ،يأيت بعد ما يزيد عن مائة عام
عىل صدور كتاب الكواكبي (ضمن األعامل الكاملة بتحقيق حممد عامرة ،املؤسسة العربية للدراسات
والنرش1975 ،م) ،دار النفائس ،ط1427 ،3ﻫ2006 ،م ،والكتاب صدر للمرة األوىل عام 1902م،
وكتاب النائيني:
األمة وتنزيه امللة ،ترمجة وحتقيق :د .مشتاق احللو ،بغداد ،بريوت :مركز
 النائيني ،حممد حسني .تنبيه َّدراسات فلسفة الدين ودار التنوير ،ط2014 ،1م.
والكتاب صدر أول مرة باللغة الفارس َّية عام 1909م ،ليجد طبائع االستبداد ال تزال كام هي والفرد ّية
أكثر تغشي ًا وانتشار ًا ،واأل َّمة يف نوم أعمق ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون .انظر مقال عن التجديد نرش لنا عىل
موقعنا عىل النت يف نوفمرب 2011م.
((( املقصود هنا هو حديث" :إنَّام أنا برش وإنَّه يأتيني اخلصم ولعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض ،فأحسب
أنَّه صادق فأقيض له ،فمن قضيت له بحق مسلم ،فإنَّام هو قطعة من النار فليأخذها ،أو ليدعها ".انظر:
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األحكامَ ،باب القضاء يف كثري املال وقليله ،حديثرقم ( ،)7185ص.1371
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عىل الصحابة (1)".وما أروع مشاهد القيامة يف القرآن وهي تصور احلوارات املليئة
بالدروس والعرب بني الذين استكربوا واملستضعفني وبينهم وبني الشيطان.

النَّجم الثاين :ابتالء املرسلني :من اآلية  14إىل اآلية55

{ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂﰃﰄ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

((( الزركيش ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الشافعي (تويف794 :ﻫ) .اإلجابة إليراد ما
استدركته عائشة عىل الصحابة ،حتقيق :حممد «بنيامني أرول» ،راجعه وقدم له املحدِّ ث شعيب األرناؤوط،
بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط2004 ،1م.
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ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}[العنكبوت]٥٥ - ١٤ :

إرسال نوح وعاقبة قومه:

{ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ} [العنكبوت]14 :

هنا تبدأ قصص األنبياء التي تقدم كثري ًا من الفوائد لرسول اهلل ﷺ واملؤمنني،
أ َّما رسول اهلل ﷺ ففيها الترسية عنه ،وبيان أنَّه -عليه الصالة والسالم -سائر عىل
ذات الطريق الذي سلكه وسار عليه سائر األنبياء واملرسلني من قبل ،وهو طريق
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حمفوف باملخاطر ،ميلء باألشواك ،جعل منه الشيطان وأتباعه طريق ًا صعب ًا بمن
اجتالوهم وأفسدوا فطرهتم من البرش ،وجعلوا منهم أعدا ًء هلل وألنفسهم ،فيبدأ
بسيدنا نوح  ويبني لرسول اهلل ﷺ صرب سيدنا نوح الذي لبث يف قومه
ألف سنة إال مخسني عام ًا ،وهي فرتة متثل أضعاف ًا مضاعفة ملا لبثه رسول اهلل ﷺ
بني قومه ،وتبني َّ
أن معاناته ﷺ أقل بكثري من معاناة سيدنا نوح  مع تلك
الفرتة الطويلة ،ومع ذلك فقد كانت هنايتها أشد وأشق عىل النفس من النهايات
ّ
جل شأنه -بعداملبرشة التي ستنتهي هبا جهود رسول اهلل ﷺ  ،فنوح قال له اهلل
كل تلك الفرتة الطويلة..{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} [هود ]36 :ونوح نموذج
للصرب من أقوى النامذج ،فلم يقل« :يارب ما دمت تعلم أنَّه لن يؤمن منهم إال ذلك
العدد اليسري فلم تركتني أعاين هذه املعاناة معهم؟ وأطمع هبدايتهم وأنت تعلم َّأنم
لن هيتدوا» بل كان مثاالً للتسليم واالستسالم هلل ، Eوأمره اهلل -تعاىل-
بصناعة الفلك ليحمل فيه من آمن من أهله وقومه وما أمره اهلل -سبحانه -بحمله،
ففعل. 
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [العنكبوت]15 :

فأنجاه اهلل ومن محل يف سفينته ،وجعل ذلك آية للعاملني؛ يأخذون منها العرب
والدروس ما دامت السموات واألرض .لقد كان َم ْن أنجاه اهلل مع نوح وذرية من
ّ
َّ
جل شأنه -قداستئناف لعمل َّية اخللق واالستخالف.
محل اهلل معه كأنَّه
فكأن اهلل
ٌ
غسل بالطوفان األرض من أولئك املفسدين وطهرها منهم ومن أرجاسهم إلعداد
من نجا منهم حلالة استخالف مستأنسة تكون أفضل مما سبقها يف ألف َّية نوح وما
جاء قبلها ولتبدأ مرحلة اصطفاء من نوع جديد غري اصطفاء آدم ونوح ،يقول اهلل
ّ
جل شأنه{ :-ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ }[آل عمران .]33 :ويف حاالت االصطفاء التي تلت الطوفان اصطفى اهلل ُأرس ًا وعوائل،

فاصطفى إبراهيم وآله وآل عمران واصطفى بني إرسائيل ،واصطفى كثري ًا من
األنبياء والرسل ملا اقتضت حكمته أن ال يعذب أحد ًا حتى يبعث إليه رسوالً؛
ولذلك فإنَّه ما من قرية وال أ َّمة إال خال فيها نذير .وحني اصطفى إبراهيم وآله قال:
{ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [البقرة ]124 :ولذلك
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َّ
فإن حاالت االصطفاء استهدفت أن جتعل من أولئك الذين اصطفاهم اهلل نامذج
من املهتدين الذين يكونون قدوة وأسوة لغريهم من البرشَ ،ف َواىل إنزال الكتب
والصحف عليهم لتوفري سبل اهلداية واالستقامة وليقال للناس {ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [البقرة .]136 :وهذه الفرتة فرتة
ّ
بأجل مسمى هو بعثة
االصطفاء األُرسي والقومي -إن صح التعبري -كانت مؤقتة
النبوة وحاكم َّية
رسول اهلل  برسالته العامل َّية اخلامتة التي تقوم عىل دعائم ختم َّ
الكتاب ورشيعة التخفيف والرمحة ووضع اإلرص واألغالل التي كانت عليهم.

سيدنا إبراهيم ودعوته قومه:

{ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ}

[العنكبوت]16 :

ثم تعرج السورة عىل أيب األنبياء إبراهيم الذي كان رسول اهلل ﷺ والعرب من
ّ
حوله يعرفونه ويعرفون شيئ ًا من تارخيه ،وعالقته بالبيت احلرامَ ،ف َذكره اهلل
جلوبي له ما قاله لقومه وأركان دعوته ،وهي بيان ضالهلم يف
شأنه -لرسوله حممد ﷺ ّ
اختاذ األوثان وبيان َّأنم لن يرضوا أحد ًا بتكذيبهم إال أنفسهم وبيان رضورة اإليامن
بعقيدة البعث والنشورَّ ،
وأن من يرفض ذلك ويكذب الرسول فلن يرض إال نفسه،
أ َّما الرسل فام عليهم إال البالغ املبني ،وخالل ذلك يدعوهم إىل التفكر يف خلق اهلل،
ويبي هلم أَّهنم ال ُي ْعجزون اهلل يف أرضه وال يف السامء ،وأنَّه ما هلم من دون اهلل من
ِّ
ويل وال نصري ،وحيذرهم من عاقبة الكافرين وهذه األركان املشرتكة يف دعوات
األنبياء والرسل كا َّفة.

{ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [العنكبوت]17 :

فإبراهيم  دعا قومه بمثل ما دعوت قومك يا حممد إىل نبذ األصنام
التي ال تسمع وال تبرص وال تغني عن عابدهيا ومع ِّظميها من اهلل شيئ ًا ،فبيَّ هلم
هاهنا َّ
أن هذه األصنام ال متلك رزق ًا وال عطا ًء ،فمن يبت ِغ منكم الرزق والعطاء
ّ
جل شأنه -رب العاملني ،الذي ما من دابة إال عليه -سبحانه-فليطلبه من اهلل
رزقها ،والذي قدر يف األرض أقواهتا.
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{ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ}

[العنكبوت]18 :

وأنتم يا قوم حممد ،ويا مرشكي قريش إن كذبتم؛ فلستم أول من كذب الرسل،
فهناك خلق كثري سبقوكم يف ذلك التكذيب والكفر ،وما رضوا اهلل شيئ ًا ،وال رضوا
رسوله بيشء ،فاهلل غني عن العاملني ،ورسوله ﷺ مل يكلف بغري البالغ ،وقد ب َّلغ
وأنذر وأدى ما عليه ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

البعث والنشور:

{ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ}[العنكبوت.]19 :

ثم ينتقل السياق للفت أنظار هؤالء املنكرين للبعث والنشور واحلياة بعد
أن من بدأ اخللق قادر عىل إعادته بعد إماتتهَّ ،
املوت؛ ليؤكد هلم َّ
وأن مالحظة ذلك
كافية إلقناعهم بتلك القدرة املطلقة هلل -سبحانه -فهو الذي بدأ اخللق ،وهو من
سيعيده ،فأنَّى يؤفكون ،كيف ُيرصفون عن احلق ،وكيف تسمح هلم أفهامهم بإنكار
اخللق من القادر عليه ،والذي برهن هلم عىل تلك القدرة املطلقة ،ويفرتض أن يدرك
أن هلم عقوالً يفقهون هباَّ -
هؤالء -لو َّ
أن إعادة اخللق أهون من إبداعه وإنشائه ال
عىل مثال سابق ،لكنَّهم مل يدركوا ذلك.

التفكُّر يف خلق اهلل:

{ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [العنكبوت]٢٢-٢١ :

فإذا مل تستطيعوا أن تدركوا قدرة اهلل عىل بعث اخلالئق فأنتم أهل رحالت
ورضب يف األرض؛ فسريوا يف األرض وتفكّروا َم ْن َخلقها ومن أوجدها ،ومن
أوجد من يعيشون عليها ،لتدركوا َّ
أمر عىل اهلل يسري ،وأنَّه قادر عليه ،بل
أن ذلك ٌ
ّ
جل شأنه -وله املثل األعىل ،وأنَّه يف يوم القيامة قادر عىل أن ِّيعذب
هو أهون عليه
املرشكني واملجرمني ،وجيازهيم بام ارتكبوه يف هذه احلياة الدنيا ،ويعذهبم عىل ما
اقرتفوه ،وأنَّه قادر عىل املغفرة ألولئك الذين يؤمنون به ،وعىل رهبم يتوكلون ،ال
يرشكون باهلل شيئ ًا ،بل يوحدونه التوحيد اخلالص.
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{ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ } [العنكبوت]22 :

ّ
جل شأنه -ال يف األرض التي حتيونوأنتم ُّأيا املرشكون لن تعجزوا اهلل
عليها وال يف السامء لو كان لكم سبيل للوصول إليها ،وما أنتم بمعجزين ،وليس
لكم من دون اهلل ويل وال نصري ينرصكم منه ،واهلل  حرص واليته يف أولئك
الطائعني الذين يتولونه وحيبونه ،وهيتدون هبداه ويستجيبون لرسله.

عاقبة الكافرين:

{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ}

[العنكبوت]23 :

وس َعتِها -وقد وسعت كل يشء وسبقت غضبه -إال َّ
أن من
ومع كل رمحته َ
أرشكوا به ومل يستجيبوا له إذ دعاهم ،ومل يؤمنوا به إذ ناداهم ،فهؤالء يئسوا من رمحة

اهلل فلم يطلبوها ،ولن يكون هلم جزاء إال العذاب األليم يف الدار اآلخرة.

موقف قوم إبراهيم من دعوته:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} [العنكبوت]24 :

َّ
إن حوار إبراهيم مع قومه تظهر فيه شخص َّية إبراهيم الباحثة يف اخللق ،املتتبعة

للكون ،التي ُيفرتض أن تقود قومه إىل النظر يف اخللق؛ لينظروا كيف بدأ اهلل اخللق،
ّ
جل شأنه -عىل أن ُينشئ النشأة اآلخرة ،وقدرته عىل إلقاء منفيدركوا قدرته

يرشكون به يف النار ،وتعريضهم إىل العذاب األليم ،ورمحة من يشاء اهلل هلم الرمحة
ّ
بأنم سوف ينقلبون إليه
جلوجيعلها نصيبهم؛ إليامهنم به ،وطاعتهم له ،وإيامهنم َّ

شأنه -فهم إليه ُيقلبون وإليه يرجعون ،ال إىل طواغيتهم ،وال إىل املستكربين الذين
ّ
جل شأنه -أن يفعل ذلك فيهم،وأنم لن يعجزوا اهلل
قادوهم إىل عبادة األصنامَّ ،

ويميز الكافرين عن غريهم.
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وبالرغم من كل ما محلته دعوة سيدنا إبراهيم  من أسس عقدية وتفنيد
ألحاجي قد يطرحوهنا ،باإلضافة إىل طريقته احلكيمة يف خماطبتهم؛ إال أن رد أولئك
املكذبني جاء عىل غري ما توقعه إبراهيم  إهنم بدالً من أن يواجهوا املنطق
فكأنم يريدون بتحريقه أو قتله
باملنطق والفكر بمثله كان جواهبم اقتلوه أو حرقوه،
َّ
حرق ًا أن يبينوا له قدرهتم عىل إدخاله النار ،نار الدنيا قبل أن يصلوا إىل نار اآلخرة
التي ت ََو َّعدهم هبا ،فأنجاه اهلل منها ،وكان ذلك كافي ًا ألن يدركوا َّ
أن إلبراهيم رب ًا
نجاه من النار ،أ َّما هم فال ويل هلم وال نارص
وإهل ًا قادر ًا ،له قدرة مطلقة ،وهو الذي ّ
ينرصهم من اهلل ،وتكون سالمة سيدنا إبراهيم  من النار آي ًة ودلي ً
ال عىل
صدقه ،لكن هذ النوع من اآليات والدالئل ال يستطيع أن يستفيد به إال املؤمنون،
أ َّما هم فهم أعجز من أن يستفيدوا بذلك.

ر ّد إبراهيم  عىل قومه:

{ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ}

[العنكبوت]25 :

فعىل الرغم من أهنم تركوا احلوار وجلأوا إىل التهديد بالقتل أو احلرق إال أن
سيدنا إبراهيم حياول أن يستدرجهم للرجوع إىل منطقه يف احلوار فيحقر
آهلتهم أوالً قائ ً
ال هلم ما الذي اختذمتوه من دون اهلل؟ !إنَّكم ما اختذتم من دون اهلل
إال أوثان ًا -مجع وثن -وهو ما يعبده املرشكون مما ُيتخذ من احلجر .والفرق بينه وبني
الصنم؛ َّ
أن الصنم ما يتخذ من حجر وغريه ،فقد يكون من نحاس أو أي معدن
أعم من األوثان ،واألوثان أخص منها .ثم
آخر ،وقد يكون من حجارة؛ فاألصنام ُّ
ويبي
يكشف سيدنا إبراهيم  عن احلالة النفس َّية ألولئك املرشكني من قومهِّ ،
هلم أهم األسباب التي جعلتهم يتشبثون بالرشك ،وهي رغبة كل منهم بعدم خمالفة
وأن من أهم دوافع رشك ٍّ
عادات قومه وتقاليدهم ،أو اخلروج عليهاَّ ،
كل منهم :أنَّه
يريد أن يظهر املودة لقومه ،ويتقرب إليهم ،ولكن هذه املودة سوف تنقلب إىل نقمة
وعذاب يوم القيامة ،ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ،ويلعن بعضكم بعض ًا ،ولن
ينفعكم آنذاك االعتذار بأنَّكم إنَّام أرشكتم للمحافظة عىل تلك املودة بينكمَّ ،
ألن يوم

 832تفسري القرآن بالقرآن

القيامة سيكون مصريكم إىل النار ،ولن جتدوا من ينرصكم من اهلل ، Eفهي

مثل قوله

تعاىل{ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [الزخرف]67 :

فام هي حصيلة دعوة إبراهيم  هلؤالء القوم ؟

جييب القرآن الكريم {ﮅ ﮆ ﮇ} [العنكبوت ]26 :ومع ذلك مل يتسلل اإلحباط
واليأس إىل قلب سيدنا إبراهيم  وإنام قرر أن يسيح يف الكون باحث ًا عن أرض

ويسجل القرآن هذه املحصلة وهذا القرار فيقول تعاىل{ :ﮅ ﮆ ﮇ
خصبة لدعوته،
ّ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [العنكبوت]26 :

«إن مهاجر إىل ريب» حيث مل يتحول قومه إىل اإليامن ،ومل
َصدَّ قه لوط وقالِّ :

يؤمن به عدد ُيطمعه يف هداية اآلخرين ،ليواصل احلياة بينهم ودعوهتم{ ،ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ}

[العنكبوت]26 :

ويف ذلك تنبيه إىل حريته

الشديدة  يف قومه وهي مثل حريته وهو ينظر يف النجوم ،كام يف سورة
األنعام؛ حني رأى كوكب ًا قال هذا ريب ،ثم بعد جولته مع الكواكب والشمس والقمر

وقناعته وإيامنه بأنَّه ليس يشء منها يصلح أن ُيتخذ إهل ًا ،قال{ :ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} [األنعام ]79 :وهنا أعلن
لقومه أنَّه مهاجر إىل ربه ،وكذلك املؤمن دائ ًام؛ كلام ادهلمت اخلطوب ،وتراكمت
الكروب ،واشتدت عليه األزمات؛ توجه خملص ًا إىل اهلل العزيز احلكيم.

خريا الدنيا واآلخرة:

{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [العنكبوت.]27 :

ولذلك َّ
فإن العزيز احلكيم الذي هاجر إليه إبراهيم  قد أثابه يف الدنيا،

﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ [العنكبوت ،]27 :بأن وهب له إسحاق ويعقوب وجعل يف
النبوة والكتاب ،ليفتح له شعاع ًا من نور يتمثل يف محل هذه الذرية املمتدة
ذريتهام َّ
هلذه الرسالة ،ورفع مكانته ،واختذه خليالً ،وجعله يف اآلخرة من الصاحلني ،وبذلك

فقد حاز سيدنا إبراهيم  خريي الدنيا واآلخرة.
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لوط وقومه:

{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ} [العنكبوت]28 :

وردت كلمة الفحشاء يف القرآن الكريم يف آيات كثرية منها{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌ}

[النحل:

{ ،]90ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}
ﮗ ﮘ} [الشورى.]37 :

[النور]21 :

{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

والفحشاء والفاحشة هي ما عظم قبحه رشع ًا وعق ً
ال وطبع ًا من األفعال واألقوال
والترصفات ،ومجعه يدل عىل تعدد األنواع التي أطلق عليها فواحش ،وتنوعه إىل
فواحش ظاهرة وفواحش باطنة؛ ولذلك فقد كان مستغرب ًا ذلك الفهم العجيب يف
قرص مفهوم الفاحشة عىل جريمة الزنا ،فهذا جيعل الناس يعتادون الفواحش األخرى
وال ينكروهنا ،واهلل يقول{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [األعراف ]33 :وهلل يف خلقه
شؤون ،فأسالف هؤالء قد سووا بني البيع والربا ،وفرق اهلل بينهام حني قالوا{ :ﭢ
ّ
ﭣ ﭤ ﭥ} [البقرة ]275 :ور ّد
جل شأنه -عليهم بقوله{ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ} [البقرة ،]275 :وعجيب أن ُيسقط هؤالء الفوارق بني ما ُينظر إليه من جانب
الرشع ،وما ينظر إليه من جانب العرف أو العقل أو الطبع.

قوم لوط وإتياهنم الفواحش:

{ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [العنكبوت.]29 :

وبسبب هذا املنطق يف قرص مفهوم الفاحشة عىل جريمة الزنا اعتاد قوم لوط
الفاحشة ومل يستحيوا من ارتكاهبا ،فكانوا يأتون الفواحش كلها ما ظهر منها وما
بطن ،وأبرزها الفاحشة التي رفضها الرشع ونفر منها العقل وحقرها ال َّطبع ،أال
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وهي؛ إتيان الرجال شهوة من دون النساء ،كام َّأنم مل يكونوا يتعففون عن أي قول
فاحش ،أو ترصف فاضح ،أو فعل مناف لكرامة اإلنسان وحيائه ،وما يقوم عليه املجتمع
واألرسة ،وكل تلك األمور بالنسبة هلم بعيدة عن تفكريهم ،خارجة عن اهتامماهتم ،كام
كانوا يقطعون الطرق ،ويأكلون أموال الناس بالباطل ،وال يتع ّففون عن منكر أبد ًا ،وال
يرت ّددون يف مقارفة أي منكر توحي شياطينهم إليهم به يف منتدياهتم وأماكن اجتامعهم.

طلب النرص من اهلل:

{ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} [العنكبوت]30 :

فكانوا قوم ًا من املفسدين ،ما آمن منهم مع لوط أحد وال استهجن فواحشهم
جي ِد معهم
أحد منهم ،فهم قد أطبقوا عىل الفاحشة ،وتوافقوا عىل أقبح املنكرات ،ومل ُ
جهد لوط و ُط ْهره ،ودعوته ونصحه ،وق َلبوا سائر املقاييس والقيم ،فال غرابة أن
هيلكهم اهلل  بيشء يرمز إىل ما كانوا يقارفونه أال وهو تدمري قريتهم عليهم،
وجعل عاليها سافلها ،وإمطارهم بحجارة من سجيل ،فذلك اجلزاء املناسب هلؤالء
القوم بام متردوا عليه -سبحانه -وعصوا رسله ،وجترأوا عىل سائر احلرمات والرشائع.

جميء البشارة لسيدنا إبراهيم:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ} [العنكبوت.]31 :

«برشى» إشارة إىل قوله تعاىل{ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ} [هود.]71 :

س ومن خيرب هبا يسمى "بشري" ،قال -تعاىل:-
والبرشى هي اإلخبار بام َي ُ ّ

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

السار إىل من كان يتمناه
ﭥ ﭦ} [يوسف ]96 :أي؛ الذي حيمل البشارة واخلرب َّ
أو ينتظره ،فحمل إليه املالئكة نبأين ،أحدمها برشى له ولزوجه ،وهذه البرشى قد
وردت يف آيات أخرى كام سبق ،واآلخر فيه جانبان؛ جانب خيربه َّ
حق
بأن القول قد َّ
عىل قوم لوطَّ ،
وأن اهلل قد أرسل مالئكته إلهالكهم ،واجلانب اآلخر يبرشه بنجاة
لوط وأهله مما سيحل بقومه.
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َط ْم َأنة لوط:

{ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [العنكبوت]33 :

لقد خاف من إساءة قومه إىل ضيوفه ،وأحزنه أ َّنه ال يملك من القوة ما
ُي َمكنه من محايتهم ،والدفاع عنهم ،فسارع ضيوفه من املالئكة إىل َط ْم َأنته َّ
بأن قومه
حق القول عىل قومهَّ ،
وأن موعدهم
بأنم قد َّ
لن يصلوا إليه وال إليهم ،وأخربوه َّ
الصبح ،وهو قريب.

عاقبة الظاملني:

{ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ}

[العنكبوت]34 :

حينام يريد القرآن أن ُي ِّبي ما يرتتب عىل االنغامس يف الرذائل؛ من اضطراب
يف احلياة الدنيا ،وسوء العاقبة يف اآلخرة؛ يذكر الرجز ،فكأنَّه يذكر عاقبة الفعل
ً )(1
ليستدعي العقل املتدبر للفعل نفسه ،املؤدي لتلك النتيجة التي سامها رجزا،
الر ْجز من السامء بكل ما فيه ،وما يسببه جزا ًء وفاق ًا لـ َِم كانوا
فأنزل اهلل عليهم هذا ِّ
ُي َق ِ
ار ُفونَه من جرائم إتيان الرجال شهوة من دون النساء ،ومقارفة املنكر بأنواعه
يف نوادهيم ،وقطع الطرق ،وإيذاء الناس ،واالعتداء عليهم يف أمواهلم وأنفسهم،
ورفضهم لرسالة لوط وما جاء به ،واستكبارهم عىل االستجابة له ،فاستحقوا
بذلك هذا العذاب األليم.
ّ
جل شأنه -رسولهالر ْجزَ بالضم يف قوله تعاىل { :ﯙ ﯚ ﯛ } [املدثر ،]5 :وأمر اهلل
((( جاءت كلمة ُّ
ُ
الر ْجز ،لينبه إىل أنَّه -عليه الصالة والسالم -قد أمر هبجر كل ما يمكن أن يؤدي إىل الرجز،
ﷺ بأن هيجر ُ
ِ
َّ
وكأن األفعال املتنوعة ،واألقوال التي تؤدي إىل ذلك االضطراب الذي سمي ر ْجز ًا يمكن أن يقال عنها:
ِ
ِ
ِ
ُرجز ،كام َّأنا ر ْجس ور ْجز ،فام ورد يف ر ْجس انرصف إىل القول أو الفعل الذي قد يقع من اإلنسان ،بل
قد يتصف اإلنسان به ،فإذا ضم؛ أريد به األشياء واألعيان التي جيب هجرها لئال يقع اإلنسان يف ِر ْج ٍ
س
للش ِ
الر ْجز ،وتقول العرب ِّ
عر اخلفيف ،الذي يستعمل حلداء اإلبل ،أو الترسية عن األطفال:
يقوده إىل ِّ

َر َجز ،ويقال لواحده من القائدُ « :أ ْر ُجوزَ ة» َّ
ألن فيه معنى التقلب واالضطراب ،إذا لوحظت بحور الشعر
األخرى .واهلل أعلم.

 836تفسري القرآن بالقرآن

تفكَّروا يا أويل األلباب:

{ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [العنكبوت]35 :

السوء آي ًة للناس لئال يكرروا تلك
ولقد بقيت تلك القرية التي ُأ ْمطرت مطر َّ
السبل نفسها ،لكن ال يمكن للكافرين واملنافقني أن يأخذوا
األفعال ،ولئال يسلكوا ُّ
تلك الدروس ويستوعبوها وهم ال يؤمنون باآلخرة ،وال يؤمنون بوجود اهلل،
ّ
جل شأنه{ :-ﮛ ﮜ ﮝ ﮞويتخذون األصنام واألوثان آهلة ،ولذلك فقد قال
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [الفرقان]40 :

إرسال شعيب : 

{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ} [العنكبوت]36 :

ُأطلقت مدين عىل اسم ولد من نسل إبراهيم  وذلك ما ورد يف
التوارة ،ثم أطلقت عىل القبيلة التي نُسبت إليه وانترشت من ذريته ،كام ُأطلقت
عىل مساكنهم التي امتدت ما بني طور سيناء إىل هنر الفرات ،كام َّ
أن قصة سيدنا
موسى بعد فراره من مرص بعد حادثة قتل القبطي ارتبطت بوصوله إىل مدين،
وعمله لدى الشيخ الكبري ،وزواجه بابنته ،هؤالء هم الذين ُأرسل إليهم شعيب،
املتفرد
يدعوهم إىل عبادة اهلل -وحده -وعدم إرشاك غريه معه يف العبادة ،أل َّنه
ِّ
باأللوه َّية والربوب َّية والصفات ،ونلحظ أنَّه قد جعل العبادة فرع ًا عن التوحيد،
ليس ذلك فحسب ،ولكنَّه دعى قومه إىل خصال كثرية استند فيها إىل التوحيد ،منها
هنيه لقومه أن يعثوا يف األرض مفسدين ،وهو هني عام شامل يتناول كل ما يمكن
وصفه بالفساد واإلفساد بجميع مستوياته ،ويف بعض األحيان يدخل شعيب ببعض
التفاصيل فينهاهم عن أن يبتغوا اعوجاج ًا ،أي؛ انحراف ًا ومي ً
ال عن احلق والصواب
يف تالوهتم آليات اهلل ،أو استقباهلم هلا ،وهذا أمر يغاير ما نُسب ألهل الكتاب من
حتريف الكلم عن مواضعه ،وقد يتفق مع قوله تعاىل{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}
الل بألسنتهم
[النساء ،]46 :فهل كان قوم شعيب يبغون العوج يف الكتاب بطريق َ ِّ
والطعن يف الدين؟!
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ويف سورة األعراف {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ} [األعراف ]85 :نجده يتعرض إىل فريضة اإليفاء بالكيل وامليزان ،وينهى
قومه عن أن يبخسوا الناس أشياءهم ،وعن أن يفسدوا يف األرض بعد إصالحها من
اهلل  وينهاهم عن أن يقعدوا بكل رصاط يقطعون الطريق ،وخييفون الناس،
وهيددوهنم ويصدوهنم عن سبيل اهلل حني يعلمون منهم اإلقبال عىل اإليامن به،
الل بألسنتهم
ويبغوهنا عوج ًا ،أي يريدون هبا االعوجاج سواء بطريق التحريف أو َ ِّ
والطعن يف الدين ،أو أ َّية وسيلة أخرى جتعل آيات اهلل املنزلة معوجة يف نظر الناس،
لينفروهم منها ،وليباعدوا بينهم وبينها وهم شهداء عىل َّأنا ال ِع َو َج فيها وال أ ْمت ًا.
فاهلل  مل جيعل يف آياته عوج ًا -كام ذكر يف سورة الكهفَّ ،-
ألن آيات
اهلل التي أنزلت إىل سائر أنبيائه ورسله آيات قويمة مستقيمة ،هادية مهتدية ،ال متيل
عن احلق ،وال تسمح باإلفساد يف األرض ،وال تقبل مي ً
ال أو اعوجاج ًا يف سلوك
الناس أو يف عالقاهتم ،فذلك كله مما جاءت رساالت اهلل ملقاومته ال لتعزيزه.
وقد ُووجه شعيب بمثل ما ُووجه به األنبياء من قبله ومن بعده ،بالتهديد

بالطرد والنفي {ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ} [األعراف ،]88 :ويف ذلك إشارة إىل َّ
أن املأل املتحكِّم يف أي بلد حني

ينحرف عن آيات اهلل ،وينرصف عنها ،يشعر بامتالكه لألرض ،وامتالكه إلرادة
البرش الذين يعيشون عليها ،وامتالكه حلق السامح أو عدم السامح هلم باملعتقد أو
بأنم هم الذين يمتلكون الوطن ،ومن
السلوك ،كام يستشعر أولئك غرور ًا وطغيان ًا َّ

حق املواطنة فيه نفي أو سجن من خيالف إرادهتم أو يتمرد عليهم ،حتى لو كانوا عىل
الباطل والفساد واالعوجاج واالنحرافِ .
وذك ُْر هؤالء الرسل الكرام وبيان َّأنم قد
ك ُِّذبوا من أهم أهدافه الترسية عن رسول اهلل .
ّ
وقوله
-جل

شأنه{ :-ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [العنكبوت]36 :

إنَّام يعني هنيهم عن أن يقيموا عىل ال َع ْثو يف األرض فساد ًا حتى يصبح الفساد
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وكأنَّه صفة الزمة هلم الصقة فيهم ،فال َع ْثو واإلفساد يف األرض حني يداوم عليه
العايص واملنحرف والكافر وال يتوب عنه من قريب يتحول إىل صفة الزمة له،
فإنم ال عالج هلم– آنذاك -إال
وحينام تكون املفاسد صفتهم ولباسهم ورداءهم َّ
إهالكهم مجيع ًا ،كام اشرتكوا يف ال َع ْثو وصاروا مفسدين كلهم.

إهالك املكذبني لرسول اهلل:

{ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [العنكبوت]37 :

وهؤالء أخذهتم الرجفة ،والرجفة زلزلة شديدة مهلكة؛ ولذلك َّ
فإن الزالزل
حني تنترش أو تكثر َّ
فإن أهل اإليامن ال يقترصون عىل التفسري العلمي املجرد هلا ،بل
ال بد هلم من االتعاظ هبا ،وحتويلها إىل درس فيتذكرون قصص األمم التي أهلكت

هبذه الزالزل ،فحني يقع زلزال ونتحدث عن مقاييسه بمقياس «رخرت» أو سواه فال
ّ
جل شأنه -وعظمتهنفس ذلك علم َّي ًا ألخذ الدرس وملعرفة قدرة اهلل
يكفي أن ّ

تفرد بخلقه وتدبريه ،بل تكتمل العربة والعظة
وهو يترصف يف كونه هذا ،الذي َّ
بتذكر األقوام الذين أهلكوا بمثل هذه الوسيلة ،وعلينا الرضاعة إىل اهلل ّ
-جل شأنه-

بأن ال جيعل مصرينا مثل مصريهم.

فهم قد أصبحوا يف ديارهم هلكى ،جاثني عىل ركبهم أموات ًا ،ويف ذلك إشارة
لرسول اهلل ﷺ إىل َّ
أن القدرة املطلقة لرب العاملني يمكن أن تقيض عىل هؤالء الذين

يصدون عن القرآن وعنك ،ويبغون العوج يف آيات اهلل ،ويفسدون يف األرض من
ّ
جل شأنه -لو شاء أهلكهم بالرجفة أو غريها،مرشكي قريش هم يف قبضة اهلل

وحينام يقول اهلل ُلرسله ذلك ،يشد من عزائمهم ،ويقوي معنوياهتم ،ويشعرهم
بالرشف الذي أواله اهلل هلم حني كلفهم بإصالح ما أفسد الناس ،ودعوة الناس إىل
رصاطه املستقيم ،وهدايتهم بآياته وأنبيائه ورسله إىل سواء السبيل.

بأنم يأوون إىل ركن شديد،
وفيه إشارة إىل أولئك األنبياء املصطفني األخيارَّ ،

َّ
وأن اهلل الذي أرسلهم و َم َّن عليهم باصطفائه ،وفضلهم برسالته ،قادر عىل إكراه
خمالفيهم عىل اهلداية لو شاء ،ولوال َّ
أن كلمته قد سبقت بجعل هذا اإلنسان حر ًا
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خمتار ًا ،فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ،ألكره اجلميع عىل اهلداية ،أ َّما األنبياء
أنفسهم فام عليهم إال البالغ ،ليسوا بمسيطرين ،وال يليق هبم أن يكونوا جبابرة ،بل
هم هداة ودعاة ،يستجيب هلم من يستجيب بإذن اهلل  ويرفض من يرفض
غري متجاوز لقدرة اهلل أو متنقص منها.

قوم هود وقوم صالح:

{ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [العنكبوت]38 :

«عاد» هم قوم «هود» كام جاء يف سورة هود{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ّ
جل شأنه -يفﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [هود ،]60 :ومل يذكر اهلل
هذه السورة جمادلة هود لقومه هؤالء ،لكنَّها وردت يف سورة األعراف حيث قال
هلم هود{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [األعراف ]65 :فكان جواهبم
يف منتهى الكرب الغبي ،واالستعالء املستكرب ،عىل لسان املأل أو النخبة الكافرة من
قومه{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [األعراف ]66 :فنفى
عن نفسه السفاهة ،وأكد عىل كونه رسوالً من رب العاملني ،يبلغ رساالت ربه،
وأنَّه الناصح األمني لقومه{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}
[األعراف ]٧٢ – ٦٩ :وليخترص الطريق عىل تلك النخبة الباغ َّية الطاغ َّية ،فقد أخربهم
َّ
بأن سبب رفضهم له كونه رج ً
ال منهم ،جاء لينذرهم ويذكرهم بنعم اهلل عليهم،
وكيف استنقذهم اهلل -تعاىل -من الطوفان ،وجعلهم خلفاء يف األرض من بعد قوم
نوح ،وزادهم يف اخللق بسطة ،وسعة يف امللك ،وقوة يف األبدان ،وقد ورد َّ
أن القوم
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كانوا طواالً ،أطول من يف العامل من رجال ،وأقوياء يف أبداهنم وأجسامهم.

وجادلوه يف أسامء أصنامهم التي مل ينزل اهلل هبا من سلطان ،وحني توضع

السالسل يف أعناقهم يوم القيامة ويسحبون هبا إىل النار؛ سوف يتنكرون هلذه األصنام

وألسامئها؛ وحني يسألون عنها...{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [غافر ]74-73 :ويف سورة هود يتكرر

اجلدل بني هود وقومه عاد وال ينتهي بأي اتفاق ،ويعلن هود يأسه منهم فيقول{ :ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

نجى عبده ورسوله هود ًا والفئة القليلة
ﮘ} [هود ]57 :فلام جاء أمر اهلل بإهالكهم َّ

التي آمنت معه من جائحة اهلالك ،وهي الرجفة ،ومن عذاب يوم القيامة.

ويف قصة هود مع قومه -كام جاءت يف سورة هودَّ -أنم يف الوقت الذي
َّ
فكأن خيار األمم منحرص إ َّما باتباع الرسل،
عصوه فيه اتبعوا أمر كل جبار عنيد،

وإ َّما هبيمنة اجلبابرة والعتاة واملستبدين عليهم.

وأ َّما «ثمود» فهم قوم كانوا يف شبه جزيرة العرب ،قال -تعاىل{ :-ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ}[األعراف:

 ] 79-73أرسل اهلل إليهم

رسوله صاحل ًا ،وطلبوا اآليات فأعطاهم اآلية ،وهي الناقة ،وأمرهم أن يرتكوها

وشأهنا تأكل يف أرض اهلل وال يمسوها بسوء ،فهي آية طلبوها ،وذكرهم صالح
َّ 
بأن اهلل قد جعلهم خلفاء من بعد عاد ،وبوأهم يف األرض ،ومكَّنهم من
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بناء ما يمكن تسميته حضارة متميزة ،فقد تع ّلموا كيف خيتارون من بقاع سهول
َّ
األرض أماكن يبنون قصورهم فيها ،وينحتون يف داخل اجلبال بيوت ًا كذلك،
فكأن

َّ
وكأن هلم بيوت ًا مألوفة ،وبيوت ًا متميزة يصعب عىل مهامجيهم
هلم مشايت ومصايف،
اخرتاقها ،أو النيل منهم وهم فيها ،فذكرهم صالح بنعم اهلل -تعاىل -عليهم ،وهبذه
الرفاه َّية التي َم َّن اهلل عليهم هبا ،واستجابته هلم حني طلبوا اآليةَّ ،
وأن ذلك ك ّله من

املفروض أن يمنعهم من السقوط يف جريمة اإلفساد يف األرض وال َع ْثو فيها.

ويتصدى املأل النخبة وأصحاب النفوذ لنبي اهلل صالح  ، ويتصدرون

األكثر َّية الصامتة من املستضعفني؛ ليقولوا لصالح ومن آمن معه {...ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ} [األعراف ،]77-76 :وظنُّوا َّأنم قادرون وسابقون ،وما يسبق أمر اهلل

أحد ،فجلسوا يف كربيائهم وغرورهم يسخرون بصالح واملؤمنني معه ،ويقولون له:
{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}[األعراف ]77 :فأخذهتم الرجفة مثل قوم عاد،

فأصبحوا يف دارهم جاثمني ،فتوىل صالح عنهم وهو يف أسى وأسف قائالً...{ :
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [األعراف.]79 :

القرآين يف دراسة آثار األمم السابقة:
املنهج
ّ

{ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [العنكبوت]38 :

خاصة املساكن املنحوتة يف اجلبال ،وما
وقد تركت مساكنهم وما تزال قائمة،
َّ
تزال تُعرف بمدائن صالح ،فاهلل  يقول لقوم حممد { :ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ} [العنكبوت ]38 :و ُيفرتض أن تعتربوا وتدركوا َّ
أن من يفسد
ويتمرد عىل اهلل وعىل ما جاء به ُرسله ،ويتّبع الشيطان وما
يف األرض بعد إصالحها،
ّ
يزين به إليه؛ فإنَّه هالك ال حمالة ،ولن يغني عنه من اهلل يش ٌء.
وهنا نستطيع أن نرى إىل أي مدى غفل املسلمون عن بعض التوجيهات
القرآن َّية ،فلم يبنوا عليها ،ومل يستفيدوا هبا ،أو حيسنوا فهمها وتوظيفها ،فام من بلد
من بالد املسلمني إال وفيها آثار خمتلفة ،ووزارات أو إدارات ثقافة وآثار ،تتجه يف
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كثري من األحيان إىل عكس االجتاة املطلوب قرآن َّيا ،فالقرآن يوجهنا لدراسة اآلثار
دراسة املعترب الباحث عن الدروس والعرب ،لنستخلص من رؤية تلك اآلثار أسباب
قيام احلضارات وعوامل انحرافها ،وأسباب اهنيارها عندما تنهار؛ لنتجنب السقوط
فيام سقطوا فيه ،أو اهلالك بام أهلكوا به ،ومن املؤسف َّ
أن إدارات اآلثار والثقافات
لتبي عظمة أولئك الكافرين الذين أهلكهم اهلل ،ولكنَّها
حتفظ اآلثار وتصوهنا ِّ
تتجاهل أسباب هالكهم ،وال تربط ذلك بتاريخ ُرسلهم ،وال بمصادر هدايتهم
وعوامل انحرافاهتم ،وآثار تلك النخب يف تلك االنحرافات ،وقد كان من املمكن
أن تكون تلك اآلثار الغن َّية الكثرية يف بالدنا من وسائل الدعوة إىل اهلل ،واهلداية إىل
سبيله ،وتذكري الناس بالقيم التي جاء هبا املرسلون ،لكن شيئ ًا من ذلك مل حيدث،
كام َّ
أن البعض قد ظن نتيجة ذلك الفهم اخلاطئ املنحرف عن القرآن لوظائف اآلثار
وفوائدها؛ َّ
أن ذلك قد يرصف الناس عن التوحيد ،فدعا إىل حتطيم كل تلك اآلثار،
وهو فهم خاطئ كذلك ،وكان الواجب أن تفهم وظائف اآلثار يف حياة األمم يف
إطار هداية القرآن املجيد ،لتكون وسيلة استبصار ومتييز للحق من الباطل ،ولكن
الذين ال يعلمون إال القشور ،ال يستطيعون أن يعلموا كثري ًا عن آيات اآلفاق وآيات
األنفس ،وكيف َّية جعلها وسائل هداية واستبصار وفهم ووعي.

موسى وقومه:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [العنكبوت.]39 :

ثم ينتقل السياق إىل ذكر هامان وزير فرعون الذي تقدم ذكره يف سورة القصص:

{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}

[القصص]38 :

حني أمره

فرعون أن يبني له رصح ًا ليصل به -حسب ظنِّه املريض -إىل إله موسى وقارون

الذي جاء ذكره أيض ًا يف السورة نفسها{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ}

[القصص]76 :

وقد ذكر َّ
أن قارون كان من أقارب موسى ،وإشارة القرآن احلكيم
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املعجزة أنَّه كان من قومه ،أ َّما بعد ذلك أن يكون من أقاربه أو من األبعدين فذلك
ال هيم كثري ًا يف الدورس املستخلصة.
فهامان أطغاه السلطان و ُقربه من فرعون ،وأ َّما قارون فقد بغى بالكنوز
واألموال الطائلة التي مكَّنه اهلل -تعاىل -منها فأصابه الغرور ،ويف ذكرمها تذكري

باالنحرافات وعوامل االستبداد والطغيان التي يمكن أن تصيب اإلنسان نتيجة
فإنا تعود إىل
تسلطه عىل املال أو ختويله السلطة املطلقة ،وأي ًا كانت أسباب الطغيان َّ
الغرور والشعور باستغناء الطاغية عن كل من عداه ،واحتياج كل من عداه إليه:

{ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}

[العلق]7-6 :

وهذا الشعور باالستغناء يكون

عن اغرتار باملال أو باجلاه أو هبام مع ًا ،وبعد الشعور باالستغناء يأيت اإلعراض
واالستبداد ،فاملستبد حني يستبد يرى الناس مجيع ًا يف حاجة إليه ،ويرى نفسه يف
غنى عنهم؛ ولذلك فإنَّه يطغى ويتعاىل ويستكرب ويرى َّ
أن كل من حوله دونه وأ َّنه
أعىل وأغىل وأعز ،فقارون وفرعون وهامان كل هؤالء مل يستمعوا آليات اهلل التي

رت هامان
رت فرعون بجنوده وملكه ،واغ ّ
رت قارون بامله ،واغ ّ
محلها إليهم موسى ،فاغ ّ
بسلطانه وقربه من فرعون ومشاركته له يف جاهه ،فاستكرب هؤالء ك ّلهم عن اتّباع

موسى أو طاعته أو االستامع إليه{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}

[العنكبوت.]39 :

القرآين يف جزاء الظاملني:
املنهج
ّ

{ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ} [العنكبوت]40 :

فبعد التامدي يف االستعالء عىل البرش الذين يامثلونه ويشاهبونه يف كل يشء إال

خوله اهلل له من سلطان ،واالستعالء عىل اخللق واالستغناء عنهم ،يستعيل ذلك
فيام َّ
ّ
جل شأنه -مع أنه ليس يف متناول إدراكه ،فال يدركهاإلنسان الضعيف عىل خالقه

بالبرص وال يستمع إليه بشكل مبارش ،وال يراه إال من بعد أن يأذن اهلل ويرىض يف
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يوم الدين ،فيظن وامه ًا أنَّه يستطيع أن يسابق اهلل ويسبقه ،فيفلت من عذابهَّ ،
وأن
اهلل  لن يتمكن حسب زعم هؤالء منهم{ ،ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ} [األنفال ]59 :إهنم لن يسبقوا اهلل بقول وال بعمل ،ولن يفلتوا من عذابه
ّ
-جل شأنه -وكل من هؤالء سيأخذه اهلل بذنبه ،فهناك من يرسل عليه حاصب ًا،

وهي عبارة عن حصيات صغرية لكنَّها حتملها الريح بقوة وبعاصفة فتتحول إىل
حصيات مهلكة قاتلة عىل صغرها ،وهناك من تأخذه الصيحة ،مثل قوم ثمود الذين
أرسل اهلل إليهم صاحل ًا ،وقوم هود الذين أخذهتم الرجفة ،قال تعاىل{ :ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ} [احلاقة ]5 :أي الصاعقة{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ} [احلاقة ]6 :ومنهم من خسف به األرض مثل قارون {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [القصص ]81 :وأ َّما قوم
فرعون فقد أغرقهم اهلل وأخذهم أخذة رابية (أي زائدة يف الشدة) قال تعاىل{ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [احلاقة.]10-9 :

وهذا يعني َّ
أن ما حيدث يف الكون من أمور ال بد من أن ينظر إليه من جوانب
عديدة فال يكفي -كام أسلفنا -التفسري العلمي أو التنبؤ بوقوع يشء ،فهذه كلها
أمور حتتاج إىل دراسات يفرتض أن ال تغيب عن أذهان العلامء والدعاة ،واآلمرين
باملعروف والناهني عن املنكر وبصائرهم ،وما َّنوع اهلل يف عذاب هؤالء ووسائل
إهالكهم إال إلفادة الدورس والعرب التي عىل األمم اخلالفة هلؤالء واآلتية بعدهم
أن تستفيدها ،وذلك بالعلم املتعمق الذي يتجاوز ظواهر احلياة الدنيا ويربط بني
الدنيا واآلخرة ،وبني عاملي الغيب والشهادة ،وبني اآلفاق واألنفس ،ويستفيد بذلك
ك ّله ليقدم لإلنسان دروس ًا وعرب ًا وعظات تباعد بينه وبني الشيطان وسبل الشيطان
وتأخذ بيديه إىل الرصاط املستقيم.

فهل يف ذلك ظلم هلؤالء؟

احلقيقة َّ
أن الناس يظلمون أنفسهم ،واآلن كل الفساد الذي حلق بالببيئة
وظهر يف الرب والبحر واجلو ويف جماهل الغابات وأعامق املحيطات كله راجع إىل
َّ
أن احلضارة املعارصة قد انحرفت يف فهمها للطبيعة وعالقة اإلنسان هبا وعالقتهام
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باهلل ، فلم تفهم هذه احلضارة ذات العني الواحدة عالقات التفاعل بني اهلل
وعامل غيبه وأمره ،وبني اإلنسان ابن األرض وابن الطبيعة وبني الطبيعة
ذاهتا{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [طه.]55 :

فاإلنسان مثلام انحرف عن هداية اهلل يف ظل هذه احلضارة ،فتوهم أنَّه هو مركز
ّ
الكون وخالقهَّ ،
جل شأنه-وأن له أن يستبد يف سلوكه ونظم حياته بعيد ًا عن اهلل
وعن هدايته ،انحرف يف سلوكه مع الطبيعة ،فتوهم َّ
أن العالقة هبا عالقة رصاع،
عدوه وليست ُأ ّمه التي كان
فأخذ يصارعها وحياول تدمريها ناظر ًا إليها عىل َّأنا ّ
عليه أن يتعامل معها برفق .وهنا تبدو لنا عظمة اإلسالم؛ فالشجرة املثمرة يعلمنا
اإلسالم احرتامها واملحافظة عليها ،حتى يف احلاالت االستثنائ َّية ،حاالت القتال
واحلروب والرصاع ُينهى عن قطع األشجار املثمرة ،وعن استهداف العنارص التي ال
عالقة هلا بالقتال ،كتلويث املياه ،فاحلروب ال ينبغي أن تستهدف إال حتقيق العدل،
ولن تكون عادلة إال إذا ُحرصت يف العنارص املحاربة وأسلحتها وما خيصها .أ َّما
استهداف املدنيني وغري املقاتلني وختريب الطرق واجلسور وتلويث املياه ،فهو تدمري
وختريب خيرج احلروب -حتى لو كانت أهدافها وغاياهتا سامية -عن طريق العدل
ليجعل منها حرب ًا ظاملة غري عادلة .وذلك ما خرسته البرش َّية حينام حارصت اإلسالم
وقيمه ومل تستطع أن تستفيد مما جاء فيه لعلها تدخل يف السلم كا َّفة ،ونحن ال نلوم
العامل اآلخر وحده عىل هذا االنحراف ،بل جيب أن نلوم أنفسنا حينام استبدلنا
بالدعوة الفتح ،وما تزال البلدان التي دخلت اإلسالم بالدعوة ال بالفتح تعترب أقرب
إىل اإلسالم وأعمق وأشد التصاق ًا به من تلك التي دخلت بعمل َّيات فتح وغزو،
اإلسالمي جيد مصداق ذلك يف نامذج كثرية ،ومعظم ما
واملتتبع للجغرافيا والتاريخ
ّ
دار من رصاعات حتى بعد انحراف من انحرف من والة األمور وغريهم جيد مدى
حرص من دخل اإلسالم يف أيام امللتزمني به من القادة العظام أمثال أيب بكر وعمر
وعىل وعمر بن عبد العزيز وصالح الدين وأمثاهلم ،ومدى انحراف من انحرف
عن ذلك اهلدي يف عهود من ظنوا َّ
علو ًا يف
أن اخلالفة اإلسالم َّية مثل غريها تريد ّ
األرض ،وهي مل تكن تريد من ذلك شيئا ،وما كان هلا وما ينبغي أن يكون ،بل كانت
تعمل عىل إعالء كلمة اهلل ال إعالء كلمة برش أي ًا كان.
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كثر احلديث بني اهليئات الدين َّية والسياس َّية وقادة الرأي وقيادات املجتمعات
املختلفة عن احلروب العادلة واحلروب الظاملةَّ ،
وأن احلروب الظاملة جيب عىل
البرش َّية أن تُك ِّثف جهودها وتتضافر شعوهبا عىل حماربتها ومنعها ،لك َّن تلك اهليئات
حينام تأيت إىل حماولة تعريف احلرب العادلة أو بيان االختالف بينها وبني الظاملة،
تضطرب تعريفاهتا وأقواهلا اضطراب ًا شديد ًا ،وتعجز متام ًا عن إعطاء تعريف مقنع،
وقد عجزت اإلنسان َّية املعارصة عن وضع حد للحروب الصغرية منها والكبرية ،كام
عجزت عن وقف سباق التس ُّلح أو صناعة األسلحة الفتاكة ،وما زلنا نرى مصانع
األسلحة تفاجئنا كل يوم بجديد أشد فتك ًا وأكثر تدمري ًا.

وتنفق الدول ثرواهتا عىل التسلح ،وقد تتقبل أن ترتك طوائف عديدة من أبنائها
حتت خط الفقر ،أو تتمرغ باجلوع والعري وأوحال األمراضُ ،
وترم من األدوية؛
لتوفري املال للسالح والتسلح بأسلحة جتعل تطوراهتا الرسيعة من كل سالح يصدر
قبل أشهر أو أسابيع فض ً
ال عن سنوات سالًحا ال يساوي إال ثمن احلديد واملواد التي
فيهَّ ،
ألن األسلحة األحدث واألكثر تطور ًا جتعله عديم الفائدة يف مواجهة أعدائها.
أعلنت البرش َّية عن رغبتها يف سيادة السالم ،وحاولت املاركسية أن تقدم نفسها عالج ًا
ملشاكل الرصاع الكامنة يف الفكر الرأساميل واملتفشية يف الفكر الغريب بكل جوانبه ،ثم
وجدت نفسها تنادي برصاع الطبقات وتدخل يف حروب كثرية مثلام دخلها اآلخرون
وقد تزيد .وكل بلد من البلدان الكربى والدول املتسلطة حياول أن يدافع عن حروبه
وعمل َّيات سيطرته عىل الضعفاء بمختلف األسباب ويدعي َّ
وأنا
أن حربه عادلة َّ
كانت رضور َّية .فأمريكا فعلت ذلك يف حروهبا ك ّلها ،وكذلك فعل االحتاد السوفيتي
السابق وفعلتها أوروبا وما زالت األرض عطشى للسالم.

خاصة؟
فهل هناك حرب عادلة يف هذا الزمن َّ

احلق َّ
أن األسلحة املتطورة -التي مل يعد بإمكان أصحاهبا أن يوجهوها نحو

األهداف احلرب َّية وحدها -مل تعد تسمح بأي نوع من أنواع احلروب العادلة .فأسلحة
الدمار الشامل بمستوياهتا املختلفة تقيض عىل األخرض واليابس ،واملسامل واملحارب،

والطفل والشيخ ،واجلندي املقاتل ،وهتلك احلرث والنسل .واألسلحة املختزنة اليوم
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أصبحت لعنة عىل األرض وأهلها قادرة عىل تدمري الكرة األرض َّية ك ّلها ست مرات
أو تزيد ،والعاملون يف احلقول السياسية والذين يتصدون لقيادة الشعوب معظمهم
مرىض بجنون العظمة واالستعالء والطغيان ،سواء أكانت الدوافع وطن َّية أم قوم َّية
أم إقليم َّية أم مذهب َّية أم أية دوافع أخرى .وحني نتأمل يف ذلك نجد َّ
أن ما دعت إليه
الكتب املنزلة واألنبياء واملرسلون من قيام السالم عىل األرض واملحبة بني الناس
أصبح بعيد املنال ،متعذر التحقق يف ظل قيادات قام فكرها وفلسفتها وحضارهتا
عىل أفكار مريضة كأفكار الرصاع والبقاء لألصلح (أي األقوى) ،والعيش لألغنياء
والرشكات العابرة للقارات مع استباحة البحار واألهنار والصحاري لدفن النفايات
يبق للبرش َّية من وسيلة لتحقيق
املدمرة لإلنسان واحليوان والنبات والطبيعة .فلم َ
عمن ينشئها ،أو
السالم إال أن ترفض احلروب كا َّفة بكل أنواعها ،بقطع النظر ّ
املؤسسات والوسائل الكفيلة باحتواء
من الذي يذهب ضحيتها ،وتعمل عىل إجياد
َّ
مجيع أسباب الرصاع يف العامل قبل استفحاهلا وبلوغ مستوى التصادم .وهذا األمر ال
نجده إال يف كتاب اهلل -تعاىل -الذي أكَّد عىل وحدة األرض ك ّلها ،فقد خلقها اهلل
لتكون بيت ًا آمن ًا لإلنسان ،يولد عليها ثم يعيش عليها ما شاء اهلل له أن يعيش ،ثم قدّ ر
له فيها أقوات احلياة{ :ﯘ ﯙ ﯚ} [فصلت ]10 :ولو َّ
أن الناس آمنوا َّأنم أرسة
ممتدة ،قد ُخ ِل ُق ْوا من نفس واحدة ،وخلق اهللُ منها زوجها ،وبث منهام رجاالً كثري ًا
ونسا ًء ،وما ُجعلوا شعوب ًا وقبائل وأمم ًا :إال ليتعارفوا ،ويتآلفوا ،ويتعاونوا ،ويعمروا
األرض ،ويستثمروها ،ويقيموا احلق والعدل فيها.

والقرآن كتاب كوين ،يستطيع أن ُي ِ
وجد هذا الوعي ،ويبنيه يف عقول الناس
ٌّ
وقلوهبم آنذاك :ال يستحيل عىل البرش َّية أن تشق طريقها لبناء عامل واحد يكون بيت ًا
لإلنسان يستيطع اإلنسان أن يشبع حاجته بكل ما فيه إذا توافر احلق واألمن وانتفى
البغي واحلسد وحب األثرة واالستعالء ،فآنذاك يمكن أن يظهر اهلدى واحلق،
وتأتلف البرش َّية عىل قيم مشرتكة تساعدها عىل الوعي بذاهتا ومعرفة كل إنسان ملا له
وتعم املحبة الناس ويعم األرض السالم .كام أن
وما عليه ،فترشق األرض بنور رهبا
ّ
القرآين يرفض أن يتخذ الناس بعضهم بعض ًا آهلة واآلخرين عبيد ًا مسخرين؛
اخلطاب
ّ
فاأللوه َّية منحرصة يف اهلل وحده وكل البرش أمامه سواء ،أكرمهم عند اهلل أتقاهم.
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والذي محلنا عىل اإلسهاب يف التعليقَّ :
أن العامل يعيش اليوم حتت هتديد عدد قليل
من الدول املستعلية املستكربة؛ التي ال ترتدد يف إبادة أي شعب ،يستهدفه الشيطان،
ويدفعها ملهامجته ،وقد رأينا كثري ًا من حروب اإلبادات اجلامع َّية من بعض تلك الدول.

رضب األمثال يف القرآن:

{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [العنكبوت]42-41 :

َّ
إن األمثال وعاء حكمة األمم ،وخزائن جتارهبا ،ووسيلة من أهم وسائل حفظ
تلك التجارب ِ
واحلكم ،وتناقلها بني األجيال ،وهي قبل ذلك ،وبعده :من أدق
أساليب التعبري ،وأوجزها ،وأبلغها؛ تأثري ًا يف النفوس ،ولذلك يقول -تعاىل:-
{ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [البقرة ]26 :وحني تقرص -يف
غري القرآن -أساليب التعبري األخرى عن استيعاب مراد املتكلم ،أو يضيق إدراك
املخاطب عن فهم املراد منه ،فإن رضب املثل جيعل ذلك ك ّله سه ً
ال ُم َيرس ًا ،مع إجياز
اللفظ ،وإصابة املعنى ،وحسن التشبيه.

إن أمثال القرآن العظيم مظهر من أهم مظاهر بالغته وإعجازه ،ودقة تصويره
ِ
وبانت
سحرت
العرب -مؤمنهم وكافرهم-
الفني ،وسحر أسلوبه ،فهي قد
ْ
َ
(((
وظهرت طالوهتا؛ لعامتهم وخاصتهم ،وبان تأثريها فيهم أمجعني.
حالوهتا،
ْ
واألمثال القرآنية متثل ِعل ًام من علوم القرآن املهمة ،وبحث ًا مل ُيغفله أحد من
املفرسين ،أو البالغيني ،أو الكاتبني يف علوم القرآن ،ولكنهم ّ
قل أن يتناولوها بشكل
بأتم
شمويل؛ يربز صور اإلعجاز اجلاميل الفني فيها ،مع إصابة املعنى املوضوعي ّ
وتشخصه بحيث ننظر
جتسد النموذج
ّ
شكل وأكمل وجه ،وبعض أمثال القرآن ّ
إليه وكأنه ماثل أمامنا شخص ًا وعم ً
وترصفات ،فتشهد أقبح
ال وسلوك ًا وأخالق ًا
ّ
إنسان وأسوأ عمل ،وأردأ سلوك يمكن أن يصدر عن إنسان ،وأسوأ مصري يمكن

((( لالستزادة حول رؤيتنا لألمثال ومنهجية التعامل معها ُيرجى الرجوع إىل تفسرينا سورة البقرة.
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تفر بنفسك وبدينك من مشاهبته ومماثلته ،واقرأ
أن يصري إليه ،فال متلك إال أن ّ
إن شئت{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}
يرضب اهلل -تعاىل -مث ً
ال للكفر واخليانة يف بيتي نبوة ،واإليامن والتقى والطهر يف
بيت كفر .فشخصية املرأة مستقلة ،وهي مك َّلفة مسؤولة ،هلا ثواب ما تفعل ،وعليها
[التحريم]11-10 :

ففي هذين املثلني

جزاء ما ترتكب ،وأمام كل امرأة يف الدنيا يرضب القرآن العظيم هذين النموذجني:
َم َث ُل املرأة التي ال يستطيع الكفر كله أن يصدّ ها عن اإليامن ،وال حتملها كنوز الفراعنة

وقصورهم عىل االنتساب إليهم ،بل تتربأ من فرعون وعمله ،وترتفع وتتعاىل عىل

قرصه ودنياه وقومه ،وتسأل اهلل -تعاىل -أن ُينعم عليها ببيت بديل يف اجلنة ،وأن

ينجيها من القوم الظاملني ،أي :زوجها وقومها ،فهي َمثل ونموذج وأسوة لشخصية

املرأة التي تستعيل عىل الدنيا كلها ،وتزهد يف زوج هو أعظم ملوك عرصه ،وقصوره

هي أفخم ما عرفته الدنيا -آنذاك -من قصور ،وال يفل من عزمها ،وال يضعف من
إرادهتا أهنا امرأة وحيدة منفردة بني قوم ظاملني ،تعيش يف قرص ج ّب ٍ
ار كان يقتل الناس

عىل جمرد شبهة اإليامن ،ثم يعطف القرآن عليها مريم ابنة عمران ،فأ ّية امرأة تقرأ هذا
املثل وال تتمنى أن تتأسى به :شخص َّي ًة وإراد ًة وإيامن ًا وسلوك ًا واستقامة ومصري ًا؟!

املتحجرة القاسية ،غليظة الطبع ،التي
إىل جانب ذلك رضب املثل املغاير :املرأة
ِّ

بي ،وتُنارص
تعيش يف بيت ّ
نبوة فال تتأثر وال تلني ،ولكنها ختون البيت والزوج والنَّ ّ
رآين هذه الصورة البشعة للكافرتني اخلائنتني يف
الظاملني من قومها،
ِّ
وجيسد املثل ال ُق ُّ
الـم ْ ِ
شقة المرأة فرعون ومريم،
بيتي النب ّيني الرسولني الصاحلني ،بجانب الصورة ُ

وهل يملك أحدٌ أن يرىض لنفسه مماثلة اخلائنتني ومشاققة اهلل ورسوله؟!

ونحوه قوله -تعاىل{ :-ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
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ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ } [األعراف.]177-175 :

إنه مثل يرضبه اهلل -تعاىل -لصورة االنحراف عن سواء الفطرة ،ونقض العهد

مع اهلل -تعاىل ،-والنكوص عن آياته بعد العلم هبا وفهمها ،وذلك يف صورة إنسان آتاه
اهلل -تعاىل -عل ًام بآياته املنزلة ،لكنّه -مع علمه هبا  -ينسلخ عنها بعد أن كانت حتيط
به كثوبه ،بل تلفه كجلده ،لكن نداء هواه ،وإخالده إىل األرض ،والتصاقه بشهواهتا

ولذات طينها أقوى عنده وأوىل باالستجابة لديه من نداء آيات اهلل ،فينسلخ عن
اآليات ويلتصق بالرتاب خالد ًا إليه ،واملثل يرضبه اهلل -تعاىل -ألي إنسان يتجاوز ما

ع ّلمه اهلل -تعاىل ،-فال يسمو وال يرتفع بالعلم ،بل خيلد إىل األرض ،والذي يتلو هذه
اآليات وهي تصور هذا املثل يف مشهد حي متحرك ،عنيف احلركة ِ
شاخص السامت،
ِّ
ّ
بارز املالمح ،واضح االنفعاالت حيمل كل إيقاعات احلياة الواقعية إىل جانب إحياء
ِ
املوح َي ِة ،ال يمكن أن يرىض لنفسه مشاهبة هذا املخلوق التعيس بأي حال
العبارات
من األحوال.
وهكذا كل أمثال القرآن العظيم األخرى:

{ -ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [هود]24 :

{ -ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [إبراهيم]18 :

{ -ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ} [إبراهيم]26 :

تصور النفوس ،والقلوب ،واألشخاص ،واألعامل،
وتستمر آيات األمثال،
ِّ
واألقوال ،واملشاهد ،واألمم ،واحلضارات ،وترضب منها وهلا األمثال ،فال تغادر
جانب ًا منها ،إلَّ أعطته من التوضيح ،والتشخيص ،ما جيعله وسيل ًة من أهم الوسائل

احلس ،إىل مستوى املحسوس ،وإخراج ما ال
الرتبو َّية ،ففيها إخراج ما ال يقع عليه
ّ
يعلم ببدهية العقل ،إىل ما يعلم بالبدهية ،وإخراج ما مل ِ
جتر العادة به إىل األمر املعتاد،

وإخراج ما ال تأثري له من الصفات ،إىل ما له كامل التأثري ،كام أهنا من أفضل وسائل
البيان والتعليم واإليضاح.
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فأمثال القرآن حمور أساس من املحاور التي نزل هبا ،ورضب القرآن املثل

بالبعوضة فام فوقها والذباب والعنكبوت والنمل فيه حتدّ ألولئك القوم ،وبيان لضآلة
والضعة مقاييس حتكّموا فيها ،فأراد
شأهنم ،وضعف عقوهلم .فقد وضعوا للعظمة ّ

يبي هلم تفاهة تلك املقاييس وانحرافهم فيها ،فهم يقيسون العظمة
اهلل  أن ِّ
باجلاه واملنصب وأحيان ًا بحسن املظهر واملنظر ،وأحيان ًا بوفرة املال ،وما إىل ذلك من

ّ
يبي هلم َّأنم خملوقون ،هو َم ْن خلقهم ،وهو من
متاع زائل ،فأراد
جل شأنه -أن ِّيرزقهم ،وأنَّه قد خلق معهم أمم ًا كثرية ،ألنَّه{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ} [األنعامَّ ]38 :
املنزل ،وال يف كتابه
وأن اهلل  ما َّفرط يف كتابه َّ
املنثور املبثوث يف «الكون» من يشء ،فاجلامع بني القراءتني والناظر يف الكتابني جيد
مصداق ذلك بوضوح يف كل منهامَّ ،
وأن هذه احلرشات واملخلوقات التي حيتقروهنا

وكأنا أقوى منهم
وقد يعيبون عىل رسول اهلل ﷺ وعىل القرآن رضب املثل هبا؛ تبدو
َّ
وأنم أضعف منها وأقل حيلة وتدبري ًا ،فاهلل مل يستح -بناء عىل
يف بعض املواقعَّ ،

ذلك -أن يرضب هلم مث ً
ال بالبعوضة فام فوقها ،وال بالذباب الذي يسلبهم شيئ ًا

وال يستطيعون استنقاذه منه ،و ُيبدي هلم ضعفهم أو مساواهتم له يف ذلك الضعف:
{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [احلج ،]73 :وهذا العنكبوت يبني بيوت ًا من لعابه

دون أن حيتاج ليشء آخر ،فتتحول إىل خيوط مهام قويت فهي واهنة ،لكنَّها تشكِّل
بالنسبة له بيت ًا قد يتناسب مع ضعفه وصغره واحتياجاته ،وكذلك يفعل النمل وهم
يدخلون مساكنهم ،يدّ خرون فيها احتياجاهتم ،ولكن اهلل  استخلفكم ُّأيا
احلق والعدل فيها ،كام
البرش عىل هذه األمم كلها ،وعىل الكون بمجموعه؛ لتقيموا َّ

خلقها اهلل باحلق ،وتكونون مستخلفني فيها بحق ،فإذا استعليتم واستكربتم واغرترتم
فسيدفعكم ذلك باجتاه اجلور والظلم والتقصري يف القيام بمهام االستخالف.

ويف اآلية التي معنا يرضب اهلل  آلهلة الكافرين وأصنامهم وأوثاهنم مث ً
ال
بالعنكبوت وبيتها الضعيفَّ ،
فإن اختاذهم تلك األوثان واألصنام واملعبودات من دون
اهلل تعاىل سوف يؤدي هبم إىل اهلالك ،وقد ظنوا َّ
أن تلك اآلهلة املدّ عاة سوف حتميهم

وهي لن تستطيع ذلك ،فمثلهم -آنذاك -كمثل العنكبوت يف ضآلة شأهنا ،اختذت
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من خيوط لعاهبا بيت ًا تأوي إليه ،فال يستطيع محايتها لسهولة اخرتاقه من أي عدو من
أعداء العناكبَّ ،
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ،وأوهن األديان وأضعفها األديان
الرشك َّية ،وأوهن اآلهلة وأضعفها األوثان واألصنام ،فاملثل هنا يتحدى هذا اإلنسان

النبوة ونداء األلوه َّية
الطاغية ،املستكرب عن آيات ربه ،والرافض لالستامع إىل صوت َّ
ويبي له السبب يف ذلك وضالله فيهَّ ،
وأن هذه اآلهلة املصطنعة واألرباب
احلقةِّ ،

املتفرقني لن يغنوا عنه من اهلل شيئ ًا ،فهو وكل ما اختذه من آهلة وأرباب ال يساوون
شيئ ًا ،وال ُيقام هلم يوم القيامة وزن ًا ،وهذه املقاييس التي يتفاخرون هبا لن تغني عنهم
من اهلل شيئ ًا ،لوهنها وضعفها ،وما تدل عليه من ضعفهم.

سبب رضب األمثال:

{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [العنكبوت]43 :

وهذه األمثال التي يواجهوهنا بكربهم وغطرستهم ما يعقلها وال يدرك مغازهيا

ومراميها إال العاملون ،ال الذين {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ}
[الروم ]7 :بل أولئك الذين خيشون اهلل ويتقونه ،ملا علموه من جوانب عظمته وقدرته
ّ
جل شأنه.-وألوه َّيته وربوب َّيته

التفكُّر يف آيات اهلل:

{ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ} [العنكبوت]44 :

وبعد أن ُضب املثل انتقل السياق للتوكيد عىل َّ
أن اهلل -تعاىل -خلق السموات
واألرض باحلق ،فلهذا اخللق باحلق ِحك ٌَم وغايات ومقاصد وأهداف ،وحني ينحرف
فإن اهلل  يذكر َّ
املنحرفون هبا عن تلك األهداف واحلكَم؛ َّ
بأن هذا اخلَلق
ُخلق باحلق ،فاألصل يف الوجود هو احلق ،وأ َّما الباطل فهو خالف األصل؛ ولذلك
ٌّ
فإن الباطل زائلَّ ،
َّ
جمتث من فوق األرض
ألن الباطل كان زهوق ًا وال قرار له ،فهو

ما له من قرار ،وما له من عمق ،واحلق هو األبقى ،وهو الدائم واملستمر ،واإلنسان
الذي خلقه اهلل باحلق أيض ًا استخلفه يف هذا الكون؛ ليقيم احلق والعدل ،وينترص
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وينتصف دائ ًام للحق ،ال ينحرف عنه بحال ،وحني يتفكّر اإلنسان يف نفسه ويف
آفاق هذا الكون فإنَّه سيدرك -ال حمالة -أنَّه مسؤول عن مقاومة مرشوع الشيطان،
ومسؤول عن إحقاق احلق ،ونفي الباطل ،وهداية البرش ليكونوا عباد الرمحن ال

عباد الشيطان وال أولياء له.

دعوة إىل إقران العلم بالعمل:

{ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ} [العنكبوت]45 :

ثم يأيت السياق -بتناسب وتناسق -ويقول لرسول اهلل ﷺ إنَّك حتمل هذا

احلق وتستطيع أن خترج الناس من ظلامت الباطل إىل أنوار احلق ،فالوحي الذي

أوحينا إليك من الكتاب هو احلق ،فاتلوه عىل الناس{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ}

[العنكبوت]45 :

ولكن ال بدّ من قرن العلم بالعمل ،وتلك من أهم

الفوائد التي جتنيها البرش َّية من الرسل الكرامَّ ،أنم يستطيعون أن يعملوا بالوحي
الذي ُأنزل عليهم ،وهييئوا للناس سبل اتباعهم ،واالقتداء هبم ،واالهتداء هبداهم

يف معرفة الكتاب والعمل بآياته ،ومعرفة كيف َّية العمل به ،وتطبيق ما جاء فيه ،فقرن
بني األمر بالتالوة واألمر بإقامة الصالة ،مبين ًا َّ
أن ذلك هو اإلطار الذي يربز احلق
وجيعل الناس قادرين عىل رؤيته{ ،ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [العنكبوت ]45 :أي

اقرأ ذلك الوحي الذي أنزلناه عليك لتخرج الناس به من الظلامت إىل النور بإذن
رهبم{ ،ﯠ ﯡ} [العنكبوت ]45 :ليتعلموا كيف َي ْت ُلون هذا الكتاب حق تالوته،
فيتعلمون آياته ويتبعوهنا ،وجيعلوهنا بحيث يراهم الناس عليها فيقتدون بأفعاهلم،

يبي لنا ملاذا تم الربط بني تالوة الكتاب النازل باحلق وتعليم الناس
وكأنَّه يريد أن ِّ
الوحي ،وأ َم َره ﷺ بإقام الصالة؛ َّ
ألن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ،و«الفحشاء»
بأنا :القول أو الفعل املتناهي يف فحشه ،و«املنكر» هو :ما
عرفناها يف غري موضع َّ
ّ

تستنكره الفطرة والعقول السليمة والقلوب املستقيمة والرشائع احلكيمة ،فذلك
ك ّله تذكرنا به الصالة اخلاشعة ،صالة القانتني{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
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ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} [الزمر ]9 :هذا النوع من الصالة هو الذي يذكرنا برضورة
االبتعاد عن ممارسة الفحشاء يف القول والعمل أو االقرتاب من املنكرَّ ،
وأن ذكر اهلل

ّ
جل شأنه -هو العاصم لإلنسان من االنحراف{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}

[الزخرف]36 :

فاإلنسان لكي يستقيم ويبتعد عن االنحراف

بكل أنواعه وال يسقط يف فحشاء أو منكر؛ فإنَّه ال بدّ له من استدامة ذكر اهلل

وعدم الغفلة عنه وعدم نسيانه يف أ َّية حلظة ،فإذا ذكر اإلنسان اهلل كذكره
ّ
جل شأنه -ومراقبته له كأنَّه يرى اهللَّ ،أباه ،وكذكره نفسه ،واستحرض وجوده
فإن

ّ
جل شأنه -ال تدركه األبصارَّ ،فإن اهلل  يرى اإلنسان
مل يكن يراه ألنَّه
ويعلم ما خيفي وما يعلن ،وهو معه أينام كان وكيف كان .وهذا الذكر هو الذي

يعطي حلياته املعنى ،وهو الذي يباعد بينه وبني الكآبة والشعور بالعبث أو العدم.

والصالة التي تنهى عن الفحشاء واملنكر هي صالة اخلاشعني القانتني املخبتني

هلل  ،Eالذين إذا قاموا إىل الصالة نشطوا إليها ،واستيقنوا َّأنم قائمون
للوقوف بني يدي اهلل  يتلون آياته ويسبحون بحمده ويستغفرونه ويتوبون
إليه ،ويذكّرون أنفسهم بموقفهم بني يديه يف اآلخرة ،فتلني قلوهبم وختشع جوارحهم،

ويدركون َّأنم إنام وجدوا يف هذه احلياة الدنيا لتحقيق غايات احلق من اخللق ،وعبادة
اهلل -تعاىل -يف كل حنيِ ،
ّ
جل شأنه -يف كل موقفّ ،وذكره
والذكر ليس مقصور ًا
عىل ِذكْر أسامء اهلل أو صفاته ،فتالوة القرآن ِذك ٌْر ،والوقوف عند احلالل وعدم جتاوزه
إىل احلرام ِذكْر ،ورفض احلرام َّ
ألن اهلل قد حرمه ِذكْر ،والنظر يف خلق اهلل وتذكر نعمه
ّ
جل شأنه -غريِذكْر ،وبذلك يستطيع اإلنسان أن يكون يف كل شأن ذاكر ًا لربه

غافل عنه ال يعطي فرصة للشيطان الجتياله أو االنحراف به{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ}

[األعراف]201 :

ال تعرتي قلوهبم

الغفلة ،وال تعشو أبصارهم عن تأمل ما يف الكون ،وال تغفل قلوهبم أن تقول{ :ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [آل عمران ]191 :وذلك يعني َّ
أن اإلنسان
إذا راقب نفسه وحاسبها وأراد هلا االستقامة فإنَّه يستطيع أن جيعلها عىل ِذكْر هلل
-تعاىل -يف كل حني.
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كيفية جمادلة أهل الكتاب:

{ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [العنكبوت]46 :

ثم يقود السياق إىل وسيلة من وسائل الدعوة إىل اهلل وهي املجادلة بالتي
ّ
جل شأنه -واإليامن بالبعث والنشورهي أحسن ،فإن دعوة الناس لإليامن باهلل

واحلساب واجلزاء ،قد يقتيض من املؤمنني ومن أبناء أ َّمة اإلجابة جمادلة أ َّمة الدعوة،

فيبادر القرآن الكريم إىل تعليم أبناء أ َّمة اإلجابة كيف َّية جمادلة أهل الكتاب ،فينهاهم
ّ
جل شأنه -أن جيادلوهم إال بالتي هي أحسن ،أي اتباع أحسن األساليباهلل
وأكثرها تأثري ًا وفاعل َّية يف نفوسهم وقلوهبم ،فهناك آيات تتىل عليهم ورسالة ُت َب َّلغ

قد يقابلوهنا بالتكذيب والرفض ،وها هنا ال بدّ للنبي ومحلة الدعوة من حماورهتم
وجمادلتهم ،فإذا سلمت عقوهلم وقلوهبم من آفاهتا وأمراضها ومل يتحكم اهلوى فيها،

فقد تستجيب آليات اهلل ،وإال فقد يلجأون إىل اجلدال ،فال ينبغي أن يستدرجنا ذلك

إىل نوع من الغضب وإساءة األدب{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [اإلرساء ]53 :بل ال بدّ من جمادلتهم بأحسن ما

بأنم يعرفون احلق الذي
يكون عليه اجلدال ،وحماورهتم بأفضل األساليب ،مع العلم َّ

جاء به رسول اهلل ﷺ فهم جيادلون يف شأن يعرفونه ويدركون أنَّه حق ،ويامرون يف
آيات يعلمون صدقها ،فاجلدل -إذن -هنا ليس جدالً من ّ
أجل إثبات َّ
أن ما ندعوهم

إليه هو حق؛ بل من ّ
أجل استثارة كوامن اخلري يف نفوسهم واستدراج عقوهلم
للتفكري ،وحماولة فتح قلوهبم الستقبال نسائم احلق ،فنحن نعرض عليهم حق ًا
يعرفونه وصدق ًا يدركونه ،فكأنَّنا واحلالة هذه ينصب جدالنا معهم بالتي هي أحسن

عىل حماولة السمو هبم إىل االعرتاف بام يعرفون ،وإيصاهلم إىل مستوى االستعداد
والرغبة واجلرأة عىل قول احلق الفطري الذي يعرفونه كام يعرفون أبناءهم؛ ولذلك
َّ
فإن اخلطاب الذي خياطب به هؤالء فيام يعرف اليوم بحوار األديان ال بد أن يصاغ

ّ
انطالق ًا من هذه اآلية الكريمة ونظائرها ،وقوله
-جل شأنه{ -ﭗ ﭘ ﭙ}

[العنكبوت ]46 :يف حاجة من الدعاة إىل فهم عميق لتحديد التي هي أحسن من بني
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ّ
جل شأنه -أنَّه ّنزل لنا أحسن احلديث{ :ﭨخمتلف طرق اخلطاب ،فيعلمنا اهلل

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}
ّ
جل شأنه -ليدعو الناس به ال بيشء غريه[الزمر ]23 :فيستخدم الداعية ما نزله اهلل
ألنَّه أحسن احلديث وألنَّه الذي قال اهلل فيه{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [إبراهيم]1 :

وختتلف خماطبة من ال يعرف عن خماطبة العارف باليشء ،ولكنَّه ألسباب
نفس َّية عديدة جعلته ُينكر ما عرف ،ويبدي رفض ًا أو جتاه ً
ال ملا علم ،فقد سبقت
هلؤالء مقوالت َألِ ُفوها ،وقامت هلم فيام هم عليه مصالح ارتبطوا هبا ،وال بد
للداعية أن يأخذ كل هذا بعني االعتبار وهو يوجه دعوته وخطابه إليهم ،ثم تشري
اآلية الكريمة إىل َّ
أن من بني هؤالء املدعوين من يمكن أن يوصفوا بالظلم؛ ومن
ّ
جل شأنه-؛ إذ َّإن {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} [لقامن،]13 :
الظلم إرشاكهم باهلل
وهذا جيعل هذه الفئة منهم مستحقة خلطاب آخر غري خطاب أولئك الذين يعرفونه
كام يعرفون أبناءهم ،خطاب مناسب لذلك الظلم ،وقد يكون ظلم هؤالء ألمم
غريهم كأن يكونوا وقد تل ّبسوا بالباطل وأخرجوا مؤمنني من ديارهم وقاتلوهم
عىل دينهم ،وهلؤالء وال شك نوع آخر من املعاملة خيتلف عن معاملة أولئك الذين
مل يتل ّبسوا بجرائم اإلكراه عىل الدين ،وفتنة املؤمنني ،وإخراجهم من ديارهم وقتاهلم
إلرجاعهم عام آمنوا به وما إىل ذلك من ظلم.

أ َّما الذين مل يقاتلوا املؤمنني يف دينهم ومل خيرجوهم من ديارهم ومل يظاهروا
عىل إخراجهم؛ َّ
فإن الدعاة مطالبون مع سائر أ َّمة الدعوة برب هؤالء واإلقساط
وتبي لنا اآلية كيف نفتتحها فيقول
إليهم والعناية هبم واملجادلة بالتي هي أحسنِّ ،
ّ
-جل شأنه{ :-ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬ} [العنكبوت ]46 :ويفرتض أن تكونوا مثلنا َّ
ألن ما أنزل إليكم ال خيتلف
عام أنزل إلينا ،ولذلك آمنا به{ :ﭦ ﭧ ﭨ} [العنكبوت ]46 :فهو مل يأمرنا
ثم فنحن وأنتم
بغري ما أمركم به ،ومل يطلب منا شيئ ًا غري ما طالبكم به ،ومن َّ
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كان ينبغي أن نكون له مسلمني ،ولكن ما دمتم قد اخرتتم شيئ ًا آخر فلكم ذلك،
ّ
ّ
جل شأنه -قال{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [األنعام ]104 :وقالفإنَّه
-جل

شأنه{ :-ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}
[الكهف ،]29 :فعىل الدعاة أن يعملوا دائ ًام عىل إجياد األرض َّية املشرتكة وبناء القاعدة

التي نتفق عليها ثم ننطلق منها حلل ما نختلف فيه لنصل إىل الكلمة السواء ،التي
علو ًا يف األرض وال فساد ًا.
ليس فيها فظاظة وال غلظة وال تنفري ،وال يراد منها ّ

القرآن نور وهداية:

{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [العنكبوت]47 :

ّ
جل شأنه -أنَّه قد أنزل عىل عبده حممد ﷺ الكتاب ،وهؤالء الذينيبي اهلل
ِّ
آتاهم اهلل الكتاب من قبل من هيود ونصارى آمن بعضهم به وعلم أ َّنه حيمل مثل
النور الذي محلته كتبهم ومثل اهلدا َّية التي جاء هبا الرسل من قبل ،وبعض هؤالء
القوم من قريش أيض ًا يؤمنون به ويصدقونك فيه ،أ َّما أولئك الذين يبدون لك
فإنم جاحدون ،واجلحود :نفي احلق مع معرفته ،فاجلاحدون يعرفون
غري ذلك َّ
احلق ولكنَّهم ينفونه ،وهؤالء هم الكافرون؛ َّ
ألن الكفر يف أصله اللغوي يأيت من
كأنم يغطون عىل احلق الذي جئت به،
السرت والتغطية املتعمدة املقصودة ،فهم َّ
ويسرتونه لئال يراه الناس ويتعمدون اجلحود به بني الناس وإعالن نفيه؛ ِكرب ًا
وغرور ًا وغطرسة واستعالء منهم ،فهؤالء ال ينبغي أن حيزنك جحودهم أو يؤذيك
استكبارهم وغرورهم فهم كافرون.

ُأم َّية الرسول دليل عىل صدقه:

{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}

[العنكبوت]48 :
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ومن كان من الناس يف ريب مما جئت به فيكفي أن ينظر يف تارخيك وسريتك
وطبيعتك ،فأنت من شعب ُأ ّمي ما جاءه قبلك من رسول ،وأنت ال تقرأ وال تكتب،
فلو كنت من غري الشعوب األُم َّية ،وكنت متقن ًا للقراءة والكتابة ،الرتاب املبطلون
املوغلون يف الباطل املدمنون للشكوك والريب ،ولكن اخرتناك من األُميني؛ من
شعب ُأمي ما جاءه من نبي وال رسول قبلك ،واخرتناك ُأم ّي ًا ال تقرأ وال تكتب
لنقطع عىل هؤالء أي سبيل للتشكيك فيك ،وممارسة الريب والشك فيام أوحي
فإنم جيحدون.
إليك ،ومع ذلك َّ

احلق املبني:

{ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ}

[العنكبوت]49 :

َّ
إن هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك هو آيات بينات واضحات ظاهرات ناطقات
باحلق املبني ،فيها ذكرى لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ،وهذه
اآليات البينات ليست خافية عىل علامء بني إرسائيل هيود ًا كانوا أو نصارى ،قال ّ
جلشأنه{ :-ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [الشعراء ]197 :وقال{ :ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ} [البقرة ]146 :فهو آيات بينات يف صدورهم تعرفه قلوهبم ،وتنكره
ألسنتهم ،وجتحد به{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [العنكبوت.]49 :

اآليات البينات ال تشبه اآليات احلس َّية:

{ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ}

[العنكبوت]50 :

القائلون ذلك هم هؤالء الذين ظلموا أنفسهم بذلك اجلحود ،والذي صدهم
ما كانوا يدعون من دون اهلل عن اإليامن به .ومما أسهم يف صدهم عنه َّ
أن آياته
البينات ال تشبه اآليات احلس َّية التي يفاخرون هبا ،والتي مل يشهدها إال اجليل
املعارص ألنبيائهم مثل عصا موسى ويده ،وباقي اآليات التسع التي أعطاه اهلل إياها،
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وكذلك إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص لعيسى  ،فهذه اآليات احلس َّية
أهم وأقوى من آيات الكتاب املبني ،هي عند اهلل ّ
جل شأنه (((-وماالتي يدَّ عون َّأنا ُّ
ّ
َّ
وكأن اهلل -تعاىل -اختار أن تكون آيتك يا حممد
جل شأنه-كان منها يشء يعجزه

هذا القرآن املبني الذي هيدي للتي هي أقوم ويبرش املؤمنني ،وهو دائم باق كأنَّه نبي
مقيم لن يتوقف عطاؤه حتى يرث اهلل األرض ومن عليها (((،ولكن أولئك الذين

ابتلوا بقرص العقول وضآلة األفهام وعمى البصائر ،يقدِّ مون األيات احلس َّية الفانية
عىل آيتك الباقية الدائمة واخلالدة -القرآن الكريم -ويقولون يف معرض جمادلتهم

لك وصد الناس عنك وهو يف قلوهبم آيات بينات يقولون{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ} [العنكبوت ]50 :كام قالوا{ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}

[القصص ]48 :إىل غري ذلك مما حكاه عنهم القرآن الكريم.

((( قال احلافظ ابن كثري  :Vقال اهلل تعاىل{ :ﮫ} يا حممد { :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [العنكبوت ]50 :أي:
إنام أمر ذلك إىل اهلل ،فإنه لو علم أنكم هتتدون ألجابكم إىل سؤالكم؛ ألن ذلك سهل عليه ،يسري لديه،
ولكنه يعلم منكم أنام قصدكم التعنت واالمتحان ،فال جييبكم إىل ذلك ،كام قال تعاىل { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}[اإلرساء]59 :
وقوله { :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ } [العنكبوت ]50 :أي :إنام بعثت نذير ًا لكم بني النذارة فعيل أن
أبلغكم رسالة اهلل و{ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ}[الكهف ،]17 :وقال
تعاىل { :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ } [البقرة ،]272 :انظر:
 ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،6ص.287((( ويف هذا املعنى جاء احلديث عن أيب هريرة ،قال :قال النبي « :ما من األنبياء نبي إال أعطي ما مثله آمن
عليه البرش ،وإنام كان الذي أوتيت وحي ًا أوحاه اهلل إيل ،فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ».انظر:
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب فضائل القرآنَ ،باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل،حديث رقم ( ،)4981ص.991
 مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب اإليامن ،باب وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد  ،حديثرقم ( ،)152ص.85
(أعطي ما مثله آمن عليه البرش) أجري عىل يديه من املعجزات اليشء الذي يقتيض إيامن من شاهدها
بصدق دعواه ألهنا من خوارق العادات حسب زمانه ومكانه( .أوتيته) املعجزة التي أعطيتها( .وحي ًا)
قرآن ًا موحى به من اهلل تعاىل يبقى إعجازه عىل مر األزمان ،ولذلك يكثر املؤمنون به ،ويوم القيامة يكون
أتباعه العاملون برشيعته املنزلة أكثر من األتباع العاملني بالرشع احلق لكل نبي.
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إنزال الكتاب رمحة:

{ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ} [العنكبوت]51 :

فهؤالء الذين يطلبون اآليات ويبحثون عن أصول ومراجع خارج هذا القرآن

ويطالبونك بام مل ننزل عليك؛ لو أرادوا اهلداية واالستقامة والوصول إىل احلق
لكفاهم كتابنا هذا الذي ينطق باحلق ،والذي ُيتىل عليهم والذي يرسناه بلسانك
ليكون يف مقدورهم فهمه وتدبره .أو مل يكفهم هذا؟!

وهذه آية عظيمة ال ختتص بأولئك الذين جيادلون رسول اهلل ﷺ ويطالبونه
باملعجزات احلس َّية واآليات املنظورة ،واخلوارق املشاهدة ،بل تشمل الناس -كا َّفة-
وخاصة الذين آمنوا باهلل ورسوله والكتاب الذي أنزل اهلل عليه ،فهؤالء يفرتض
َّ
أن يكون الكتاب كاف َّيا ومغني ًا هلم عام سواه ،ومع ذلك فإنَّنا نجد كثري ًا من الناس
ومنهم املسلمون ،ال يكتفون بالكتاب الكريم ويبتغون اهلداية خارجه ،وبعيد ًا عن
نص َّ
بأن هذا الكتاب كاف هلم ،وأنَّه كام ُي ْغني عن اآليات احلس َّية
آياته ،فاآلية ٌّ
واملعجزات ،فإنَّه يغني عن كثري من العلوم واملعارف ،واألدلة التي اصطنعوها من
خارجه ،وزعموا َّأنا أدلةَّ ،
إن هذه اآليات -آيات الكتاب -رمحة وهدى وذكرى
ونور وبصائر لقوم يؤمنون{ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ} [فصلت.]44 :

اهلل شهيد عليكم:

{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [العنكبوت]52 :

فهو يشهد عليكم بام كذبتم واستكربتم ورفضتم وجحدتم ،ويشهد عىل أنَّني
ونصحت لكم ولكن ال حتبون الناصحني ،فهو
يت إليكم أمانته
ُ
غت رسالته وأ ّد ُ
ب َّل ُ
عيل وعليكم؛ َّ
ألن علمه املحيط به{ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
شهيد َّ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [العنكبوت]52 :
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وكأنَّه يريد أن يقول هلم :أنتم ظاملون وجاحدون وسيعلم الذين ظلموا أي

منقلب ينقلبون.

لكل يشء ّ
أجل حمدد:

{ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ}

[العنكبوت]53 :

لتبي لنا مدى سفاهة هؤالء ومدى غطرستهم واستعالئهم
ثم تأيت هذه اآلية ِّ
وكربيائهم؛ إذ يستعجلون رسول اهلل ﷺ بالعذاب ويطالبونه  -بدالً من أن يستجيبوا

له ويؤمنوا به -بإيقاع العذاب عليهم ،وهذه اآلية كقوله -تعاىل{ :-ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}

[األنفال ]32 :واهلل  يقول{ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ} [العنكبوت ]53 :أي
َّ
ألنم عىل
إن عدم االستجابة هلم وإنزال العذاب هبم ليس لعجزنا عن ذلك ،وال َّ

احلق ،بل ألن هلذا الكون سننه وقوانينه التي ال خيضع يشء منها إلراداهتم وال
ّ
واألجل الذي سميناه
ملطالبهم ،وما حيميهم من عذابنا اليوم وإنزاله هبم؛ إال كلمتنا

وحددنا زمنه يف علمنا ،فهناك ٌ
وس َيى كل واحد من هؤالء
أجل لكل فرد يف الدنياَ ،

بداية العذاب حني تأتيه مالئكتنا يتوفونه فيبسط إليه أيدهيم ويقولون له وألمثاله:
ُ
األجل الذي قد
{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [األنعام ]93 :وذلك
ُ
األجل املسمى عند اهلل؛ سوف
قضاه اهلل لكل فرد ،ثم يأيت العذاب األكرب وهو
يأتيهم العذاب الذي يستعجلون به من فوقهم ومن حتت أرجلهم ،سيأتيهم عندما
يأيت املوعد الذي حددناه وجعلناه أج ً
ال إلنزاله هبم ،وليأتينهم ذلك العذاب{ :ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [العنكبوت.]53 :

عالم يستعجل هؤالء السفهاء؟

{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} [العنكبوت]54 :

ّ
جل شأنه{ :-ﭟ ﭠ} [العنكبوت ]54 :باستفهامثم يقول
ُ
يستعجل هؤالء السفهاء عىل بلوغه
إنكاري ،فهذا العذاب الواقع هبم ال حمالة ،عالم
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والوصول إليه وكأنَّه أمر حمبب للنفوس أو مطلوب للقلوب؟ !ولو َّأنم عقالء كام

يدَّ عون الستعجلوا اخلروج من الكفر والعناد ،لئال يسقطوا يف ذلك العذاب القادم

ال حمالة ،واملحيط هبم بام كفروا باهلل وأرشكوا به ما مل ينزل به سلطان ًا ،وإذا كانوا ال

يستشعرون ذلك؛ فذلك لضعف أبصارهم وانطامس بصائرهم.

للعذاب أنواع:

{ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}

[العنكبوت]55 :

وليعلم هؤالء أنَّه سيأتيهم العذاب ويغشاهم من فوقهم ومن حتت أرجلهم،
ّ
جل شأنه -هلم وتقول مالئكتُه{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [العنكبوت،]55 :ويقول
َّ
إن هذا العذاب سوف جيدونه أنواع ًا ،هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل،
فعالم يستعجل هؤالء األغبياء ذلك العذاب األليم.

اآليات من  ٥٦إىل ٦٩

{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [العنكبوت]٦٩ - ٥٦ :
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أرض اهلل واسعة:

{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [العنكبوت]56 :

ثم يلتفت السياق إىل الذين آمنوا بذلك النداء اإلهلي املحبب {ﭴ ﭵ

ﭶ} [العنكبوت ]56 :فأنتم ُّأيا املؤمنون بمكة ويف كل مكان يضطهدكم فيه أولئك
املرشكون الظاملون ،اعلموا َّ
أن أريض واسعة وأنتم أوىل الناس هبا{ :ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [األنبياء ]105 :وأنتم ُعامرها
واملستخلفون فيها ،ال ينبغي أن تتنازلوا عن إيامنكم نتيجة اضطهاد هؤالء وعدواهنم،
فال تعطوهم فرصة استضعافكم ومصادرة حر َّياتكم ومنعكم عن مزاولة فرائضكم
وما أمرتكم به؛ َّ
ألن أريض واسعة ،فهاجروا فيها وستجدون فيها مراغ ًام كثري ًا وسعة
عز من قائل{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
كام قال ّ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [النساء]100 :

املرجع يف النهاية إىل اهلل:

{ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [العنكبوت] 57:

فإن أجركم يقع عىل اهلل ّ
فإن أدرككم املوت أو القتل َّ
وال ختشوا من اهلجرة ْ
جلشأنه{ :-ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [آل عمران ]185 :فال ينبغي
أن يمنعكم تعلقكم بـ ُِم ْلك أو موطن أو ذكريات من اهلجرة إذا كان ال سبيل لنرش
الدعوة إال هبا ،ال يمنعنكم ذلك من أن هتاجروا فأنتم ُع ّمر األرض واخللفاء فيها،
وأنتم تنتمون خلري أ َّمة أخرجت للناس لتكون مث ً
ال ونموذج ًا للبرش َّية ك ّلها ،فأنتم
لستم من األمم املدخلة مثل بني إرسائيل الذين قيل هلم{ :ﮬ ﮭ ﮮ}
[املائدة ،]21 :أنتم أبناء أ َّمة خمرجة قلنا هلا{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [آل عمران:
 ،]110فأنتم مسؤولون عن إيصال هذا النور الذي محله رسول اهلل ﷺ إليكم إىل
بقاع األرض وإىل البرش َّية مجيعها ،لذلك رصتم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} [البقرة ]143 :فأنتم يف احلياة الدنيا تتخذون من األرض
دار ًا و{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [النحل ]80 :ألنَّكم بالدين تعيشون
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وبالدعوة حتيون ،فإذا ضاقت عليكم أرض ومل تفسح صدرها لقبول دعوتكم
واالستجابة لربكم ولرسوله ﷺ َّ
فإن بق َّية األرض يف حاجة إليكم ،فأنتم أ َّمة موطنها

حيث يكون دينها ،ال حيث تكون مصاحلها ،أنتم أ َّمة حتمل النور واخلري إىل البرش َّية
كا َّفة ،فال ينبغي أن تقبلوا الدن َّية واالستضعاف والذلة واالستكبار{ ،ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [النساء ]100-97 :فاهلل -جل شأنه -يدعوهم إىل
اختاذ األرض دار ًا هلم حتى لو أ ّدت إىل انفصاهلم أو ابتعادهم عن بلدان هبا نيطت

عليهم التامئم -كام يقال -أو َّأنا كانت مواطن آلبائهم وأجدادهم ،فاملؤمن املسلم

موطنه حيث تعلو كلمة اهلل ،وموطنه حيث جيد فرصة لألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،فإذا ِخ ْف َت القتل وأنت يف طريقك مهاجر ًا إىل اهلل فسيقع أجرك عىل اهلل ،ولن
ِ
ُ
األجل واقع ًا ْ
خري لك
بأجلك ،وما دام
متوت إال
فأن متوت وأجرك عىل اهلل ٌ
ثابت ٌ
من أن متوت حتف أنفك مستذالً مستضعف ًا.

برشى للمؤمنني:

{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [العنكبوت]59-58 :

َّ
إن هذه اآليات تبدأ بترشيف عباد اهلل املؤمنني بذلك النداء املحبب الذي

يضيفهم إىل اهلل -تعاىل -فهم عباده حيتفي هبم؛ إذ هم الذين قرنوا اإليامن بالعمل
الصالح ،وحتملوا املشاق من أجل عقيدهتم وأحسنوا التوكل عليه سبحانه ،فصربوا

عىل االضطهاد واستعذبوا الغربة من أجل الدين فال بدّ وأن جيزوا اجلزيل ،وحسبهم

شهادة رب العاملني هلم ،إهنم يوم الفزع األكرب آمنون ،ومستقرهم اجلنة جتري من
ِ
جر العاملني.
حتتها األهنار ،ن ْع َم َأ ُ
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ويرزقكم من حيث ال تعلمون:

{ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ}[العنكبوت]60 :

فانظر يف هذا الكون الفسيح وإىل سائر األمم التي خلقها اهلل  من
دواب وحيوانات وطيور وغريها ،أهناك دابة أو طري حيمل معه رزقه؟! الَّ ،
إن
الطيور تغدو مخاص ًا وتروح بطان ًا ،والطيور قد هتاجر آالف األميال يف املواسم
املختلفة يف العام ذاهبة وآيبة ال حتمل معها شيئ ًا ،اهلل يرزقها .وحني تتوكل عىل اهلل
ّ
ّ
جل شأنه-جل شأنه -وهتاجر يف سبيله وتطلب رضاه وتكون إنسان ًا ربان ّي ًا فهويرزقك من حيث ال حتتسب ،وهو حسبك يكفيك شأنك ،ما دمت عىل التقوى ،وقد
ّ
وعد
-جل شأنه -وهو ال خيلف امليعاد.

يعرفون احلق وينكرونه:

{ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ}

[العنكبوت]61 :

ويعبون عن كربيائهم بتساؤالهتم
وهؤالء الذين كانوا يتطاولون بألسنتهم
ّ
ّ
وأسئلتهم التي َّ
جل شأنه-قل أن يكون هلا مضمون يستحق االلتفات ،يقول اهلل

لرسوله الكريم :إذا أردت أن تسأهلم أو تدخل معهم يف حوار أو جتادهلم يف يشء
َّ
وسخر الشمس والقمر ،أهي آهلتهم هذه التي
عمن خلق السموات واألرض
فاسأهلم ّ
يدعون من دون اهلل؟ أم أصنامهم؟ أم آباؤهم الذين يزعمون اتّباعهم؟ ! َّإنم لن جيدوا
شيئ ًا من ذلك يمكن أن جييبوك به ،ولن تسمح هلم أنفسهم عىل ضالهلا وانحرافها أن
جتيبك إال بجواب واحد هوَّ :
َّ
وسخر الشمس والقمر
أن من خلق السموات واألرض
رصفون.
إنَّام هو اهلل ،إذ ًا ما دمتم تعرتفون بأنَّه اهلل  فأنَّى يؤفكون أي ُي َ

ض َب ُه إفك ًا إذا رصفه عن اليشء أو َق َل َبه من جهة
تقول العرب :أ َف َك ُه مثل َ َ
ّ
جل شأنه -املسيح بن مريم وأ َّمهإىل جهة أخرى ،ويف سورة املائدة حني ذكر
وأنام كانا يأكالن الطعام ،ليبني هلم ضالل طوائفهم املختلفة يف املسيح بن
الصديقة َّ
مريم وأ َّمهَ ،ع َّقب عىل ذلك بقوله{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ّ
جل شأنه -كيف يرصف هؤالءيبي اهلل
ﯬ ﯭ} [املائدة ]75 :واملراد هنا أن ِّ
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عن سبيل اهلدى إىل سبل الشيطان ومن معه من شياطني اإلنس ،مع وضوح األدلة
واآليات الب ِّينات.

وما كان عطاء ربك حمظور ًا:

{ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [العنكبوت]62 :

ّ
ثم يقول
جل شأنه -هؤالء الذين يزعمون بل وجيعلون رزقهم مرتبط ًابتكذيبك وبإيامهنم بآهلتهم ورشكهم وكفرهم{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}
[الواقعة ]82 :هؤالء جيهلون َّ
أن {ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} [العنكبوت:
 ]62فيوسع عىل بعض الناس يف أرزاقهم ويقدّ ر للبعض اآلخر بمقتىض حكمته ّ
جلشأنه -وعلمه ملا يصلح لعباده{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [الشورى]27 :
َ
أي لو بسطه هلم كلهم لبغوا يف األرض ،ذلك َّ
اإلنسان{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ألن
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [الفجر]16-15 :
واهلل  له حكمته وله تقديره{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ} [اإلرساء]20 :

جحود آيات اهلل دليل عىل عدم التع ُّقل:

{ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ} [العنكبوت]63 :

ثم يقول لنبيه { :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} [العنكبوت ]63 :عىل أن أظهر حجتي عليكم وأظهر
سفهكم وضآلة شأن الباطل الذي تتبنونه وتؤمنون به ،فجحودكم بعد ذلك إ َّنام
هو دليل عىل أنَّكم ال تعقلون ،ولو كنتم تعقلون ملا جحدتم بآيات اهلل وملا سمحتم
للشياطني أن تأفككم وترصفكم عن اإليامن باهلل وبام جئتكم به.

احلياة الدنيا ممر للحياة احلقيقية يف اآلخرة:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ} [العنكبوت]64 :
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ّ
جل شأنهَّ -ويبي
أن هذه احلياة الدنيا التي يتعلقون هبا بجهلهم وبام ران
ِّ
عىل قلوهبم لن تكون يف حقيقتها -إذا خلت من اإليامن -إال هلو ًا ولعب ًا وتنافس ًا عىل
متاع زائل ،ولو أدرك هؤالء الذين ُفتنوا هبذه احلياة وظنوا َّأنا هناية املطاف ،وأ َّنه ال
بعث وال نشور وال جنة وال نار ،لو أدرك هؤالء وعقلوا لعلموا َّ
أن الدار اآلخرة
هلي احليوان ،هي احلياة احلقيق َّية ،وهي احلياة التي ال يعقبها موت ،وأ َّما هذه احلياة
الدنيا فهي ممر وطريق إليها لو كانوا يعلمون ،فبعد أن نفى عنهم التع ُّقل ،والعقل يف
ليبي هلم ضآلة شأهنم ،ولعل
اآلية السابقة ،نفى عنهم العلم يف هذه اآليه الكريمة ِّ
ذلك حيملهم عىل التد ُّبر والتفكُّر.

عدم استقرار املرشكني عىل حال:

{ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}

[العنكبوت]65 :

كأنم مل يرشكوا
السفن ،دعوا اهلل خملصني له الدينَّ ،
إذا ركب هؤالء الفلك؛ أي ُّ
به يوم ًا ،فيخلصون الترضع والدعاء واملناجاة ،فلام نجاهم إىل الرب إذا هم يرشكون،
فبعد أن نفى عنهم العقل والعلم نفى عنهم الوفاء واالستقرار واالستقامة ،فهم
-قلوب ًا ووجوه ًا -بأيدي الشياطني -شياطني اإلنس واجلن -يقلبوهنم كيف شاؤوا.

هتديد:

{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [العنكبوت.]66 :

ليكفروا بام آتيناهم وليتمتعوا إذا كانوا يعتربون ،إذا ما كان يف هذه احلياة
ممتع ًا فسوف يعلمون ،وهذا هتديد هلم فسوف يأيت اليوم الذي يعلمون فيه َّ
أن كل
ما جئتهم به هو احلق وهو اخلري واهلدى ،فيعلمونه وهم يشاهدونه ويعيشونه ،وال
ينفعهم علمهم– آنذاك -حني مل يتقبلوا ما جئتهم به من العلم.

ِم ْن نِ َعم اهلل أن جعل احلرم آمن ًا:

{ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ} [العنكبوت]67 :
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فشبه جزيرة العرب ما كانت فيها بقعة يستطيع اإلنسان أن يأمن فيها عىل ماله
املحرمة ،التي حرمها اهلل ،أال يرون َّ
أن يف ذلك
أو عىل نفسه ،إال تلك البقعة املباركة
َّ
نعمة كربى َم َّن اهلل عليهم هبا تستحق أن تشكر وال تكفر؟ أفبالباطل يؤمنون؟ !أي
بأوثاهنم وأصنامهم التي يزعمون َّأنا آهلة ،وهي باطل ،وبنعمة اهلل يكفرون؟! َّإنم
بذلك تنكشف حقيقتهم وزيفهم وزيغهم وانحرافاهتم ،وهم جيحدون نِ َعم اهلل،
وأبرزها نعمة األمن واألمان هلذا احلرم.

من يفرتي الكذب عىل اهلل يظلم نفسه:

{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ} [العنكبوت]68 :

فام أضأل شأهنم ،وأسخف عقوهلم ،وما أخف أحالمهمَّ ،إنم ظاملون بذلك
ك ّله ،ثم هم أشد الناس ظل ًام ،وأكثرهم عدوان ًا ،بافرتائهم عىل اهلل الكذب وتكذيبهم
باحلق ملا جاءهم .لقد افرتوا عىل اهلل الكذب حني زعموا َّأنم ما يعبدون تلك األصنام
إال لتقرهبم إىل اهلل زلفى ،وما هي بفاعلة ،إىل غري ذلك من افرتاءاهتم وما أكثرها.

اجلهاد يف اهلل يؤدي إىل سبل اهلداية:

{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [العنكبوت]69 :

أ َّما أنت ومن معك ممن جاهدوا فينا واهتدوا إلينا فأنتم املهتدون وأنتم
املنصورون وأنتم الذين حتظون بمع َّية اهلل؛ ألنَّكم حمسنون ،وأنتم حزب اهلل{ :ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [املجادلة ]22 :واختياركم سبيل اجلهاد فينا بكل مستوياته
سوف يكون وسيلة هلدايتكم إىل سبلنا لتسلكوها يف احلياة الدنيا يف سائر املجاالت؛
يف السياسة واالقتصاد واالجتامع والرتبية والتعليم ،كام َّأنا ستسلك بكم السبيل إىل
اجلنَّة -إن شاء اهلل تعاىل.-
واهلل أعلم.
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نزوهلا :مك َّية.

عدد آياهتا :ستون.

عدد كلامهتا :ثامنامئة وسبع.

عدد حروفها :ثالثة آالف ومخسامئة وثالثون.

(((

عمود السورة:

هذه السورة عمودها األساس :عرض اليوم اآلخر واإليامن به ،وأمه َّية ذلك
الفردي ،وعىل مستوى الشعوب واألمم،
اإليامن عىل مجيع املستويات؛ عىل املستوى
ِّ
فكأنا تضع موضوع اإليامن باليوم اآلخر خارج دائرة
العاملي،
وعىل املستوى
َّ
ِّ
قريش ،والدائرة العرب َّية الضيقة ،وتقدمه مصحوب ًا بأدلته الكون َّية ،والعقل َّية ،يف إطار
القرآين
العاملي ،املوجه إىل البرش َّية كا َّفة إىل يوم الدين.
اخلطاب
ِّ
ِّ

َّ
إن هذه السورة؛ من بدايتها إىل هنايتها :تبني -بجالء ووضوح -عامل َّية اخلطاب
القرآين((( ،وأنَّه خطاب موجه إىل العامل ك ِّله ،ال يقترص عىل قوم دون قوم ،أو عىل
ّ
ِ
شعب دون شعب ،أو عىل أ َّمة دون أ َّمة ،فالعامل ك ُّله -بك ُِّل ما فيه ،ومن فيه -خماطب
هبذا الكتاب ،ومشمول بدالالته ومعانيه ،واملضمون الذي محله ،وتكاد السورة
ال تدريبي ًا ألبناء األُ َّمة الوسط؛ لكي هيتموا بشؤون العامل ك ِّله؛ إذ َّ
تكون دلي ً
إن أ َّمتهم
ستحتل موقع الشهادة ،والوسط َّية ،واخلري َّية بني الناس ،بحكم كوهنا احلاضن األول
مجيع معامله
الكتاب ،ورسم
للرسالة اخلامتة ،واألُنموذج األول ،الذي صاغه هذا
َ
ُ

((( اخلطيب ،التفسري القرآين للقرآن ،مرجع سابق ،ج  ،11ص.472
((( عامل َّية اخلطاب القرآين :هو حمدد منهاجي ،من حمددات املنهاج القرآين ،بحثنا دالالته ،وما ينطوي عليه،
يف العديد من دراساتنا وحمارضاتنا ،فهو خيالف اخلطابات املنحرصة يف قوم ،أو عائلة ،أو أهل بيت؛ كام يف
رساالت سابقة ،وهو يستلزم عدة أمور ،ال بدّ من الوعي هبا ،وكلها ُت َعدُّ يف إطار املنهاج القرآين ،أو يف إطار
لوازمه؛ مثل :ختم النبوة ،وحاكم َّية الكتاب ،وكوهنا رشيعة ختفيف ورمحة ،تعتمد يف دعائمها وأساس َّياهتا عىل
قواعد مشرتكة ،وقيم عا َّمة بني البرش ،وسنزيد يف توضيح هذا املحدد املنهاجي فيام سيأيت إن شاء اهلل.
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حافظت عىل موقعها،
اخلطاب ،وسوف تشهد هذه األُ َّمة عىل اآلخرين إذا
هذا
ْ
ُ
وكانت للعامل مثاالً يف تبني اخلطاب ،وبناء األُ َّمة َو ْفق ًا هلدايته ،و َبن َْت مجيع ُن ُظمها
ْ
ومنظومة حياهتا -بِك ُِّل تفصيالهتا الدقيقة واجلليلة -عىل بصائره ،وهدايته ،وأنواره.

كام َّ
أن هذه البداية -التي بدأت السورة هبا -فيها براعة استهالل؛ إذ َّإنا تنبه
وتبني دعائمها
تتعلم ،و ُت ْع َيل من شأن العلم،
اخلية؛ ألن
َ
َ
األُ َّمة الوسط الشاهدة ِّ

املكي -عىل القرآن ،وعىل
وهي ما تزال يف طور بناء النواة األوىل لأل َّمة يف العهدِّ
العلم ،كام َّ
أن يف هذه البداية تنبيه ًا؛ لإلعداد للمستقبل؛ انطالق ًا من دروس احلارض.
ويف ذلك إحياء َأيض ًا بالتأسيس واإلعداد لبناء قواعد علم التدبري ،والتخطيط
َّ
فكأن السورة
املستقبيل ،ال عىل مستوى أقاليمها وحدها ،بل عىل مستوى العامل ك ِّله،
تقول لنواة األُ َّمة املؤمنة يف مكة -وهي ما تزال يف طور التكوين :-ال بدّ لك من
ِ
واألرض ك ِّلها ،وإعداد نفسك هلذه
معرفة دورك كامالً ،عىل مستوى العاملِ ُك ِّله،
ِ
فأنت أ َّمة مسؤولة -بالشهادة واحلضور -عن إصالح العامل ،فعليك أيتها
اللحظة،
األُ َّمة الشاهدة إصالح احلارض ،وهتيئة التدابري الالزمة؛ لئال حيدث أي انحراف
يف املستقبل ،وذلك يعني َّ
احلق والباطل،
أن هذه األُ َّمة مسؤولة عن مراقبة مسرية ّ
ِ
ِ
واالنتصار للحق دائ ًام ،وعد ِم السامح بانتكاسته ،وبعدم السامح
األرض ك ِّلها،
عىل
بظهور الباطل ،يف أ َّية بقعة من بقاع األرض؛ فاألرض هلل ،يورثها من يشاء من
عباده ،واألرض ينبغي أن يرثها عبا ُد اهلل الصاحلون ،وإِ َذا حدث أن َغ َف َل الصاحلون
املتقون ،واستبدَّ بأمر األرض الفاسدون واملفسدون :فال ينبغي أن يكون ذلك إِلَّ
أمر ًا مؤقت ًا ،ال ينبغي أن تسمح األُ َّمة الشاهدة أن يدوم ،وال أن يستمر طويالً ،وإال
َّ
فإن األُ َّمة الشاهدة سوف تسقط يف جريمة الغياب ،وعدم احلضور ألداء الواجب.
فالسورة َم ِليئ ٌة بِك ُِّل ما من َش ْأنُه إعداد مجيع أبناء األُ َّمة املسلمة؛ إلدراك البعد
العاملي يف هذه الرسالة ،وجعل اإلحساس باملسؤول َّية عن العامل ك ِّله ،والبرش َّية ك ِّلها
ِّ
ٍ
وأنا ك َّلها ٍ
وو ْحدة
ألب واحد؛ هو آد ُم ،وآد ُم من ترابَ ،
ُجزء ًا من عقيدة األ َّمةَّ ،
األرض جيب أن تكون موروثة للصاحلني ،ال للفاسدين من أبناء آدم ،الذين قىض
ج َّل َش ْأنُهَ -ألَّ ينالوا عهده؛ يف إطار سنن التدافع ،وال يمكّنوا بيشء من ذلك؛اهلل َ
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ألنم إذا متكّنوا أهلكوا احلرث والنسل ،وأفسدوا يف األرض ،واهلل ال حيب الفساد،
َّ
وليس للظاملني أن يستبدوا بأي جزء من أجزاء األرض ،قد َيدَّ ُعون َّأنا ملكهم،
وأنم أحرار فيها؛ فاألرض ك ُّلها بيت ُم َو َّحد؛ لألرسة اإلنسان َّية املمتدة ،يرثها عبا ُد
َّ
اهلل الصاحلون.

الرهان:
قصة ِّ

أنفس ُهم بقض َّية الرهان ،بني أيب بكر
لقد َش َغ َل مجهر ُة املفرسين قدي ًام وحديث ًا َ
(((
الصديق  Iوأمية بن خلف ،واحلديث الذي ورد يف تلك املناسبة.

واحلقيقة َّ
أن ذكر هذه الواقعة بني الروم والفرس ،وتعليق القرآن الكريم عليها:
ينبهنا إىل َّ
أن التدافع بيننا وبني الروم ،أو الغرب سوف يكون طويالً ،ومستمر ًا،
كالتدافع بيننا وبني بني إرسائيل ،لك َّن هناك اختالف ًا كبري ًا بني تدافعنا مع بني
إرسائيل ،وتدافعنا مع الروم؛ ففي هذه السورة إشارات كثرية إىل ِ
الع ْلم ،وإىل الفرق
الع ْلم -كام ينبغي أن يكون عندناِ -
بني ِ
وبخاصة الرو ُم،
والع ْلم كام هو عند اآلخرين
َّ
((( القصة كام ذكرها ع ُْر َوة بن الزُّ َب ِي عن نِ َي ِ
ت { ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ
ار بن ُمك َْر ٍم َالْ ْس َل ِم ِّي ،قالََّ :لا نَزَ َل ْ
ْ

َت َف ِ
ار ُس يوم نَزَ َل ْت هذه
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ } [الرومَ ]4-1 :فكَان ْ
ِ
ون ُ ِ
ِ
ْالي ُة َق ِ
ٍ
ي ُّب َ
اه ِري َن لِ ُّلرومِ ،وكان ا ُْل ْس ِل ُم َ
اه ْم َأ ْه ُل كتَاب ،ويف ذلك َق ْو ُل
الرو ِم عليهم؛ لَ َّنُ ْم َوإِ َّي ُ
َ
ور ُّ
ون ُظ ُه َ
اهلل َت َع َ
ال{ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [الروم:
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ٍ
َ
اه ْم َل ْي ُسوا بأ ْه ِل كتَاب ،وال إ َيمن ب َب ْعث ،فلام أنْزَ َل اهلل
ور َفارس؛ ل َّنُ ْم َوإ َّي ُ
 ]5-4فكانت ُق َر ْي ٌش ُت ُّ
ب ُظ ُه َ
ِ
ِ
ٍ
يح يف ن ََواحي َم َّك َة { ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
الصدِّ ُيق َ Iيص ُ
َت َع َال هذه ْال َي َة َخ َر َج أبو َبكْر ِّ
ش ِلَ ِب َبكْرٍ:
َاس من ُق َر ْي ٍ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ } [الروم ]٤-١ :قال ن ٌ
ِ
ِ
ِ
ب فارس ًا يف بِ ْض ِع ِسنِنيَ َأ َف َل ن َُراهن َُك عىل ذلك .قال:
الرو َم َس َتغْل ُ
َف َذل َك َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم زَ ع ََم صاحبكم َأ َّن ُّ
ب َل ،و َذلِ َك قبل َت ِْري ِم الر َه ِ
انَ ،ف ْار َ َت َن أبو َبك ٍْر َوا ُْل ْ ِ
الر َه َ
شك َ
انَ ،و َقا ُلوا ِلَ ِب َبك ٍْر :ك َْم َ ْت َع ُل
ُون َوت ََو َ
َ َ
اض ُعوا ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْلبِ ْض ُعَ ،ث َل ُ
ث سننيَ إىل ت ْس ِع سننيَ ؟ َف َس ِّم َب ْينَنَا َو َب ْين ََك َو َسط ًا َتنْتَهي إليه ،قالَ :ف َس َّم ْوا َب ْين َُه ْم س َّت سننيَ .
الس ُّت ِسنِنيَ قبل َأ ْن َي ْظ َه ُرواَ ،ف َأ َخ َذ ا ُْل ْ ِ
شك َ
السابِ َع ُة َظ َه َر ْت
السنَ ُة َّ
ُون َر ْه َن أيب َبك ٍْر فلام َد َخ َل ْت َّ
قالَ :ف َم َض ْت ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرو ُم عىل َف ِ
ٍ
َ
اب ا ُْل ْسل ُم َ
ون عىل أيب َبكْر ت َْسم َي َة س ِّت سننيَ  ،ل َّن اهللَ َت َع َال قال{ :ﯚﯛﯜ}
ار َسَ ،ف َع َ
ُّ
ِ
ِ
َ
َاس كَث ٌري ".انظر:
[الروم ]4 :قالَ :وأ ْس َل َم عنْدَ ذلك ن ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
 الرتمذي ،اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ،مرجع سابق ،كتَاب َت ْفسري ا ْل ُق ْرآن عن رسول اهلل ﷺَ ،بابِ
و ِمن س ِ
الرومِ ،حديث رقم ( ،)3194ج ،5ص ،344وقال :هذا َح ِد ٌ
يب من
يح َح َس ٌن غ َِر ٌ
يث َصح ٌ
ورة ُّ
َ ْ ُ َ
ار بن مكْرمٍَ ،ل َنع ِر ُفه إال من حديث عبد الرمحن بن أيب الزِّ نَادِ.
ِ
حديث نِ َي
ْ ُ
ُ َ
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فهل سيكون رصاعنا معهم -وقد بلغوا ما بلغوه من ِ
الع ْلم -رصاع ًا علم ّي ًا معرف ّي ًا،
الع ْلم أهم أدواته؛ بحيث يدخل ِ
يكون ِ
الع ْل ُم فيه ،بوصفه سالح ًا فعاالً وأساسي ًا؟
ُ َّ
كام َّ
أن يف هذه السورة توجيه ًا؛ خفي ًا ،وظاهر ًا ،لأل َّمة املسلمة؛ لتأخذ بِك ُِّل

استوعبت ما وصلت إليه األمم األخرى؛
أسباب العلم ،وشتى أنواعه؛ فتكون قد
ْ
وانفردت عن سواها؛ بربط ذلك باآلخرة ،فتكون
من األسباب املادية ،والدنيوية،
ْ
قادر ًة عىل حتقيق النرص ،عىل أولئك الذين يعلمون ظاهر ًا من احلياة الدنيا ،وهم عن
اآلخرة هم غافلون.

َّ
إن املفروض عىل أبناء األُ َّمة الشاهدة :أن يكونوا عىل علم واسع شامل ،ال
أمر مفروغ منه ،يستطيعونه هم ،كام
ينحرص يف ظواهر احلياة وقشورها ،فذلك ٌ
غريهم ،ولكن املفروض أن يكونوا عىل علم بحقائق األشياء ،ودخائلها،
يستطيعه ُ
ألنم قوم ال
ومآالهتا ،وربطها بمقاصد القرآن وآياته ،والتزود للدار اآلخرة؛ َّ
يغفلون عن فعل اهلل يف الكون ،وغريهم ال يفقهون هذا؛ فيقترصون يف علومهم عىل
ٍ
ظاهر من احلياة الدنيا ،وهم عن اآلخرة هم غافلون.

مستقبل الرصاع بني الروم الكتابيني والفرس الوثنيني:

َّ
إن حديث السورة عن مستقبل الرصاع بني النصارى؛ من أهل الكتاب ،أو
الروم ،والوثنيني الفرس ،فيه إشارة إىل صالت القرابة ،واتفاق األهداف ،بني
ِ
صارت أ َّم ًة كتاب َّي ًة ،حتمل
محلت القرآن ،فقد
الكتابيني مجيع ًا؛ بمن فيهم األُ َّمة التي
ْ
كتاب ًا مصدق ًا ملا بني يديه ،ومهيمن ًا عليهَّ ،
وأن هذه الصالت جتعل الكتابيني مطا َلبني
بالوفاء بالعهود؛ التي ُأ ِخ َذ ْت عليهم ،قبل بعثة حممد ﷺ بأن يؤمنوا هبذا النبي،
ِ ِ
نظر األُ َّمة َص ْوب فقه املآالت؛ فهي
وبالكتاب الذي محله ،ويف الوقت نفسه ت ِّ
ُوجه َ
أمور ليس ملؤمن أن يغفل عنها ،أو ينساها ،أو يتجاهلها يف ِّ
كل الشؤون.

لقد كان العرب قبل البعثة منقسمني إىل غساسنة؛ حتت حكم الروم ،وإىل مناذرة؛
ِ
فإن هناك عرب ًا يف جيش ٍّ
الدولتانَّ :
كل منهام،
حتت حكم الفرس ،فحينام تتحارب
يتحاربون ،ويتأثرون بالنرص واهلزيمة التي تصيب أي ًا منهام ،صحيح َّ
عرب اجلزيرة
أن
َ
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العربية -بام فيهم قريش -كانوا فيام يشبه االستقالل ،إذا جتاوزنا عن ضغوط احلاكمني
يف اليمن والفرس والروم ،لكنَّهم يتأثرون بالقتال الذي حيدث بني هذه الدول ،التي
كانت تعد دوالً عظمى يف التاريخ القديم ،فال غرابة أن يكون هذا االهتامم لدهيم،
وأن يشري القرآن املجيد إليه ،ويواكب احلدث.
أ َّما قوله َج َّل َش ْأنُه ..{ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ٍ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [الرومَّ ]5-4 :
بنرص مهام
فإن من غري املقبول أن يفرح املؤمنون
يقال فيه ،فإنَّه لكتابيني عىل وثنيني ،فكيف يقرر القرآن املجيد فرح املؤمنني هبذه
حرفوا ،وبدَّ لوا ،وخالفوا كتب
الطريقة ،هل ملجرد كون الكتابيني كتابيني؟ وإن َّ
النبيني واملرسلني ،بل وك ََّذبوا من ك ََّذبوا وقتلوا من قتلوا؟

َّ
أيا
إن املتد ّبر جيد يف اآلية حذف ًا ينطوي مكنوهنا عليه ،تقديره" :كذلك أنتم ُّ َ
العرب املسلمون ،ستقاتلون الروم والفرس ،وستنترصون عىل االثنني ،ويومئذ
رحبت
يفرح املؤمنون بنرص اهلل ،الفرح احلقيقي" ،فتكون اآلية يف منطوقها قد
ْ
نبهت إىل رؤية مستقبل َّية؛ َّ
أن هذه القوى َل ْن
بالفرح بانتصار احلليف ،ويف مكنوهنا
ْ
يؤسسون قاعدهتم يف جزيرة العرب ،ثم ينطلقون منها آمنني ،حيملون
ترتك املؤمنني ِّ
هذا القرآن ،و َيدْ عون الناس إىل اإليامن باهلل ،واالستجابة له وللرسول ﷺ وأنَّكم
ستقاتلوهنم مجيع ًا ،بقطع النظر عمن سوف ينشئ احلرب ضدكم ،وستنترصون عليهم؛
فيومئذ يفرح املؤمنون بالنرص احلقيقي هلل َج َّل َش ْأنُه الذي ينترص فيه أهل اإليامن عىل
أهل الرشك؛ بِك ُِّل أنواعه «وهذا ما حدث بعد فتح الشام ،والعراق ،وتدمري الدولتني،
اخليةُ ،الشاهدةُ ،الوسط.
واالنتهاء من القوتني العظميني؛ لتظهر القو ُة الثالث ُة؛ ِّ
وقد ُي َع ِّز ُز ما ذهبنا إليه :ما قاله ابن عطية يف املحرر الوجيز« :وقوله تعاىل
{ﯥ} [الروم ]4 :حيتمل أن يكون عطف ًا عىل "القبل" و"البعد" ،كأنَّه حرص األزمنة
الثالثة املايض واملستقبل واحلال ،ثم ابتدأ األخبار بفرح املؤمنني بالنرص".

وأشار ابن عطية بعد ذلك إىل أنَّه َف ْر ٌح بانتصار احلليف املؤقت ،وبتصديق ما
جاء القرآن به؛ من الوعد بالغلبة يف بضع سنني ،أو أن يكون الفرح بنرص خيص
املسلمني عىل عدوهم ،والذي حدث إ َّما يوم بدر ،أو بيعة الرضوان ،وال مانع أن
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يكون ذلك مراد ًا ،ومعه يف الوقت نفسه انتصار املسلمني عىل دولتي فارس والروم مع ًا
فيام بعد ،وهو ما ينبه إليه قوله َج َّل َش ْأنُه..{ :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ[}..الروم.]4 :

أروع
الدروس الكثرية جدّ ًا ،التي يمكن أخذها من هذه السورة الكريمة،
فام
َ
َ
األمم علينا؛ كام تداعى األكلة إىل قصعتها،
خاصة يف هذه الظروف ،التي تتداعى فيها
َّ
ُ
وتسود اهلزيمة النفس َّية جتاه القوى اخلارج َّية!

َّ
إن هذه السورة متثل هادي ًا ،ودليالً؛ مثل باقي آيات الكتاب الكريم وسوره؛

إلخراج أ َّمة املسلمني من ضغط الواقع الس ِّيئ الذي متزقت فيه َو ْحدَ هتا ،ودالت
دولتها ،وتشتت شملها ،وأصبحت خرياهتا ومواردها هنب ًا خلصومها وأعدائها ،وكل
ذلك يف احلقيقة راجع إىل تنكبها الرصاط السوي ،وعدم اهتدائها بالكتاب الكريم،
حلوا التوراة ثم َل ْ حيملوها،
حارية؛ مثل قراءة بني إرسائيل؛ الذين ُ ِّ
وقراءته قراءة ِ َ

كم َثل احلامر حيمل أسفار ًاّ ،
وكل ما نشاهده يدمي القلب ،ويفتتُه ،ويكا ُد
فكان مثلهم َ
ُيذهب َ
عقل اللبيب و ُل َّبه ،فمتى تعود هذه األُ َّمة إىل هذا الكتاب؛ ليستقيم أمرها،

وخترج من تيهها وضياعها؛ الذي زاد أضعاف ًا مضاعفة عن تيه بني إرسائيل؛ الذي
استمر أربعني سنة؟!
َّ

ج َّل َش ْأنُه -أن هي ِّيئ هلذ األُ َّمة َأ ْم َر ُر ْش ٍد ،وير ّدها إىل موقعها الصحيح؛نسأل اهلل َ

بلطفه ،وعنايته ،ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص اهلل.
ِ
ِ
ش ِع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
اص يزيد يف
ولعل احلديث الذي رواه ا ُْل ْست َْور ُد ا ْل ُق َر ُّ
ول اهلل ﷺ َي ُق ُ
"س ِم ْع ُت َر ُس َ
السا َع ُة
ولَ « :ت ُقو ُم َّ
وضوح ما نحن فيه .قال املستوردَ :
ِ
الرو ُم َأ ْك َث ُر الن ِ
ول»َ .ق َالَ « :أ ُق ُ
ص َما َت ُق ُ
ول َما َس ِم ْع ُت ِم ْن
َو ُّ
َّاس»َ .ف َق َال َل ُه َع ْم ٌروَ « :أ ْب ْ
رس ِ
ول اهلل ﷺ»َ ،ق َالَ « :ل ِئ ْن ُق ْل َت َذلِ َك أن فِ ِيه ْم َ ِل َصاالً َأ ْر َبع ًا؛ إِ َّنُ ْم َلَ ْح َل ُم الن ِ
َّاس ِعنْدَ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
فِ ْتنَةَ ،و َأ ْس ُع ُه ْم إِ َفا َق ًة َب ْعدَ ُم ِصي َبةَ ،و َأ ْو َشك ُُه ْم ك ََّر ًة َب ْعدَ َف َّرةَ ،و َخ ْي ُه ْم ل ْسك ٍ
ني َو َيتي ٍم
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
وضعي ٍ
ِ (((
فَ ،و َخام َس ٌة َح َسنَ ٌة َجي َل ٌة َو َأ ْمنَ ُع ُه ْم م ْن ُظ ْل ِم ا ُْل ُلوك» .
ّ
ِ
((( مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابقِ ،كتَاب ا ْل ِفت َِن و َأ َ ِ
الرو ُم َأ ْك َث ُر الناس،
السا َع ُة َو ُّ
الساعَةَ ،باب َت ُقو ُم َّ
شاط َّ
َ ْ
حديث رقم ( ،)2898ص.1161

سورة الروم 875
فلعل يف هذا احلديث؛ الذي أخرجه مسلم وغريه :ما يشري إىل نقاط القوة ،التي
جتعل الروم (أو الغرب كام نسميه اليوم) قادرين عىل البقاء واالستمرار؛ باألخذ
بمسالك القوة ،وكذلك احلديث اآلخر ،الذي روي وكأنَّه يف إطار القراءة ملستقبل
الرومي يف العامل القديم« ،عن ابن حمرييز قال :قال رسول
الفاريس
اإلسالمي
الرصاع
ِّ
ِّ
ِّ
اهلل ﷺ« :فارس نطحة أو نطحتان ،ثم ال فارس بعدها أبد ًا ،والروم ذات القرون؛
كلام هلك ٌ
قرن خلف مكانه قرن أهل صخر ،وأهل بحر ،هيهات آلخر الدهر ،هم
(((
أصحابكم ما كان يف العيش خري".

َّ
إن القرآن َل ْ يقف باملسلمني وخصومهم عند هذا الوعد ،وال يف حدود ذلك

احلادث ،بل جعل من ذلك مناسبة؛ لينطلق منها هبم إىل آفاق أبعد ،وآماد أوسع،
من ذلك احلادث املوقوت والرهان عليه؛ وليصلهم بالكون ك ِّله؛ ولريبط بني سنَّة
قامت عليه السموات واألرض وما
واحلق الكبري الذي
اهلل يف نرص اإليامن وأهله،
ّ
ْ

بينهام؛ وليصل بني مايض البرش َّية ،وحارضها ،ومستقبلها ،ثم يستطرد هبا إىل احلياة
األخرى ،بعد هذه احلياة الدنيا ،وإىل العامل اآلخر ،بعد عامل األرض املحدود ،ثم
يطوف هبم يف مشاهد الكون ،ويف أغوار النفس ،ويف أحوال البرش ،ويف عجائب
ِ
الف َطر؛ فإذا هم يف ذلك املحيط اهلائل الضخم الرحب ،يطلعون عىل آفاق من املعرفة،

ترفع حياهتم وتطلقها ،وتوسع آفاقها ،وخترجهم من تلك العزلة الضيقة؛ عزلة
املكان والزمان واحلادث ،واالنحصار يف عمل َّيات االستقطاب بني الروم والفرس
(الدولتني العظميني يف ذلك العرص) ،إىل فسحة الكون ك ِّله؛ ماضيه وحارضه

ومستقبله ،وإىل نواميس الكون وسننه وروابطه.

((( اهليثمي ،نور الدين عيل بن سليامن بن أيب بكر (تويف807 :ﻫ) .مسند بغية الباحث عن زوائد مسند
احلارث ،حتقيق :حسني أمحد صالح الباكري ،املدينة املنورة :مركز خدمة السنة والسرية النبوية ،ط،1
(1413ﻫ1992/م) ،ج ،2حديث رقم ( ،)702ص.713

قال املناوي :يريد أن فارس تقاتل املسلمني مرة أو مرتني ،ثم يبطل ملكها ويزول ،فحذف الفعل لبيان

معناه ،ويريد «بأصحابكم» إن فيهم السلطنة واإلمارة عىل العرب ،واحلديث إسناده ضعيف ،انظر:

 املناوي ،زين الدين حممد عبد الرؤوف (تويف1031 :ﻫ) .التيسري برشح اجلامع الصغري ،الرياض :مكتبةاإلمام الشافعي1408( ،ﻫ1988/م) ،ط ،3ج ،2ص.322
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ومن َث َّم يرتفع تصورهم حلقيقة االرتباطات ،وحقيقة العالقات يف هذا الكون
الكبري ،ويشعرون بضخامة النواميس التي حتكم هذا الكون ،وحتكم فطرة البرش؛
ودقة السنن التي ترصف حياة الناس ،وأحداث احلياة ،وحتدد مواضع النرص
قوم هبا نشا ُطهم يف
ومواضع اهلزيمة؛ وعدالة املوازين التي تقدر هبا أعامل اخللق ،و ُي َّ
هذه األرض ،و َيلقون عىل أساسها اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.
ويف ظل ذلك التصور املرتفع الواسع الشامل ،تتكشف "عامل َّية اخلطاب
القرآين" ،وارتباطه بأوضاع العامل ُك ِّله من حوله؛ بقاعدة بناء األُ َّمة الشاهدة الوسط،
ِّ
وإنا إشارة إىل تلك النواة،
حتى وهي ناشئة يف مكة ،حمصورة بني شعاهبا وجباهلاَّ ،
َّأنا سيتسع جماهلا ،فال تعود مرتبطة هبذه األرض وحدَ ها ،بل تكون مرتبطة كذلك
بفطرة هذا الكون ونواميسه الكربى ،وفطرة النفس البرش َّية وأطوارها ،ومايض
هذه البرش َّية ومستقبلها ،ال عىل هذه األرض وحدَ ها ،ولكن كذلك يف العامل اآلخر
الوثيق الصلة هبا واملتني االرتباط هبا.

عور ُه
وكذلك يرتبط قلب املسلم بتلك اآلفاق واآلماد؛ ويتك َّيف عىل ضوئها ُش ُ
وتصور ُه للحياة والقيم؛ ويتطلع إىل السامء واآلخرة؛ ويتلفت حواليه إىل العجائب
ُ

واألرسار ،وخلفه وقدامه إىل احلوادث واملصائر ،ويدرك موقفه هو ،وموقف أ َّمته،
يف ذلك اخلضم اهلائل؛ ويعرف قيمته هو ،وقيمة إيامنه يف حساب الناس ،وحساب
اهلل؛ فيؤدي حينئذ دوره عىل بصرية ،وينهض بتكاليفه ،يف ثقة ،وطمأنينة ،واهتامم.
ويميض سياق السورة يف عرض تلك االرتباطات ،وحتقيق دالالهتا ،يف نظام
الكون ،وتثبيت مدلوالهتا يف القلوب .ويميض سياق السورة يف شوطني مرتابطني:

يف الشوط األول :يربط نرص املؤمنني باحلق ،الذي تقوم عليه السموات
أمر الدنيا واآلخرة ،ويوجه قلوهبم إىل سنَّة اهلل فيمن
واألرض وما بينهام ،ويرتبط به ُ
مىض قبلهم من القرون ،ويستدل به عىل قض َّية البعث واإلعادة ،ومن َث َّم يعرض
عليهم مشهد ًا من مشاهد يوم القيامة ،وما جيري فيه للمؤمنني والكافرين ،ثم يعود
من هذه اجلولة إىل مشاهد الكون ،وآيات اهلل املبثوثة يف تضاعيفه؛ وداللة تلك
املشاهد وإحيائها للقلوب ،ويرضب هلم من أنفسهم ،ومما ملكت أيامهنم َم َث ً
ال يكشف
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سخافة فكرة الرشك ،وقيامها عىل األهواء؛ التي ال تستند إىل حق أو علم ،وينتهي
احلق الواحد الثابت الواضح ،طريق
هذا الشوط بتوجيه الرسول ﷺ إىل اتباع طريق ّ
الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها؛ والتي ال تتبدل ،وال تدور مع اهلوى ،وال يتفرق
ففرقوا دينهم ،وكانوا شيع ًا.
تفرق الذين اتبعوا اهلوىَّ ،
متَّبعوها فرق ًا وشيع ًا؛ كام َّ
ويف الشوط الثاين :يكشف عمَّ يف طبيعة الناس من تق ّلب ،ال يصلح أن تُقام
ويصور حاهلم يف النعامء
عليه احلياة ،ما َل ْ يرتبطوا بمعيار ثابت ،ال يدور مع األهواء،
ّ

والرضاء ،وعند بسط الرزق وقبضه ،ويستطرد هبذه املناسبة إىل وسائل إنفاق هذا
الرزق ،وتنميته ،ويعود إىل قض َّية الرشك والرشكاء ،فيعرضها من هذه الزاوية؛ فإذا
رزقون وال ُيميتون وال ُييون ،ويربط بني ظهور الفساد ،يف الرب والبحر،
هم ال َي ُ
وعمل الناس وكسبهم؛ ويوجههم إىل السري يف األرض ،والنظر يف عواقب املرشكني
من قبل ،ومن َث َّم يوجه الرسول ﷺ إىل االستقامة عىل دين الفطرة ،من قبل أن يأيت
اليوم الذي جيزى فيه ّ
كل إنسان بام كسبت يداه ،ويعود هبم بعد ذلك إىل آيات اهلل يف
بأن اهلُدى هدى اهللَّ ،
مشاهد الكون؛ كام عاد هبم يف القسم األول ،ويعقب عليها َّ
وأن
الرسول ﷺ ال يملك إِ ّل البالغ ،فهو ال َيدي العمي ،وال ُيسمع الصم .ثم يطوف هبم
يف جولة جديدة يف ذوات أنفسهم ،ويذكرهم بأطوار نشأهتم؛ من بدئها ،إىل منتهاها،
منذ الطفولة الواهنة الضعيفة ،إىل املوت ،والبعث ،والقيامة ،ويعرض عليهم مشهد ًا
من مشاهدها ،ثم ُينْهي هذا القسم ،وخيتم معه السورة بتوجيه الرسول ﷺ إىل الصرب
أن وعد اهلل حق ال بدَّ ٍ
عىل دعوته ،وما يلقاه من الناس فيها؛ واالطمئنان إىل َّ
آت؛ فال
ُ
(((
ُي ْق ِل ُق ُه ،وال يستخفه الذين ال يوقنون".
نموذج للسور ،التي مجع القرآن فيها بني القراءتني؛ قراءة
والسورة بعد ذلك ُأ
ٌ
متميز لقراءة اجلمع بني القراءتني ،فهي جتول
الوحي ،وقراءة الوجود ،وهي ُأنموذج
ٌ
يف اإلنسان َج ْوالت رسيعة متعمقة يف جوانب الكون ويف جوانب الوحي ،ويف مقدور
اإلنسان القارئ اجليد أن يلحظ منهجها يف اجلمع بني القراءتني يف مجيع آياهتا.
ويف السورة دروس وعرب لكل أولئك الذين أسلموا وآمنوا ،ولكنهم َل ْ ُي ِْل ُصوا
ٌ
رشك كبري ،وظلم عظيم؛
إيامنم وإسال َمهم
اإلسالم واإليامن هلل َج َّل َشأنُه ،بل شاب َ
((( قطب ،يف ظالل القرآن ،مرجع سابق ،ج ،٣ص.٢٧٥٦-2755
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مثل الذين يقولونَّ :
إن مجيع أوراق القض َّية الفالن َّية ،أو غريها ،من قضايا األُ َّمة
وج َّل الذي منه النرص ك ّله ،وأ َّنه
املسلمة :بأيدي اجلهات الفالن َّية ،وينسون اهلل َّ
عز َ
ينرص من يشاء ،وأنَّه ِ
عز
يعد أناس ًا بالنرص؛ الستكامهلم وسائ َله وأدواته؛ فينرصهم َّ
احلق ال يكون
ج َّل َش ْأنُه -فاملؤمن ّوج َّل عندما يقدِّ ر ذلك ،ووفق موعد ال خيلفه َ
َ
مؤمن ًا َح َّق ًا ،وال يكون خالص اإليامن هلل تعاىل إال حني يؤمن َّ
ج َّل َش ْأنُه-بأن اهلل َ
َو ْحدَ ه مالك امللك ،يؤيت امللك من يشاء ،وينزع امللك ممن يشاء ،ويعز من يشاء ،ويذل
ٍ
من يشاء ،بيده اخلري ،وهو عىل ّ
كل يشء قدير {ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [آل

عمران ،]26 :وأنَّه َو ْحدَ ه الذي يولج الليل يف النهار ،ويولج النهار يف الليل ،وخيرج
احلي من امليت ،وخيرج امليت من احليَّ ،
وأن انتصار من ينترص وخذالن من ُي َذل،
ذلك ُك ُّله راجع إليه  ، Eال إىل أحد ال يؤمن إيامن ًا يقيني ًا َثابت ًا هبذه احلقيقة.

والسورة أعلنت هزيمة الروم ،وأعلنت َّأنم من بعد غلبهم سيغلبون يف
بضع سنني؛ لتشري إىل التغيري الذي سيحدثه الروم يف أنفسهم ونظامهم وتسليحهم
وتدريبهم الذي سيؤمن هلم النرص يف بضع سنني؛ بإذنه  Eووفق ًا للسنن
والقوانني التي أودعها يف هذا الكونَّ ،
مر من قبل ومن بعد؛
ألن له َ
ج َّل َش ْأنُه -األَ َُ
الرشك بنصيب
فمتى يراجع املسلمون أنفسهم؟ ومتى يسرتدون إيامهنم الذي ذهب
وافر منه؟ فأرشكوا باهلل ما َل ْ ينزل به سلطان ًا ،من قوى عظمى ودنيا ومنظامت دول َّية
وإقليمية وسواها ،وهم الذين ع ّلمهم رسول اهلل ﷺ كيف يعتمدون عليه سبحانه،
ويكلون األمور ك َّلها إليه ،ويعرفون سننه وقوانينه يف التداول والتدافع ،وكيف َّية
ج َّل َشأنُه -لتلك السنن والقوانني ،ملن آمن من عباده ،وأخلص يف إيامنهتسخري اهلل َ
وج َّل ،ال يترصف إِ ّل من أجله وطلب ًا لرضاه
واستقام يف سلوكه ،وصار عبد ًا هلل َّ
عز َ
ومثوبته؛ ولذلك َّ
فإن «جيل الت ّلقي» َل ْ يكن ينظر إىل نفسه إِ ّل أنَّه جيل ابتعث اهلل نب ّي ًا
ورسوالً له ،يبلغه آياته ويتلوها عليه ،ويعلمه الكتاب واحلكمة ويزكيه هبا ،ثم ينقل
ليكون منهم األُ َّمة ،ولذلك كانوا يقولونَّ :
«إن
ذلك ك َّله إىل الذين يستجيبون هلل وله؛ ِّ
اهلل ابتعثنا؛ لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل َو ْحدَ ه ،ومن َج ْور األَديان إىل
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عدل اإلسالم ،ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة ».كان ّ
كل مههم أن خيلصوا هلل
إيامهنم ،وأن ختبت له قلوهبم ،وأن يعلموا َّأنم جند اهلل ،وما يعلم جنود ربك إِ ّل هو،
ج َّلفهم جند اهلل من البرش ،ينضمون إىل جنود اهلل األخرى التي ال يعلمها إِ ّل اهلل َ
َشأنُه -ومنها السنن الكون َّية والطبيع َّية واالجتامع َّية واملوازين املختلفة .وإِ َذا قصَّ ت
جهود البرش من املؤمنني املخلصني َّ
فإن هلل جنود ًا آخرين؛ يشدون أزرهم ،ويبرشوهنم
بالنرص؛ كام َّ
أن هلل سنن ًا ،تثبت أقدام قوم ،وتزلزل أقدام آخرين ،دون إخالل باألسباب
ج َّل َش ْأنُه -بالعناية هبا؛ من إعداد ال ُعدَ ِد ،وهتيئتها،التي ال ُبدَّ منها ،والتي أمر اهلل َ
وعدم التهاون يف يشء منها.

السورة:
نجوم ُّ

النَّجم األول( :اآليات من  1حتى) 7

قوله تعاىل{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [الروم.]7-1 :

ٌ
إكامل ملا تقدم يف تناولنا هلذا النَّجم ،نود أن نرشك القارئ فيام تدبرناه من هذه
واالنتصار
اآليات ،فقوله ( ُغ ِل َبت) من الغلبة بمعني القهر؛ أي :ت ََّم
التغلب عليها،
ُ
ُ
وردت مادة هذا الفعل يف غري هذا املكان من القرآن
وقهر إرادهتا ،وقد
عىل قواهتا،
ْ
ُ
الكريم ،حيث قال َج َّل َش ْأنُه..{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}
[البقرة]249 :؛ أي:
وقهرتا ،وقال{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
انترصت عليها
ْ
ْ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [األنفال ،]65 :وقال{ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ

ﰛ ﰜ ﰝ} [املجادلة ،]21 :أي ألغلبن الكافرين ،بيان ًا لقوله َج َّل َش ْأنُه{ :ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [غافر ]51 :فاهلل غالب عىل أمره،

وخاطب الشيطان املرشكني ،ووسوس هلم بقوله ..{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
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ﮀ ﮁ ﮂ[ }..األنفال{ ،]48 :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [األنفال]48 :؛ أي :ليس

وإن جار لكم؛ أي :جمري ونارص) وقال -تعاىل -عىل
هناك من يستطيع قهركمِّ ،
لسان سحرة فرعون{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ}
[الشعراء ]41 :وهذا ُّ
يدل عىل َّ
أن الغلبة ال تقترص عىل االنتصار يف املعارك احلرب َّية ،بل
تنافس؛ كام فيام هو ٍ
يمكن استعامهلا يف ِّ
جار يف زماننا؛
نزاع ،أو
كل ما فيه
ٌ
رصاع ،أو ٌ
ٌ
هذا من تنافس يف الرياضة ،بشتَّى أنواعها ،والتي تنتهي بغالب ومغلوب ،لكنَّها إذا
إنا تنرصف إىل الرصاع املسلح أو احلريب.
ُأطلقت َف َّ
وقوله{ :ﮰ ﮱ ﯓ} [الروم]3 :؛ أي :أقرهبا إىل شبه جزيرة العرب{ ،ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ} [الروم ]3 :أضاف املصدر إىل الضمري؛ ليوضح َّأنم -من بعد أن ُغلبوا
ن َق َه َرهم ،وينترصون عليه ،ويقهرونه{ ،ﯚ
و ُقهروا{ -ﯘ ﯙ} [الرومَ ]3 :م ْ
ﯛ ﯜ ﯝ} [الروم ]4 :والبضع :من الثالثة إىل ما دون العرشة ،ويف ذلك حكمة
كبرية ،أراد أن يشد أذهان املسلمني وأنظارهم ،إىل ّ
كل ما حييط هبم ،وقد يشكِّل هتديد ًا
هلم ،أو يعرتض سبيلهم فيام بعد؛ ليهيئ عقوهلم وأذهاهنم وقواهم وطاقاهتم؛ ملواجهة
ما سوف َ ِ
يدُّ بعد ذلكَّ ،
فإن وضع العامل القديم حني بعث سيدنا رسول اهلل ﷺ كان
أشبه بوضع عاملنا اليوم؛ حيث كان الروم والفرس أشبه بالروس واألمريكان ،قبل
توقف احلرب الباردة ،واهنيار االحتاد السوفيتي ،وذلك يعني َّ
أن أبناء األُ َّمة الشاهدة،
ينبغي أن يكونوا شهود ًا عىل العامل ،ال يغيبون ،وال يغفلون ،عام جيري فيه.
ولئال تستغرقهم الظلامت ،وتصيبهم بالغفلة عن املسبب َّ E
فإن اهلل
بأن األَمر له من قبل ومن بعدَّ ،
ج َّل َش ْأنُه -يذكرهم َّوأن النرص واهلزيمة ،ال يمكن
َ
أي منهام بالوسائل املاد َّية املجردة ،بل ال بد من اقرتان ذلك باملشيئة اإلهل َّية،
أن يقع ٌّ
فاخللق خلقه ،والكون كونه ،واألَمر أمره ،وإليه ترجع األمور من قبل ومن بعد،
خترج عن دائرة املشيئة ،وانتصارهم القادم َل ْن يتجاوز دائرة املشيئة؛
فهزيمة الروم َل ْ ْ
كذلك؛ َّ
ألن هلل األَمر من قبل ذلك ،ومن بعده.
همة :كثري ًا ما يغفل الناس عنها ،وتعشو أبصارهم وبصائرهم
وهذه قض َّية ُم َّ
بعض الناس لألسباب
عن تذكرها؛ انشغاالً باألسباب عن املس ِّبب ،وقد يعطي ُ
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ّ
فتشل حركته ،أو ينطلق بتهور ،ويفقد امليزان ،واهلل
أوزان ًا ال تستحقها،

حني أنزل الكتاب :أنزل معه امليزان ،وامليزان يساعد عىل إعطاء األسباب حجمها
احلقيقي ،دون غفلة عن خالق األسباب  Eوجاعلها أس َباب ًا ،وهذه املعادلة
ّ
كثري ًا ما ّ
ختتل لدى الناس ،وهي يف حاجة إىل ّأل يغفل عنها أحد ،وال يتجاوزها
ج َّل َش ْأنُه -برسله الكرام؛ ليؤدهبم هبذا األدب معه،أحد؛ ولذلك فقد بدأ اهلل َ

فيأخذو باألسباب عىل َّأنا مسخرات ،سخرها اهلل -سبحانه -ويستحرضوا دائ ًام َّ
أن
ٍ
وأن ّ
اهلل  هو من جعلها أس َباب ًا ،وهو قادر عىل تعطيلهاَّ ،
يشء بمشيئته
كل
فثم َة جوانب ثالثة:
جانب األَمر أو (عامل األمر)،
ُ
وفرق بني املشيئة واإلرادةَّ -ٍ
أسامء وصفاتٍ
ج َّل َشأنُه -منوهو جمال يندرج فيه الغيب املطلق ،وما يتع َّلق باهلل َ
وما إليها" ،وأغلب" الذي استأثر اهلل -تعاىل -بعلمه ،فال ُيطلع عليه أحد ًاّ ،إل
طلع من رسله من يشاء ،وجانب املشيئة أو (عامل املشيئة)؛ وهو أمر
إذا أراد أن ُي َ
يتع َّلق باخللق ،وإجياد األشياء ،وإبرازها إىل الوجود ،وجعلها ُجزء ًا من الوجود
دخلت يف عامل اإلرادة بعد ذلك ،نحو قوله -تعاىل:
اخلارجي ،بعد أن تكون قد
ْ
ّ
{ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [اإلنسان ،]1 :فحني تعلقت مشيئة
اهلل  بإجياد اإلنسان ،جعلت منه شيئ ًا مذكور ًا ،وكذلك ّ
كل املوجودات،
أو ما يطلق عليه أشياء ،أوجدها اهلل من عدم ،عندما تعلقت مشيئته هبا ،وذلك
ما يطلق بعضهم عليه بعامل الشيئ َّية ،أي إجياد األشياء؛ إبداع ًا ،ال عن مثال سابق.
وجانب اإلرادة أو (عامل اإلرادة) ،فهو عامل سابق لعامل املشيئة ،أي جعل املعدوم
شيئ ًا وإبرازه إىل حيز الوجود؛ ولذلك قال َج َّل َشأنُه{ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [النحل]40 :؛ فعامل اإلرادة هنا يامثل عامل التقدير والتدبري ،ويزيد
ذلك إيضاح ًا قوله تعاىل..{ :ﯘ ﯙ ﯚ}[فصلت ،]10 :فالتقدير يسبق املشيئة،
وبه تتمثل اإلرادة اإلهل َّية يف إجياد األشياء أو إعدامها .فإذ ًا هناك عوامل ثالثة ال ُبدّ
من مالحظتها؛ (عامل األمر) وفيه يندرج ُّ
كل ما يتع َّلق باهلل  وبغيبه املطلق،
و(عامل اإلرادة) وهو عامل التدبري والتخطيط والتقدير ،و(عامل املشيئة)؛ أي :إبراز ما
ج َّل َش ْأنُه -أن أراده ،أو قدَّ ره ،إىل حيز الوجود ،ويف اآلية ذكر لل َع َو ِالسبق هلل َ
الثالثة{ ،ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [النحل.]40 :
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وقد يقول قائل :كيف ذكر اهلل شيئ ًا َل ْ يكن شيئ ًا قبل اإلرادة؟

إن ذلك وجه من وجوه البالغة ،باعتبار ما سيؤول إليهَّ ،
فنقولَّ :
فإن ذلك
املعدوم الذي َل ْ يكن شيئ ًا يعلم اهلل أنَّه سيجعله شيئ ًا؛ فسامه باعتبار ما يؤول شيئ ًا،
فساغ أن يقول َج َّل َش ْأنُه{ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [النحل ]40:أي :وقع يف دائرة
اإلرادة {ﯭ ﯮ ﯯ}؛ فكن :هي التعبري املتعلق باليشء ،أو بجعله شيئ ًا ،وإبرازه
؛

إىل عامل الوجود ،وعامل األشياء ،ويف سورة يس{ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ} [النحل ،]40:فتندرج ُّ
كل التدبريات التي تسبق املشيئة يف إطار عامل
اإلرادة ،وفيه عامل التقدير ،والتدبري ،وما إىل ذلك.

َّ
إن يف القرآن إضامر ًا وحذف ًا يف بعض األحيان ،ومكنون ًا ينطوي اخلطاب عليه،
يبي لنا َّ
أن هذه الرسالة اخلامتة هي رسالة تصحيح وجتديد
واهلل  Eأراد أن ِّ
للدين ،وإعادة بناء للحنيف َّية السمحة؛ ملة إبراهيم ،عىل يدي خاتم النبيني؛ ولذلك
َّ
فإن خطاهبا سيبدأ بدعوة األميني إىل أن يكونوا كتابيني ،ثم ينتقل بعد ذلك إىل

حرفوه ،وتنقية ما شابوه
الكتابيني؛ لتصحيح ما هدموه ،وإعادة بنائه ،وتقويم ما َّ
ج َّلحرفوا الكلم عن مواضعه ،ونسوا حظ ًا مما ذكروا به؛ فيعيدهم َ
وخلطوه؛ حني َّ
َش ْأنُه -إىل الصدق برسول جاء بالصدق ،وصدَّ ق به ،وكتاب مصدِّ ق ملا بني يديه من

الكتاب ومهيمن عليه ،وآنذاك يعم السالم{ ،ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ} [الروم ،]5-4 :وهو تعاىل ينرص من يشاء.

وهذا النرص -ليس كام يتصور بعضهم أ َّنه فرح املؤمنني بانتصار الروم -بل فرح
املؤمنني بظهور الدِّ ين عىل الدِّ ين ك ّله؛ {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [الروم:
 ،]5وذكر الرحيم هنا فيه إشارة إىل املؤمنني ،الذين يستحقون الرمحة {ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [األعراف.]156 :

َو َّ
إن َوعَدَ اهلل بظهور الدِّ ين عىل الدِّ ين ُك ِّله ،وانتصار رسل اهلل؛ املتمثل بانتصار
حممد بن عبد اهلل؛ خامتهم ،وجمدّ د ما جاءوا به ،هو َوعْدٌ َوعَدَ اهلل به عبا َده{ :ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
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ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [النور ،]55 :و َل ِك َّن أكثر الناس ال يعلمون ما
َوعَدَ اهلل به أنبيا َءه ورس َله ،وال يعلمون َّ
أن وعد اهلل َل ْن يتخ َّلف ،وفيه إشارة إىل آيات
ظهور الدين الثالثة ،يف سور التوبة ،والفتح ،والصف{ :ﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [التوبة[ ،]33 :الصف.]9 :
{ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ}

[الفتح.]28 :

وفيه إشارة كذلك إىل َّ
أن ذلك الضعف -الذي كانوا يرون املؤمنني عليه يف
ستمر؛ َّ
ألن علمهم قارص حمدود ،معلق بظواهر األشياء ال
مكةَ -ل ْن يدومَ ،و َل ْن َي َّ
ببواطنها؛ فهم حني يعلمون إنَّام يعلمون ظاهر ًا من احلياة الدنيا ،وهم عن اآلخرة
احلق عىل الباطل،
هم غافلون،
وعلم ظاهر احلياة الدنيا ال يكفي؛ لتحقيق انتصار ّ
ُ
وال لتحقيق الغلبة ،بل ال ُبدّ من وجود علم حقيقي شامل ،هذا العلم ال يستطيع
ُ
اإلنسان أن حيصل عليه إِ ّل من مصدر واحد ،هو كتاب اهلل{ ،ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [األعراف ]52 :فهو ليس بعلم نظري فحسب،
مشاهد{ ،ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
بل علم له واقع
َ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [األعراف.]53 :

النَّجم الثاين :دليل اخللق والبعث والنشور ومقدماهتا

{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
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ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ}[الروم.]16-8 :

ُ
الباطل،
واحلق (أي الثابت) الذي ال يعرتيه
"حق" بمعنى " َث ُب َت"،
احلق من َّ
ّ
ّ
سمه اهلل -تعاىل -لزواله،
وال القلق ،وال يزول إِ ّل عند حلول األجل املسمى ،الذي ّ
ووجود هذا األجل املسمى ال ينفي كونه ثابت ًا ،وال استحقاقه ألن حيمل هذه التسمية،
واحلقيقة هي اليشء الثابت ،الذي ال مراء فيه ،ويمكن إقا َمة األد ّلة والرباهني عىل
ِ
وتنوعت استعامالته
كوهنا َح َّقا وأمر ًا َثابت ًا ،وهو مفهوم َك ُث َر ورو ُده يف القرآن الكريم،
يف سياقات عديدة ،بل هو اسم من أسامء اهلل َج َّل شأنه؛ َّ
احلق الثابت،
ألن اهلل هو ّ
ٍ
ّ
يشء آي ٌةّ ،
الذي له يف ِّ
وتدل عىل اتصافه
تدل عىل وجوده ،وتثبت ذلك الوجود،
كل
بِك ُِّل صفات الكامل ،وابتعاد ّ
ج َّل َشأنُه -كام قال تعاىل:كل صفات النقصان عنه َ

{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [الروم ..]8 :وهذه اآلية الكريمة تستدعي قو َله تعاىل:

{ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ} [الدخان.]39-38 :
كام َّ
أن يف قوله تعاىل:

{ﭩ ﭪ} [الروم]8 :

تنبيه ًا هلؤالء الغافلني ،الذين

َيدَّ ُعون َّأنم من أبناء إبراهيم ،ويزعمون أنَّه أبوهم؛ ليلتفتوا إىل التفكري السليم
إبراهيم يف آيات احلجة ،التي آتاها اهلل له،
املنهجي ،يف النظر يف الكون مثلام فعل
ُ
ِّ

والتي ورد تفصيلها يف سورة األنعام ،قال اهلل تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ}[األنعام.]80-74 :
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ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [الروم]9 :

وهذه اآلية تستدعي

إىل الذاكرة آية سورة األنعام التي قال اهلل تعاىل فيها{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [األنعام ]6 :وآية سورة فاطر{ :ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [فاطر ،]37 :هذه
اآلية تضع لنا ُأنموذج ًا َثابت ًا للعمران ،وتن ِّبه للمراد باحلضارة ،وتثري تساؤالً مه ًام:
هل احلضارة والعمران مفهوم يرتبط بإثارة األرض ،وحرثها وزرعها ،أو البناء
عليها وإقا َمة شواهق العامئر واألبنية ،والشوارع املعبدة السالكة بينها ،أو هي يشء
آخر ،يستوعب ذلك ويتجاوزه؟
َّ
سموه ورق َّيه واالعتداد بإنسان َّيتِه
إن القرآن املجيد ينحاز إىل اإلنسان دائ ًام ،و َي ُعدُّ
َّ
وح َج َر الزاوية يف بناء احلضارة ،فال حضارة طاملا ال تُع ِّظم
وإنامئها
َ
أساس العمرانَ ،
ُ
َ
حتفظ كرامته التي أكرمه اهلل هبا ،وال تباعد بينه وبني االمتهان
شأن اإلنسان ،وال
واإلذالل واالستعباد.
مالح ٍ
ِ
ظ للقرآن ،من يرى َّ
غري
أن احلضارة اإلسالم َّية جت َّل ْت يف
ومن هناُ :ي َعدُّ َ
قصور بني أم َّية بالشام ،ومساجدهم ،ويف قصور بني العباس يف بغداد ومساجدهم
ومؤسساهتم ،وال ينظر إىل احلضارة كام ُأرس َي ْت دعائمها ،يف جمتمع املدينة عىل يدي
َّ
رسول اهلل ﷺ ،فاملدينة املنورة -حتى وقت قريب -أشبه ما تكون بقرية من القرى
ِ
ُ
ناطحات سحاب ،ومل
رسول اهلل ﷺ وال خلفاؤه الراشدون من بعده،
الكبرية ،ومل َي ْب ِن
يؤسسوا ملدينة؛ مثل إرم ذات العامد ،وإنَّام كان اجلهد ُك ُّله متَّجها نحو اإلنسان ،وكيف َّية
ِّ
مكرم ًا ،مستخلف ًا مؤه ً
ال
إصالحه ،وتعليمه الكتاب واحلكمة وتزكيته ،وجعله إنسان ًا َّ
ج َّل َش ْأنُه -يف هذه األرض يف احلياة الدنيا ،وإحباط جهودلقيادة قوافل التسبيح هلل َ
الشيطان؛ لرصف الناس عن سبيل اهلل تبارك وتعاىل.
وأقرب إىل ُروح
فهذه القرية عىل صغر مبانيها وعمراهناُ ،ت َعدُّ صانعة احلضارة،
َ
عمره العباسيون
العمران
القرآين من الشام ،وما شاده األمويون فيها ،وبغداد وما ّ
ِّ
عمره العثامنيون فيها.
فيها ،وإسطنبول وما ّ
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من هنا نستطيع أن ندرك كيف تغيَّ ت املفاهيم ،وأصبحت العامرة واحلضارة
رهن ًا بالقدرة عىل تصنيع احلجر؛ ففي املايض ويف عهود الوثن َّية كان احلجر ُيصنع
وتعمرها،
أصنام ًا آهل ًة ،وكانت بعض األمم تنحت من اجلبال بيوت ًا ،وتثري األرض
ّ
وتشق األهنار والقنوات ،وتزرع وحتصد ،وتفعل الكثري ،ولو عىل حساب اضطهاد
اإلنسان ،وإذالله واهلبوط بكرامته؛ فقد ب ِ
نيت األهرامات ،والقالع الرومان َّية،
ُ
وساحات األلعاب واملصارعات ،وتفاخر الناس هبا ،ونظروا إليها عىل َّأنا مصدر
فخارهم ،وعزهم ،وإبداعهم؛ بقطع النظر عن تلك األرواح ،التي كانت تزهق،
والناس يقومون ببناء تلك القالع ،واألهرامات ِ
واجلنان املع ّلقة وما إليها.

نزل القرآن عىل قلب حممد بن عبد اهلل ﷺ؛ ليبني للناس َّ
أن اإلنسان وكرامته وحياته
وطاقاته ودوره يف احلياةُّ :
وأهم من ذلك ُك ِّله ،ودار الزمان وبرزت النظر َّيات
أجل
ُّ
املعارصة للتنمية الشاملة ،واجلزئية ،وما إليها ،فأعدَّ ِ
الربامج العرش َّية ،واخلمس َّية،
ت
َ
َّ
وسواها ،ونُظِ َر إىل اإلنسان ال عىل أنَّه هدف التنمية وصانعها ،بل عىل أنَّه وسيلة ،وأداة؛
ُهنت كرامتُه ،و ُأوذي يف
لتحقيقها وإنجازها؛ فكثري ًا ما ُح ِرم و ُع ِّط َل عن العمل ،وامت ْ
برزت بعض املشكالت:
إنسان َّيته؛ من أجل حتقيق ذلك ،الذي سمي بالتنمية ،وملا
ْ
يؤسس هلذه التنمية؛
حاولوا معاجلتها بام أطلق عليه «التنمية البرش َّية» ،والقرآن الكريم ِّ
بالتوحيد والتزكية؛ التي جتعل اإلنسان قادر ًا عىل صناعة التنمية ،وإجيادها.
َّ
باحلق{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
إن اهلل  قد خلق السموات واألرض
ّ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ } [آل عمران{ ،]191 :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ } [الدخان{ ،]39 :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

السموات
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [األحقاف ،]3 :وهذا الثبات الذي بمقتضاه استحقت
ُ
واألرض أن يوصف خل ُقها بأنَّه حق ،أي ثابت دائم مستقر ،فإذا خال يشء من
احلق الثابت ،فإنَّه يكون هلو ًا ولعب ًا؛ ولذلك قال َج َّل َشأنُه{ :ﮨ ﮩ ﮪ
ذلك ّ
ألنا حني ختلو
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [حممد]36 :؛ َّ
إنا تتجه نحو
من التوحيد والتزكية،
ّ
وتغي يف مفاهيم العمران والبناء واحلضارةَ ،ف َّ
العدم ،والعبث ،ال نحو يشء آخر.
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هنا يربز الكفر بوصفه مانع ًا من التفكري ،ومعط ً
ال لقوى الوعي ،وصارف ًا
هلا عن أداء وظائفها{ :ﭩ ﭪ} [الرومَ ]8 :أ َو َل ْ ُيق ّلبوا أذهاهنم ،وقوى الوعي
لدهيم :يف أنفسهم ،وهو ِم ْث ُل قوله تعاىل{ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
حض من
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [فصلت]53 :؛ فهو ٌّ
اهلل  هلم أن يتفكروا يف أنفسهم ،ليدركوا َّ
ج َّل َش ْأنُه -ما خلقأن اهلل َ
باحلق؛ فلم خيلقهام عبث ًا ،وال لعب ًا ،وال هلو ًا ،ومن َث َّم فهو َل ْن
السموات واألرض إِ ّل
ّ
يرتك الناس سدً ى؛ بل سيحرشهم إليه مجيع ًا ،وحياسبهم عىل ما قدّ موا يف هذه احلياة
الدنيا؛ ليكونوا فريقني بعد ذلك :فريق يف اجلنة وفريق يف السعري.
عىل َّ
أن الربط بني األَن ُفس واآلفاق ،أو بني األَن ُفس والسموات واألرضُ ،منَ ِّب ٌه
عىل َّ
أن اإلنسان -وإن َبدَ ا صغري ًا -ففيه انطوى العامل األكرب ،كام روي عن عيل : I
دواؤك منك وال تشــعر
وتزعم أنَّك ِج ْر ٌم صغري

وداؤك منــك وال تبرص
وفيك انطوى ال َع َال ُ األك ُرب

فاإلنسان ابن هذا الكون ،وس ِّيده املستخلف فيه .واملنظومة الكون َّية مثل
كل منهام شبي ٌه باآلخرُّ ،
املنظومة اإلنسان َّية؛ ٌّ
يدل عىل وجوده ويستدعيه.

مر يف سورة األنعام{ ،ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
واألجل
املسمى قد ّ
ّ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [األنعام]2 :؛ فهناك اآلجال اجلزئ َّية؛ التي يرتبط هبا

املسمى لألحياء كا َّفة ،حيث يفنى ُّ
كل من عليها
األفراد وآجاهلم ،وهناك األجل
ّ
ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام؛ َأ َل وهو يوم القيامة.

املسمى ،ال ينفي كوهنا َح َّق ًاَ ،ثابت ًا ،مستمر ًا؛ من بداية
فكون وجود األجل
ّ
اخللق ،حتى حلول األجل املسمى.
َّ
إن هذا اإلنسان ،حني متسه النعامء ،وحتيط به الرساء ،كثري ًا ما يغفل عن نفسه،
ُ
واحياءات شياطني اإلنس واجلن ،أ َّنه
الشيطان وكربياؤه
وعن حقيقته ،وقد يومهه
ُ
مالك هذا الكون وموجدُ ه ،وليس جمرد إنسان خملوق ُمستخ َلف فيه ،متمتع بام
أودع اهلل فيه من نِ َعم ،هي ليست من صنع اإلنسان ،حتى وإن بدا لإلنسان أ َّنه يصنع
شيئ ًا ،بل هي من صنع اهلل -تعاىل -بل حني يغفل عن ذكر اهلل أو ينساه ،ت ِ
ُسار ُع نزعة

 888تفسري القرآن بالقرآن

كأنا له ،وكأ َّنه قادر عىل
الطغيان واالستعالء فيه ،إىل الظهور؛ فيميش يف األرض َم َرح ًا؛ َّ

اخرتاقها ،أمل يقل فرعون لقومه{ :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ} [الزخرف]52-51 :؟ فريى َّ
أن هذه

كأنا بعض ما خلق وأوجد بنفسه ،فيبغي عىل الناس ،ويستعيل عليهم!
النعم َّ

ولذلك َّ
فإن اإلنسان يف حاجة دائمة إىل أن يتفكر يف السموات واألرض ،وما
بأنا ما خلقت إِ ّل باحلقَ ،ل ْ خيلقها هو َو َل ْ َي ْع َي اخلالق
خلق اهلل فيهام ،ويذكِّر نفسه َّ
العظيم يف عمل َّية إنشائها وإجيادها ،فالباطل -الذي منه تلك التصورات اإلنسان َّية

اخلاطئة الساذجة -ال بد أن ُيتنب ،وإال فقد يبلغ الغرور هبذا اإلنسان ،احلدَّ الذي
حاج إبراهيم ،مبلغ ًا مماثالً ،وزعم
بلغه عند فرعون ،والذي بلغه من قبله ،عند الذي ّ

أنَّه ُييي و ُيميت ،بقتل سجني ،وإطالق آخر ،من هنا يصبح التفكري يف خلق اهلل
تكون عند اإلنسان املناعة؛ من االستعالء ،والغرورّ ،
وكل ما يؤدي
عبادة أساس َّيةِّ ،
إىل البغي ،والطغيان.

وبعد أن ندهبم إىل التفكري يف أنفسهم ،أنذرهم ،ودعاهم إىل السري يف األرض؛
لريوا عواقب أولئك الذين ّ
كذبوا بآيات اهلل ،واستكربوا عنها ،ومل ينظروا فيام جاءهم
به رسل اهلل؛ ليعلموا أنَّه َل ْن تغني عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهلل شيئ ًا ،وال
ثراؤهم وغناهم ،فمن ُأهلكوا قبلهم ،أثاروا األرض ،وعمروها أكثر ممَّا عمروها،
وما أغنى عنهم مجعهم ،وال ما بنوا ،وش ّقوا من طرق وأهنار ،وعمروا من مدائن
وقصور؛ ملا ح َّقت عليهم الكلمة ،وهؤالء َل ْ ُيلكوا بظل ٍم؛ َّ
ألن اهلل ال يظلم الناس
شيئ ًا ،ولكن الناس أنفسهم ِ
يظلمون.
ألنم ّ
كذبوا بآيات اهلل ،وكانوا يسخرون منها،
السو َأى؛ َّ
وعاقبة الذين أساءوا ُّ

تكبوا عىل رسل اهلل،
ومن رسل اهلل؛ فيكون جزاؤهم :أن ُي ْصفوا عن آيات اهلل؛ بام ّ

واستكربوا يف األرض من دون استحقاق ،ومل ُيدْ ركوا َّأنم عىل ضالل ،وانحراف،

والعياذ باهلل رب العاملني{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [األعراف{ .]146 :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
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ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [الروم]11 :

مع آيات العنكبوت{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [العنكبوت{ ،]19 :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [العنكبوت،]20 :

فهو الذي بدأ اخللق ال عىل مثال سبق{ ،ﯖ ﯗ ﯘ} [البقرة{ .]117 :ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [الروم ]12 :ويبلس ،أي َي ْيأس املجرمون؛ إذ ال عودة إىل

الدنيا فيقولون :يا ليتنا ن َُر ّد وال ن َّ
ُكذ َب بآيات اهلل ،حيث يعرفون َّأنم َل ْن يستدركوا
أو يتالفوا ما حدث؛ حيث ال عودة إىل احلياة الدنيا ،وال تنفعهم شفاعة الشافعني،
لو ُوجدواَ ،و َل ْن يكون يف مقدورهم أن يفتدوا من عذاب يومئذ ولو متنّوا ذلك

ورغبوا فيه

{ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [الروم:

 ،]13فال تنفعهم شفاعة الشافعنيَ ،و َل ْن
يغني عنهم من اهلل يشء {ﯭ ﯮ ﯯ
َ
ﯰ ﯱ ﯲ} [الروم :]14 :إىل فريقني:

فريق يف اجلنة :حيربون؛ أي يسعدون ويرسون {ﯳﯴﯵﯶﯷ
ٌ

ﯸﯹﯺﯻﯼ} [الروم]15 :

وفريق يف السعري{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ } [الرومَ ،]16 :و َل ْن يستطيع الذين استحقوا السعري وعذاب جهنم أن

يغريوا من ذلك املصري ،وتلك النتيجة املحتمة .قال اهلل تعاىل{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ} [املؤمنون .]100-99

حيرضهم املالئكة؛ بحيث َل ْن يكون لدهيم فرصة هلرب ،أو اختفاء؛ فاملالئكة

املوكلون هبم حيرضوهنم إحضار ًا؛ لينالوا العذاب {ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} [الزمر.]72-71 :
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النَّجم الثالث :من دالئل القدرة

{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ}

[الروم.]٢٩-١٧ :

{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [الروم]١٧ :

هنا يبدأ الباري  Eبتذكرينا بمجموعة كبرية من اآليات الكونية؛
لتكون دلي ً
ال عىل تفرده -سبحانه -باألَمر {ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ} [األعراف ]54 :واإلرادة ،والتدبري ،وحتقيق املشيئة ،وهي كلها من اآليات احلس َّية
وكأنم َل ْ يكفروا
التي أعطيها األنبياء من قبل ،ويطالبك هؤالء بأن تأيت بمثلهاَّ
بأولئك األنبياء واملرسلني ،بالرغم من اآليات احلس َّية التي قدموها هلم -حيث
ٍ
الفردي،
جولة ،تقف بنا عىل النفس اإلنسان َّية ،يف إطارها
تأخذنا اآليات القرآن َّية يف
ِّ
َّ
وكأن يف ذكر هذه
واملجتمعي ،وظواهر الطبيعة التي حتيط هبا،
األرسي،
وحميطها
ِّ
ِّ
ِ
ِ
اآليات جمتمعة ،مع تصدير ٍّ
"وم ْن آياته"؛ تذكري ًا للمرشكني
كل منها بقوله -تعاىلَ :
بغفلتهم ،وضآلة فهمهم ،وعدم اعتبارهم بِك ُِّل تلك اآليات ،ومطالبتهم الدائمة
لرسول اهلل ﷺ بأن ين َِّز َل عليهم ٍ
آيات خارقة للعادة ،خارجة عن اإللف{ :ﭞ
ُ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [األنعام]37 :

ٍ
فكأنَّه -سبحانه -يف هذه اآليات يقول هلم :إن َّ
يشء مذكور هنا هو من آيات
كل
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اهلل ،بل َّ
إن آيات القرآن الكريم احلكيم املجيد التي بلغت  6238آية((( كل منها ُي َعدُّ
آي ًة ،لو أحسنوا التد ّبر ،وأبرصوا اآليات ،ومل َت ْع ُش أبصارهم عنها.

آية الزوجية:

ٍ

وقد بدأ بيشء َبدَ ِه ٍّي ومعروف؛ وهو بناء األرسة فقال َج َّل َشأنُه{ :ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞ} [الروم ]21 :ففي هذه اآلية الكريمة عىل وجازهتا :يمكن أن ُيدْ ِر َك اإلنسان
جمموعة كبرية هائلة من املعلومات ،والنظم ،والفوائد ،ويستنبط قوانني هلذه العالقة؛
وكأنا عالقة بسيطة جد ًا؛ ال تستحق االلتفات،
التي تبدو -لبساطتها وبداهتها-
َّ
ج َّل َش ْأنُه -عَدَّ ها آي ًة من آياته ،ودلي ًال من دالئل قدرته ،فقال َج َّل َش ْأنُه:
لكن اهلل َ
ج َّل َش ْأنُه-{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [الروم ]21 :وهو َ
هنا يشري إىل اخللق األول؛ أي خلق أ ّمنا حواء؛ ولذلك استعمل َ
"ج َع َل"
"خ َل َق" ال َ
وقوله َج َّل َش ْأنُه{ :ﮎ ﮏ} [الروم :]21 :من جنسكم أنتم ،برش ًا مثلكم ،وما
أروع هذا التعبري ،يف الداللة عىل املساواة التا َّمة الكاملة بني الرجال والنساء ،هي
أعمق وأدق يف الداللة عىل هذه املساواة من أي تعبري آخر عرفته العرب َّية ،فهي
ليست شيئ ًا خارجي ًا ،أو بعيد ًا عنكم{ ،ﮐ} [الروم ]21 :ومجع
منكم ومن أنفسكم،
ْ
الزوج هنا دون أن يعطي ما َألِ َفه الناس من تسمية املرأة بزوجة ،والرجل بزوج؛

((( طبق ًا للحساب العددي من مصحف عثامن بن عفان  .Iوهذا العدد خمتلف فيه ،قال ابن كثري" :فأ َّما
عدد آيات القرآن العظيم فستة آالف آية ،ثم اختلف فيام زاد عىل ذلك عىل أقوال ،فمنهم من مل يزد عىل
ذلك ،ومنهم من قال :ومائتي آية وأربع آيات ،وقيل :وأربع عرشة آية ،وقيل :ومائتان ومخس وعرشون
آية ،أو ست وعرشون آية ،وقيل :ومائتان وست وثالثون ،حكى ذلك أبو عمرو الداين يف كتابه البيان،
وأ َّما كلامته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار :سبع وسبعون ألف كلمة وأربعامئة وتسع وثالثون
كلمة ،وأ َّما حروفه فقال عبد اهلل بن كثري عن جماهد :هذا ما أحصيناه من القرآن ،وهو ثلثامئة ألف حرف،
وأحد وعرشون ألف حرف ،ومائة وثامنون حرف ًا ،وقال الفضل بن عطاء بن يسار :ثلثامئة ألف حرف
وثالثة وعرشون ألف ًا ومخسة عرش حرف ًا ،وقال سالم أبو حممد احلامينَّ :
إن احلجاج مجع القراء واحلفاظ
والكتاب ،فقال :أخربوين عن القرآن كله كم حرف هو ،قال :فحسبنا فأمجعوا أنه ثلثامئة ألف وأربعون
ألف وسبعامئة وأربعون حرف ًا" .انظر:
 -ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،1ص.147
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ج َّل َش ْأنُه -هنا تعبري ًا حمايد ًاٌّ ،فكل من الزوجني
إشار ًة إىل حتييد اللغة ،فقد استعمل َ
زوج لآلخر ،دون تأنيث أو تذكري؛ فالرجل زوج ،واملرأة زوج ،فالزوج َّية عدد فوق
"الفرد َّية" يتجاوزها ،وهذا النظام هو نظام سائد يف اخلالئق ك ِّلها ،ويف مقدمتهم
البرش{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ}
[يس ]36 :فنظام الزوج َّية جعل اهلل منه دلي ً
ال عىل وحدان َّيته ،تبارك وتعاىل ،فكل ما
يف الوجود عداه -سبحانه -خاضع لنظام الزوج َّية ،واهلل َ و ْحدَ ه هو الفرد
الصمد الواحد األحد ،الذي َل ْ يلد ومل يولد ،ومل يكن له كفو ًا أحد ،وخلق البرش
أزواج ًا ،وجعلها من أنفسنا؛ لتحقيق أمور حيات َّية؛ نفس َّية ،وقلب َّية ،وعاطف َّية ،وأمور
حيات َّية أخرى؛ ماد َّية وحس َّية.
ِ
َ
أزواجنا من أنفسنا -سواء أكنّا رجاالً أم نسا ًء -هو نعمة كربى ،وداللة
فخ ْل ُق
كبرية عىل وحدان َّيته -سبحانه ،-ويف الوقت نفسه ُ َت ِّق ُق ٍّ
لكل من الزوجني؛ الذكر
واألنثى ،السك َن النفيس ،واألم َن ،وال ُّطمأنين َة ،وت ِ
ُوجدُ بني الزوجني مود ًة ورمح ًة.
َّ
ٍ
واهلل  يعطي يف هذه اآلية الكريمة إشارات ُم ِه َّم ًة جد ًا؛ إىل اجلوانب

النفس َّية ،والقلب َّية ،والعاطف َّية ،وعالقتها ك ّلها بااللتزام بأوامره  Eواتّباع
ٍ
حمرم ًة كثري ًا
ما ورد يف كتابه ،ال يف اخلروج عنه؛ فأولئك الذين يقيمون عالقات َّ
ما تؤدي إىل مشكالت كبرية ،بني الرجل واملرأة ،قبل االرتباط بعقد النكاح،
ويعرضون أنفسهم لألخطاء ،والذنوب :خمطئون حني يتصورون َّ
أن املودة والرمحة
يمكن أن تأيت قبل الزواج ،أو عرب اتصاالت تتم خارج إطاره ،بل َّ
إن اآلية الكريمة
تن ِّب ُه -بوضوح شديد -عىل َّ
أن املودة والرمحة بني الزوجني ،وإحالل ذلك يف قلب
ٍّ
إهلي ،يأيت من اهلل  أكثر مما يأيت من جهد اإلنسان
كل منهام ،إنَّام هو َأ ْم ٌر ٌّ
وكسبه ،فهو  Eالذي يوجد يف قلب ٍّ
كل من الزوجني -إذا التزما بأوامره،

أي منهام تلك احلدود -املود َة
ومل يسقطا يف نواهيه ،ووقفا عند حدود اهلل ،ومل يتعدَّ ٌّ
والرمح َة ويؤلف بينهام ،وجيمع بينهام بخري؛ ما أقاما حدود اهلل ،وهذا ُك ُّله جيعل عمل َّية
مؤسسة األرسة -اللبنة األوىل يف املجتمع
مؤسسة ،هي َّ
النكاح عمل َّية تؤدي إىل بناء َّ
ُصبح
حجر زاوية يف بناء املجتمع واألُ َّمة.
اإلنساين الصالح -بنا ًء متين ًا قوي ًام سلي ًام؛ لت َ
َ
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ٌ
ٌ
وبرهان من
ودليل من دالئل قدرته،
فهي يف هذا اإلطار آي ٌة من آيات اهلل،

براهني وحدانيته  ولو أردنا إعداد كتاب كامل يف رشح هذه اآلية وتفسريها
وبياهنا ألمكن إعداد ٍ
جملد كبري يف هذا املجال.
ذكر األرسة والزوج َّية عىل آية خلق السموات واألرض؛ لبيان مدى
و َقدَّ َم َ
اهتاممه هبا ،ورضورة بنائها عىل أقوى الدعائم؛ عل ًام َّ
بأن خلق السموات واألرض

أكرب{ ،ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ}

[غافر.]57 :

آية خلق الساموات واألرض ،واختالف هلجات البرش ،وألواهنم:

ثم قال{ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ} [الروم.]22 :
ِ
واست ُِد َّل به
وقد جاء خلق السموات واألرض يف القرآن يف مواضع عديدةْ ،
عىل وجود اهلل ،وعىل وحدان َّيته ،وعىل البعث والنشور ،وذكره هنا يف هذا السياق؛
لينبه إىل العالقة الوثيقة ،بني خلق السموات واألرض ،واختالف ٍّ
كل منها عن

األخرى ،وبني خلق اإلنسان ،وما أودعه اهلل فيه ،وتضعها مع النعم التي أنعم اهلل
ّ
مسخرة يف األصل له ،قال اهلل تبارك وتعاىل{ :ﯛ
ألنا
–تعاىل -هبا عىل اإلنسان؛ َّ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [إبراهيم.]34-32 :

واختالف ألسنتكم وألوانكم؛ فهذا االختالف الذي جيعل َّ
كل إنسان ِكيان ًا
منفصالً ،خمتلف ًا يف بصامته ،وجيناته ،وفِك ِْر ِه ،وقدراته ،واستعداداته ،وطاقاته .ويف

الوقت نفسه هو واحد يف جنسه ،ونوعه ،فكل بني آدم مشرتكون يف حقيقة اآلدم َّية
ليكون يف ذلك دالل ٌة عىل َّ
َ
أن هناك
واإلنسان َّية ،خمتلفون يف بعض األمور الشخص َّية؛
تفر َد يف اخللق باإلجياد ،ال رشيك له.
خالق ًا عظي ًامَّ ،
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كل ٍ
فلو ّاتد البرش يف ِّ
يشء :ملا حتقق االستخالف ،مثلام حدث بالنسبة للمالئكة؛
الذين كانوا مجيع ًا مشرتكني يف َّأنم ال يعصون اهلل ما أمرهم ،ويفعلون ما ُي ْؤمرون،
ِ
وأنم يسبحون الليل والنهار ال يفرتون ،فلو استخلفوا -وهم
وأنم ُخل ُقوا من نورَّ ،
َّ
متامثلون هبذا القدر -فلن تتحقق أهداف االستخالف ،واالئتامن ،واالبتالء ،التي
ج َّل َش ْأنُه -وجعلها مهم ًة ملن أراد أن جيعله خليفة يف األرض ،ولذلكحدّ دها اهلل َ
َع َّل َم آد َم األسام َء ك َّلها{ ،ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ}

[البقرة.]32-31 :

ولقد وردت أقوال كثرية يف األسامء التي علمها اهلل آدم ،فهي أسامء األشياء
املوجودة يف األرض ،أو هي أسامء أخرى ،ولعل من أقرب تلك األقوال واملعاين إىل
اآلية املتناولة هناَّ ،
أن تلك األسامء هي األسامء املتعلقة ببناء األرسة ،التي هي النواة
األوىل للمجتمع ،التي سيقوم املجتمع عليها ،و ُي ْبنَى عىل دعائمها؛ مثل :زوج ،وأب،
وأم ،وأخ ،وأخت ،وما إىل ذلك ،فهذه األسامء هي التي حيتاج إليها املست ْ
ف؛ َأ َل
َخ َل ُ
البرشيَ ،بدْ ء ًا بآدم  ،قال اهلل تعاىل{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
وهو اجلنس
ّ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [األعراف.]190-189 :

واختالف األلسن :دعام ُة للتآلف ،وأساس للتعاون ،كام ّ
أن الكالم ،وتقطيع
األصوات إىل أحرف ،هي وسيلة البيان ،واإلفصاح عن احلاجات التي يتو ّقف عليها
التآلف ،والتعاون ،والتعارف الذي ذكرنا.

وكذلك اختالف األلوان :من وسائل التعارف ،والتعاون ،والتآلف ،فهي
البرشي؛ الذي
ج َّل َش ْأنُه -وعنايته باجلنسِّ
اختالفات مت ِّثل آي ًة ،ودالل ًة عىل قدرته َ
مهمة؛ لذلك جاءت الفاصلة تبني َّ
أن هذه اآليات يعقلها
استخلفه .وإعانته له عالمة َّ
ج َّل َش ْأنُه -حكم التسخري وفوائده،العلامء الذين ُأوتوا العلم ،وعلموا من اهلل َ
واختالف األلسن واأللوان ونظام الزوج َّية ،وعالقة ذلك ُك ِّله بوحدان َّية اهلل -تعاىل-
وألوه َّيته ،وربوب َّيته.
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وهؤالء العلامء ينبغي عليهم ّأل يكونوا من ُأ َ
ولئك الذين يعلمون ظاهر ًا من
احلياة الدنيا ،وهم عن اآلخرة هم غافلون ،ولكن من علامء اجلمع بني القراءتني،
املدركني حق اإلدراك لتفاصيل النشأتني؛ يدركون العالقة بني اإلنسان وتارخيه
واملحيط اجلغرايف الذي يعيش فيه ،وتداخله مع شعوب األرض األخرى ،من عدمه،
وتداخل اللغات ،وتناقلها ،ونموها ،أو ضمورها ،وآثار العوامل املختلفة يف انتشار
لغة ،وضمور أخرى؛ فنحن اليوم -وقد اخرتع غرينا من الغربيني واليابانيني مجيع
اإللكرتون َّيات احلديثة ،واألجهزة املعقدة املتطورة -نستجدهيم استجدا ًء ،أن حيسبوا
َ
العالِ يستخدم لغات
حساب اللغة العرب َّية؛ لنتمك َن من استعامهلا بلغتنا ،لك َّن ُج َّل
املخرتعني ،واملطورين هلذه األجهزة؛ مهام تعقدت لغاهتم؛ كاليابان َّيه والصين َّية ،أو
وانكمشت لغتُنا؛ فلم نعد قادرين
فانترشت لغاهتم،
تيرست؛ كاإلنجليز َّية وغريها،
ْ
ْ
الفكري ،بعد
عىل دراسة العلوم احلديثة كا َّف ًة بلغتنا ،فحصل لدينا ما يشبه الضمور
ّ
توقف لغتنا عن املشاركة يف بناء العلم والتقنية وما إليها!

سبقت
نحن نستخدم الفضائ َّيات ،والتلفاز ،واحلاسوب ،لكن األفكار التي
ْ
ِ
االخرتاعات وتصني َعها ال نعرف عنها الكثري؛ فالرتمج ُة ال ترتجم الفكرة ،بل
هذه

ترتجم األجهزة واآللة ،فإذا أردنا أن نكون أ َّم ًة وسط ًا ،وشاهدةً ،تتَّسم باخلري َّية،
ٍ
لغات خمتلف ًة ،ونجعل لسان القرآن واللغة العرب َّية
ماس ٍة إىل أن نتقن
فإنَّنا يف حاجة َّ
لغ ًة عامل َّية ،يستعملها العامل ُ ُك ُّله؛ ليكون ذلك وسيل َت ُه؛ لالطالع عىل القرآن املجيد،
وح ْسن فهمه ،ومعرفة قيمته ،واالهتداء بنوره.
ُ

هذا ،ومعرفة األسامء عىل حقائقها له أمه َّية كبريةَ ،غ َف ْلنا عنها ،فتساهلنا فيها،
ِ
نلقي
وكثري ًا ما نتداول أسامء مرتمجة ،أو ُوض َع ْت دون سلطان ،أو دليل ،من دون أن َ
هلا باالً ،ويكون هلا َب ْعدَ ذلك من اخلطورة ،ما قد تؤثر يف اجتاهات كثرية آثار ًا سلب َّية،
دخلت فيها إىل ساحة األفكار.
ال يكون اخلالص منها سهالً ،بمثل السهولة التي
ْ

لذلك :فمعرفة األسامء ،ومعرفة االختالفات فيهاُ :ت َعدُّ من املعارف الرضور َّية
ألنا من رشوط الشهادة ،كام َّأنا أهم مؤهالت االستخالف.
للمسلم؛ َّ
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خاصة من املسلمني ،ال ينبغي
وأ َّما األلوان :فهي األخرى يف حاجة إىل عناية
َّ
ِ
أن يغفلوا عنها ،فحني َغ َفل عنها املؤمنون ،وضع غريهم من أنصار الشيطان ع ْل ًام،
أسموه بعلم األنثربولوجيا أو علم اإلنسان ،فصنفوا الشعوب إىل شعوب ُدنْيا ،ال
ِ
تبني ِعمران ًا؛ َّ
ألن ألواهنا كذاَ ،و ُمناخها كذا ،وأعطوا
يمكن أن تُق ْي َم حضارة ،وال أن َ
ألنم -كام َص َّو َر هلم الشيطان-
ألنفسهم َح َّق االستعالء عىل شعوب األرض؛ َّ
شعوب مصطفاة؛ لنصاعة ألواهنا ،ولسكناها يف بقاع من األرض؛ أض َفوا عليها من
ٌ
صفات القداسة ما شاءوا؛ ليجعلوا منها أرض ًا تليق بشعوهبم الراقية ،بل أطلقوا عىل
لغتهم وصف اللغات احل َّية مقابل اللغات امل ِّيتة!

ي؛ الذين حيملون مسؤول َّية رد االعتبار لشعوب األُ َّمة املسلمة
هنا يأيت دور العالِ ْ َ
ُ
اإلهلي القائل ...{ :ﮁ
ك ِّلها ،إضاف ًة إىل شعوب األرض األخرى؛ ليسود
القانون
ُّ
ٍ
للون ،أو ٍ
ٍ
جنس.
عرق ،أو
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}[احلجرات ]13 :وليس تبع ًا

آيتا النوم واالبتغاء:

{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ليبي َّأنا
تتكرر يف اليوم والليلة؛ ِّ َ
ﯝ ﯞ} [الرومَّ ]23 :
ثم ينتقل السياق إىل حالة َّ
مهم ًة من آيات اهلل ...{ ،ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [يونسَ ،]92 :أ َل
آية َّ
وهي منامنا بالليل ،الذي جعله اهلل سبات ًا ،أي راحة لألبدان ،وجتديد ًا خلالياها ،ويف

الوقت نفسه جعلنا يف النهار قادرين عىل التامس معايشنا ،وتدبري حاجاتنا ،فجعل لنا
الليل والنهار آيتني{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [اإلرساء،]12 :
ولكي ندرك أمهية هاتني اآليتني قال اهلل تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [القصص:

 .]72-71فهذه آية متكررة مستمرة يفرتض ألَّ
َ
نغفل عنها ،ومع ذلك فهم غافلون
عنها ،ويطالبون بآيات حس َّية؛ متجاهلني ما حيدث هلم ّ
ج َّلكل حلظة من آيات اهلل َ
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شأنه -فهذه اآليات ستكون كافي ًة حني يسمعون سمع ًا حقيقي ًا ،والذي يتوقف عىل
أن يكونوا من الذين اتقوا ،كام قال اهلل تعاىل{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ} [املائدة]93 :

فهؤالء هم {ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [الزمر ،]18 :فكان جيب عليهم أن يستجيبوا ألوامر اهلل
تعاىل{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [األنفال]23-20 :

إذ ًا ،فالذين يستطيعون إدراك هذه اآليات -يف الكون الطبيعي ،ويف اإلنسان -ال بدَّ
أن يكونوا من الذين يسمعون ،أ َّما الذين ال يسمعون؛ كاألصناف التي تقدّ م ذكرها:
فإنم ال يستفيدون هبذه اآليات .ولو استجاب اهلل ملقرتحاهتم ،وآتاهم املعجزات
َّ
وأصمها عن سامع احلق،
الو ْقر الذي مأل آذاهنم،
احلسية ،فلن يستجيبوا َأيض ًا؛ بسبب َ
َّ
قال َج َّل َشأنُه{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [اإلرساء.]46 :

آيتا الربق والغيث{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [الروم.]24 :

يف سورة البقرة ذكر اهلل  Eمثاالً للمنافقني فقال{ :ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [البقرة.]20-19 :

صواعق مع شدة
فالربق له يف نفوس الناس هيبة وكذلك الرعد ،وحينام تنزل
ُ

الربق والرعد َّ
فإن اخلوف لدى الناس يزداد ،وظواهر الربق والرعد والصواعق
هي ظواهر طاملا تعرضت هلا األَديان الوضع َّية يف تاريخ سحيق ،حيث كان الكهنة

واألدعياء كثري ًا ما خييفون الناس هبا ،حتى َّ
إن بعض األَديان نعتت الربق بأنَّه إله
((( يوجد يف قائمة آهلة اإلغريق إله اسمه زيوس ،يلقب بملك اآلهلة وحاكمها ،وهو إله الرعد والربق.

(((
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لو ًا كبري ًا -وكان
وسمته إل َه الربق ،وإله الرعد ،وإله الصواعق -تعاىل اهلل عن ذلك ُع ّ
َّ
هؤالء األدعياء والكهنة كثري ًا ما يض ّلون الناس ،ويبتزوهنم؛ بافرتائهم ،وادعائهم

رش الربق إذا غضب ،والرعد إذا زجمر،
القدرة عىل عمل متائم وأحجبة ،تقيهم من ِّ

والصواعق إذا نزلت ،وقد ورد مثل هذا يف قوله تعاىل{ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ} [الرعد،]13-12 :

ليبي َّ
ج َّل شأنه-أن الرعد والربق والصواعق والغيث نفسه ك ّلها أمور بيد اهلل َ
ِّ
َ
َّ
وأن الربق ُي ْط ِم ُع
اإلنسان بنزول الغيث ،فريجو أن يكون موسم زراعته وكأله

ُ
موس ًام حاف ً
ال جيد ًا ،ويف الوقت نفسه قد تدركه اخلشية واخلوف من أن يكون
الربق

َ
رسول عذاب ،والصواعق قد يصيب اهلل هبا من يشاء بأجله -سبحانه{ :-ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [فصلت.]13 :

َّ
إن الذاكرة البرش َّية -إذ ًا -حتتفظ بانطباعات متنوعة عن قضايا الربق ،والرعد،
والصواعق وغريها؛ فكثري ًا ما يقرتن اخلوف هبا ،لكن هذه اآلية تضع هذه الظواهر

ُ
ودالئل عىل قدرته
وعالمات،
الطبيعي ،فهي آيات من آيات اهلل،
الطبيع َّية يف حجمها
ٌ
ِّ
ُ
عقولم قادر ًة عىل متييز احلسن
ج َّل َشأنُه -فالعقالء من الناس هم الذين تكونَ
واحلق من الباطل ،فيستطيعون إدراك املعاين الكامنة وراء هذه الظواهر،
من القبيح،
ّ

جمرد ظواهر تسري من دون
ومعرفة َّأنا ظواهر خاضعة إلرادة اهلل وقدرته ،وليست َّ
ترض وال تنفع ،وال تؤذي وال تدفع ،إِ ّل بإذنه. E
مهيمن وال مسبب ،فهي ال ُّ

آيتا قيام السموات واألرض باألمر الرباين ،والبعث بعد املوت:
{ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ}
[الروم]25 :

يقول :E

عمران بقوله:

{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [البقرة]255 :

{ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [آل

ويبدأ سورة آل

عمران ،]2 :وقال َج َّل َشأنُه{ :ﮱ
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ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ج َّلﰆ ﰇ} [املؤمنون]89-84 :؛ فالسموات واألرض ومن فيهن يقوم اهلل َ
َش ْأنُهَ -و ْحدَ ه هبا ،ولو َل ْ َي ُم َّن اهلل -تعاىل -بقيوم ّيته هبا ّ
ألقل جزء من الثانية ،الهنارت
ك ُّلها؛ بام عليها ،ومن عليها ،فال غرابة أن ين َّبه اهلل -تعاىل -إىل هذه اآلية املشاهدة
وقعت عىل أيدي أنبياء
املحسوسة ،والتي ُت ْغني عن آالف املعجزات واخلوارق ،التي
ْ

سابقني ،كام َّ
أن هناك آي ًة أخرى تعقب زوال السموات واألرض عند القيامة؛ َأ َل
وهي قض َّية البعث ،ثم احلرش ،فاحلساب ،فاجلزاء ،فيقول تعاىل ..{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [الروم ]25 :ففي هذه اآلية الكريمة عُدَّ ْت عمل َّي ُة البعث
ٍ
ليبني
بمنزلة
دعوة؛ يدعو اهلل هبا عباده؛ ليخرجوا من قبورهم ،متجهني نحو املحرش؛ َ
سهولة ذلك ،وأنَّه ليس باألَمر املع ّقد ،الذي يتيح هلم ،أو يتط ّلب منهم أن يستبعدوه.

ويف آية أخرى يقول َج َّل َشأنُه{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

َّ
فكأن الدعو َة املذكورة
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [الزمر]68 :

يف اآلية املتناولة هي النفخ ُة الثانية؛ التي خيرج الناس هبا من قبورهم؛ بكامل حياهتم

وحيويتهم ،فإذا هم قيام ينظرون.

ويف سورة يس يقول َج َّل َشأنُه{ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ}

[يس]53-52 :؛ فهؤالء الذين يقومون :هم مجيع البرش؛ من لدن آدم ،حتى قيام
الساعة ،يتساءلون أول قيامهم ،وانفراج القبور عنهم ،وإلقاء األرض هلم من بطنها

إىل ظهرها" :من أخرجهم من مراقدهم تلك؟ »!فيجيبهم اهلل -تعاىل -أو األنبياء

والرسل ،والذين أنعم اهلل عليهم{ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ} [يس.]5٣ :
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الـم ْلك ،والقنوت:
آيتا ُ

ثم يقول اهلل تعاىل{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [الروم]26 :؛
ج َّل َش ْأنُه -يقول هلؤالء املرشكني :إذا أمرتكم باإليامن يب ،وبوحدان َّيتي،فكأنَّه َ
وبالبعث بعد املوت ،واحلساب ،واجلزاء ،والعبادة والتقوىَّ ،
فإن ذلك ُك َّله من
فغني عنكم وعن عبادتكم؛ فيل ُّ
كل من يف السموات واألرض؛
أجلكم أنتم ،أ َّما أنا ٌّ

قانتون خاضعون ،قال تعاىل{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [احلج]18 :

فاهلل -تعاىل -ليس يف حاجة إىل

تفض ً
الكفر،
وتكرم ًا ،وإنعام ًا ،ال يرىض لعباده
ال منه،
عبادة أحد ،ولكنَّه -تعاىلّ -
َ
ُّ

ولذلك قال موسى { :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ} [إبراهيم.]8 :

آيتا بدء اخللق ،وإعادته:

{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [الروم ]27 :يعود السياق ليخاطب هؤالء ليذكّرهم َّ
أن اهلل
تعاىل -هو الذي بدأ اخللق؛ فيفرتض أن تدركوا َّأن من بدأ شيئ ًا -عىل غري مثال
أمر اإلعادة
سابق -يستطيع إذا ت َِل َ
ف ذلك اليش ُء ،أو حت َّطم :أن يعيده ،بل سيكون ُ
َ
أسهل من أمر االبتداء ،لكن هلل املثل األعىل فهو القادر يف االبتداء ،وهو القادر عىل
َ
العقول القارصة،
اإلعادة ،وكالمها بالنسبة إليه سواء ،لكنَّه أراد أن خياطب تلك
وأن ينبهها ألن تتعلم طرائق االستدالل واالحتجاج ملا تريد ،بشكل مقنع مقبول،
فخاطبهم باآلية املذكورة{ .ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [الروم ]28 :تتجه اآلية الكريمة إىل رضب مثل ُم ِه ٍّم جد ًا؛
يرصون عىل أن جيعلوا
لعله يوقظ أولئك الغافلني واملستكربين؛ من الضالني الذين ّ
املعب
هلل رشيك ًا من عباده ،أو ممَّا خيلقون من إفكهم ،فيرضب اهلل -تعاىل -هذا املثل ِّ
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أيض ًا من أنفس هؤالء ،فهم َّ
بيوتم أو متاجرهم من الرقيق ،فيرضب
ختلو ُ
قل أن َ
ج َّل َش ْأنُه -هلم املثل :لو َّأن واحد ًا من األر ّقاء اململوكني هلؤالء اجلاحدين قال
اهلل َ

لسيدهِّ :إن مث ُلك ،ورشيكُك فيام متلك ،أختار لك ما أشاء من الرشكاء ،وأحدّ ُد لك
وظائفك ،هل يرىض ذلك السيدُ من عبده اململوك هذا القول؟ وهل يستجيب له
أو يقره عليه؟

بالتأكيد ال ،فإذ ًا كيف حتاولون أن جتعلوا لربكم املالك اخلالق الذي أوجدكم

من عدم ،وجعلكم شيئ ًا مذكور ًا ،بعد أن َل ْ تكونوا شيئ ًا مذكور ًا ،واستعمركم يف
ٍ
يشء ،وآتاكم من ّ
وسخر لكم َّ
ّ
كل ما سألتموه؟ فكيف تتصورون أن
األرض،
كل

ج َّل َش ْأنُه -دعواكم الساقط َة؛ َّتصف ألسنتُكم الكذب،
بأن هللِ رشكا َء مما
ُ
يقبل اهلل َ
ِ
برضوب العبادة والتقديس؟
تزعمون َّأنم رشكاء له يف سلطانه ،وتتجهون إليه

فمر ًة ختتارون هؤالء الرشكاء من اجلن{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} [األنعام ،]100 :وثمة َم ْن ختتاروهنم
من كربائكم ،ومن تع ِّظمون من أهل املال واجلاه ،ومر ًة ختلقون وتصنعون بأيديكم

أصنام ًا ،وجتعلوهنم هلل رشكاء {ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ} [العنكبوت ،]17 :ويف مجيع األحوال اختذتم من هواكم آهل ًة{ ،ﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ} [اجلاثية ،]23-22:وحينام تستمتعون بنعم اهلل ال تذكرون اهلل -تعاىل-

بلغت بكم اجلرأ ُة أن جتعلوا هلل نصيب ًا كأنَّكم اخلالقون،
وال تشكرونه عليها ،وقد
ْ

فأي
وتنحدرون أكثر؛ حينام جتعلون لرشكائكم نصيب ًا من ُملك اهلل ،الذي افرتيتموهُّ ،
َس َف ٍه تتخبطون فيه{ ،ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [األنعام.]136 :
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{ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ}

[الروم ،]29 :فأنتم َل ْ تتبعوا يف رشككم ،وإنكاركم البعث والنشور واحلساب واجلزاء،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أي
منطق
حالة
اتبعتم
مقبولة ،بل
سوي ،أو
برهان ،ومل تنطلقوا من
دليل أو
َّ
ٍّ
ْ
أهوا َءكم ،ومن ّ
أضل ممّن اتَّبع هواه ،بغري علم ،وال سلطان أتاه وال دليل لديه من
اهلل؛ فكيف ترضون هلل ما ال ترضونه حتى ألنفسكم؟ أما وقد بلغتم هذا املستوى
من الضالل ،فقد استحققتم أن يدعكم اهلل فيه؛ ألنَّكم استحببتم العمى عىل اهلدى،
وآثرتم الكفر عىل اإليامن ،ومشا َّقة اهلل ورسوله؛ فال أمل يف هدايتكم ،بعد أن ختم
ألي ٍ
نور ،أو دليل ،أو برهان ،أو الكتاب املنري.
اهلل عىل قلوبكم؛ التي ْ
أبت أن ُت ْفت ََح ِّ

النَّجم الرابع :الفطرة والدين ال َق ِّيم

{ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ

ﰄﰅ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [الروم.]٤٠-30 :

يف قوله تبارك وتعاىل{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [الروم]30 :؛ تذكر ًة بسيدنا
إبراهيم ،واحلجة التي منحها اهللُ إ َّياه{ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ }

[األنعام ]83 :ففي تلك احلجة التي بسطها إبراهيم عىل قومه ،وأعلن براءته من املرشكني
كا َّفة ،ويف مقدّ متهم أبوه وقومه قال{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ}[األنعامَ ،]79 :ف ِل َمذا قاهلا اهلل -تعاىل -لرسوله الكريم
ٍ
ّ
حممد ﷺ بعد ِّ
استدل هبا عىل وجود اهلل ووحدان َّيته ،والبعث
كل تلك اآليات التي
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والنشور واجلزاء واجلولة الطويلة التي جال القرآن هبا بني املرشكني وآرائهم
وخترصاهتم ،وأطروحاهتم السقيمة ،كأنَّه خيتم ذلك ُك َّله بأن يأمر نبيه الكريم ﷺ
ّ
بأن يقيم وجهه للدين حنيف ًا؟
فقوله تعاىل{ :ﯔﯕ} [الروم ]30 :هو مثل قوله تعاىل{ :ﭭﭮ} [اإلرساء]78 :

جاءت يف العديد من السياقات يف القرآن ،حتمل األَمر لرسوله ﷺ ّأل يعبأ بكفر من
التي
ْ
يكفر ،وال بضالل من ّ
يضل؛ فقد ب َّل َغ الرسالة ،وأ ّدى األمانة ،ونصح هلم ،ولكنَّهم ال
حيبون الناصحني ،فحني يقول له{ :ﯔﯕﯖﯗ} [الروم]30 :؛ فكأنَّه يقول له:

{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [الزخرف ،]43 :فأقم وجهك للدين،
ت ،وا ْد ُع إليه ،إنَّك عىل رصاط مستقيم..{ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
واستقم عليه؛ كام ُأ ِم ْر َ
ِ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ} [األنعام ،]89 :فإذا َ
هؤالء َقدْ َع ِم َي ْت
أبصارهم،
كان
ُ
الكفر عىل قلوهبم ،فهناك ماليني أخرى من البرش الذين
الو ْق ُر آذاهنم ،وختم
وأغلق َ
ُ

محلت ،والدعوة
مهيئني لإليامن بك ،وبالرسالة التي
فطرتم نق َّي ًة سليم ًة،
ما تزال
َ
َ
ُ
ب عن اإلنسان ُك ِّله ،وهو يف حالة اإلقبال
التي
َ
بلغت ،والوجه -واحلالة هذهُ -م َع ِّ ٌ
عىل اليشء ،فقوله َج َّل َش ْأنُه{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [الروم ]30 :يأمره باإلقبال التام
عىل رسالته ،والدين الذي حيمل ،ويدعو الناس إليه ،فكأنَّه يريد أن يقول له :ال

توج ُه َك للدين
تشغل نفسك هبؤالء ،فال يشغلوك ،وال يلهوك عن رسالتك ،وليكن ُّ
القيم توجه ًا تا ّم ًا ،ال ُينشغل بغريه عنه ،كام قال اهلل تعاىل{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [عبسَّ .]10-5 :
فإن ما
ِ
نجمت عن َش َغ ٍ
ب ،وحماولة إهلاء
احلق ،بل
يثريه
هؤالء
ليست أسئل ًة حقيق َّي ًة ملعرفة ّ
ْ
ْ
القرآين يأيت يف ِّ
كل موض ٍع بطريقة تؤدي للرسالة
رسول اهلل ﷺ .وهكذا نجد السياق
َّ

وصاحبها ﷺ عدة توجيهات ودواع تستهدف تقوية عزيمته ﷺ عىل الصرب واملصابرة،

ويف سياق آخر حينام اشتدت األمور{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ج َّل َش ْأنُه -إىل التمسك بام هو عليه ،وإقامة وجهه لهﮊ} [القلم ]48 :وحني يوجهه َ
يعزز ذلك بقوله{ :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ} [الروم]30 :؛ َّ
ألن املعصوم قد يتساءل:
ملاذا ينرصف الناس عن تلبية رسالته؟ فقيل لهَّ :
إن ما حتمل من دين هو الدين الق ّيم ،ال
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َأ ْقوم منه ،وال أعدل ،وال أشدَّ منه ،وهو يف الوقت ِ
نفس ِه فطر ُة اهلل التي خلق الناس عليها
َ َ
ِ
ناجم عنهم وعن ك َ ِبهم وحسدهم ،أ َّما أنت ،والدين
ال تبديل خللق اهلل ،إذ ًا
فاالنحراف
ُ
ٌ

الذي حتمله ،فإنَّك عىل رصاط مستقيم ،حتمل دين ًا قي ًام متص ً
ال بالفطرة.
وقوله َج َّل َش ْأنُه{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [الروم ]30 :يوضح بجالء
َّ
أن اهلل حني خلق اخللق ،فطرهم ،وخلقهم ،وأودع فيهم استعدادات متكّنهم من
ٍ
ج َّل َش ْأنُه -وأنَّه واحد أحد ،خلق ّالبارئ
كل يشء وقدّ ره ،فهو
اخلالق
ُ
ُ
معرفة اهلل َ

املصور ،وهو الرمحن الرحيم .وهذه الفطرة من شأهنا أن تتقبل الدين الق ّيم ،وما
ُ
فطر اهلل الناس عليه ،وعهدهم مع اهلل واستخالفه ألبيهم آدم ،وايداعهم ألمانة
االختيار يف جذور قلوهبمَّ ،
وأن هناك ابتال ًء يعقبه جزاء ،وهذه الفطرة تظهر أحيان ًا،
دون دعوة ،أو نبوة ،أو رسالة؛ كام يف قوله تعاىل{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ}
[يونس ]22 :وقوله تعاىل{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ}
[يونس ،]31 :وقوله تعاىل{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ}[املؤمنون .]89-84 :وقوله َج َّل شأنه{ :ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾﯿﰀﰁ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} [النمل ]66-60 :فهذه
تبي كيف تربز الفطرة بوصفها قابل َّية يف اإلنسان ،تدعوه إىل
اآليات الكريمةِّ ،

سورة الروم 905
اإليامن باهلل ،ومعرفته وتدعوه إىل االلتزام بالدين والتمسك به ،فالكفر والرشك
والنفاق والضالل ك ّلها ُت َعدُّ معادية للفطرة ،ومضادة هلا ،مناقضة ملا توحي به ،فكأنَّه
يقول لرسول اهلل ﷺ :هؤالء إن قاوموك ورفضوا دعوتك واستكربوا عن اتباعك
فإنَّام حياربون فطرهتم التي فطرهم اهلل عليها ،ويقمعون هذه الفطرة قبل أن ير ّدوا
ج َّل َش ْأنُه -عن هؤالء وأمثاهلم:عليك أو يرفضوا االستجابة لك ،ولذلك يقول َ
{ ..ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [النحل ،]33 :ولذلك َّ
فإن حرسة
هؤالء ستكون شديدة خطرية ،بعد أن يكتشفوا َّأنم خالفوا فطرهتم ،واستكربوا عىل
ما أودعه اهلل فيهم ،فآ ُلوا إىل ما آ ُلوا إليه ،ونرص اهلل نبيه ،وه ّيأ له ولدينه ا ْل َق ِّي ِم أقوام ًا
أعزة عىل الكافرين.
آخرين ،حيبهم اهلل تعاىل وحيبونه ،أذ ّلة عىل املؤمننيّ ،
َّ
إن اهلل  Eقد أمر رسوله ﷺ أن يقيم وجهه للدين حنيف ًا ،ومن عادة
القرآن املجيد إذا ساق أمر ًا هبذا الشكل ،أن يشمل الذين آمنوا مع رسول اهلل ﷺ؛
فهو العبد الشكور الصبور ﷺ ،الذي حيب أن يتبتَّل إىل ربه عىل الدوام ،فإذا خوطب
بأمر كهذا فكأنَّه قيل له فأقم ومن معك ،أو فأقم وجهك للدين حنيف ًا؛ مائ ً
ال عن
مجيع األَديان ،ومن معك.

ويأيت قوله َج َّل شأنه{ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ} [الروم]31 :؛ َّ
ليدل عىل ذلك ،ويشري إليه ،فيكون املراد أن نواة
األُ َّمة املسلمة بقيادة رسول اهلل ﷺ مطالبون مجيع ًا بأن يكونوا منيبني هلل راجعني
إليه باستمرار ،ال يغفلون عن ذكره ،و { ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ} [األعراف ،]٢٠١ :وأنابوا إىل رهبم مرة أخرى وهم يتح َّلون بالتقوى
كلمتَها واستقاموا عىل الطريقة ،حتى صارت التقوى هلم َم َل َك ًة
دائ ًام ،فقد ُأ ِلزموا َ
وشعار ًا ودثار ًا.
وقوله َج َّل َش ْأنُه{ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ} [الروم ]31 :تنديد بأهل
َ
الرشك ،وبيان لوضاعة مكانتهم عنده E؛ بحيث ِّ
حيذ ُر
الرسول ﷺ

واملؤمنني ،من أن يكونوا ِمن ُْهم ،أو مم َّ ْن
يشاهبونم يف ترصفاهتم ،من تزييف الفطرة،
َ
واخلروج عليها ،والتي هي من الثوابت ،التي ال تبديل هلا ،وإِ َذا جاءهم دي ٌن :فال
يفرقونه وجيعلونه ِع ِضني ،وينتقون
يأخذونه كام ينبغي أن يؤخذ بقوة واهتاممَ ،ب ْل ِّ
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آنذ َ
منه ما يشتهون ،ويرفضون ما ال يستجيب لشهواهتم ورغباهتم؛ فيكونون– َ
اك-
ِ
تتفر ُق كلمتُهم؛ جزا ًء وفاق ًا ملا َّفرقوا من دين اهلل ،وحولوه إىل أجزاء ،وأعضاء؛
ش َيع ًا؛ َّ
يؤمنون ببعضها ،ويكفرون ببعضها اآلخر ،ويأخذون بام يشتهون ،ويتجاوزون ما ال
ٍ
بأس
بعض ،ويرضب بعضهم
يرغبون؛ فح ُّقهم أن يكونوا شيع ًا وفرق ًا؛ يذيق بعضهم َ
رقاب بعض ،ويقتتلون كام اقتتل أتباع األنبياء من بعدهم؛ ملثل تلك األسباب.

ف اهلل -تعاىل -ال َت َف ُّرق يف الدين أنَّه رشك؛ َّ
ألن املرشكني ال يستطيعون
وقد َو َص َ
اخلالص ،فرتاهم يعملون عىل الدوام؛ باخرتاع شفعاء ،واختاذ
أن يتق َّبلوا التوحيد
َ
ويطورون هؤالء الشفعاء ،فهناك األصنام
وسطاء؛ يزعمون َّأنا تقرهبم إىل اهلل زلفى،
ِّ
العلو يف
املعروفة ،واألوثان ،وهناك احلكام املستبدون ،والطغاة؛ الذين يريدون
َّ
ويمجدوهنم،
حاؤهم ،الذين يع ِّظموهنم
األرض ،والبغي عىل أقوامهم ،وهناك ُص َل ُ
ِّ
ب إىل غريه ،وقد يرشكون أهوا َءهم ورغباهتم
وينسبون إليهم ما ال ُيريض اهللَ ،أن ُين َْس َ
وأوالدهم ونسا َءهم؛ كام َّ
يسمى بأوثان املجتمع ،فكثري من املجتمعات
أن هناك ما َّ
تصنع لنفسها أعراف ًا وتقاليدَ ورموز ًا ،قد ُ
تبلغ هبا يف بعض األحيان مستوى الرشك،
وهي من أخطر األوثان؛ َّ
ألن اإلنسان يصعب عليه أن خيرج عىل جمتمعه وبيئته،
شعره ذلك بنو ٍع من االغرتاب عن املجتمع ،فيتجنَّبه ،فنجدهم حني يدعون
فقد ُي ُ
ٍ
يشء من أمور الدين يقولون" :وماذا نقول للناس؟ كيف سينظر الناس إلينا؟"
إىل
إىل غري ذلك من أصنام وأوثان ،تؤدي إىل ال َت َف ُّرق يف الدين ،وتش ُّيع ٍّ
كل إىل مذهبه.
ٍ
ٍ
ٍ
ويقظة
دائمة من أصحابه؛ ليجتنبوا
عناية،
ومن هنا فالتوحيد اخلالص حيتاج إىل

يقع غالبي ُة
الرجس من األوثان ،ومن دون لطف اهلل وعنايته وحفظه وتسديدهُ :
الناس يف الرشك ،ولذلك قال تعاىل{ :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ}
[يوسف ،]103 :وقال تعاىل{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [يوسف.]106 :
ُ
َّ
تفرق كلمتها،
إن األُ َّمة اليوم
تتساءل -عىل مستوياهتا املختلفة -عن أسباب ُّ
ٍ
وطوائف ،قد يقتل
وأحزاب ،وفِ َر ٍق،
وضياع وحدهتا واهنيارها ،وحتوهلا إىل :شيعٍ،
َ
جمرد اخلالف املذهبي والطائفي؛ كام َحدَ َ
ث يف ُبلدان كثرية،
ُ
بعضهم بعض ًا ،عىل َّ
ِ
وعصور عديدة؛ فالتاريخ يذكر لنا -إضاف ًة إىل الطوائف والفرق والنحل -الفتن
التي جرت بني املذاهب:
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 -فتن َة األشاعرة واملعتزلة يف خلق القرآن.

 وفت َن الشيعة والسنَّة بطوائفهم املختلفة. وفتن ًا بني الشافع َّية واحلنف َّية. وما نزال نقرأ يف كتب الفقه فصوالً؛ تتحدث عن ِح ِّل زواج الشافعي باحلنف َّية أوحتريمه ،والعكس!!

 فض ًال عن تلك األبواب التي تتحدث عن جواز زواج السنَّة بالشيعة ،من عدم
جوازه ،والعكس.
أن القرش َّية ال يكافئها إِلَّ
 كذلك نجد فصوالً تتحدث عن الكفاءة يف النكاح ،فتبني ٍَّ
فرق بني الزوجني
ترسخ ذلك
ّ
وحتول إىل تقاليدَ سائدة ،إلخ .وقد ُي َّ
قريش ،وقد ّ
بحجة عدم الكفاءة.
ِ
ُ
ضاعت
الروابط املشرتك ُة بني عنارص األُ َّمة،
ويف ظل ذلك ال َت َف ُّرق والترشذم
ْ ِ
ج َّل َش ْأنُه -بنفسه.واهنارت دعامة التأليف بني القلوب التي أوجدها اهلل َ
ومؤسسات التقريب بني املذاهب
وها هي ذي املؤمترات تعقد ،وتنفض،
َّ
تؤسس وتنهار؛ دون أن تؤدي إىل مجع شمل األُ َّمة ،أو إعادة بنائها،
والطوائفِّ ،
وممَّا زاد الطني بلة َّ
أن أهل العلم ،وقادة الرأي ،والقادة السياسيني ،قد عَدَّ وا ذلك
أمر ًا واقع ًا ال ُبدَّ منه ،وال يمكن إزالته ،وال ُبدَّ من التعايش معه ،وتقنينه واالعرتاف
بعضهم بفهوم خاطئة لبعض آيات الكتاب الكريم؛ مثل قوله
به ،وربام يستشهد ُ
َج َّل شأنه ..{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [هود،]119-118 :
بعضهم َّ
والطائفي
املذهبي
اختالف مقدَّ ٌر ،ال بد أن يقع،
بأن االختالف
ٌ
فيفسها ُ
َّ
َّ
ِّ
َّ
وأن اهلل خلقهم خمتلفني وليختلفوا ،ولكن األَمر ليس كذلك ،فقوله تعاىل{ :ﭢ
ﭣ} [هود ]119 :عائدٌ عىل الرمحة ،وليس عىل االختالف ،أي "للرمحة خلقهم".
َّ
وحذرنا
ومن رمحته ،ولطفه أنَّه أنزل إلينا هذا الكتاب اهلادي ،وأمرنا باالعتصام به،
من جتاهله ،أو االبتعاد عنه؛ َّ
ألن ذلك سوف يؤدي إىل ُفرقتنا ،واهنيار وحدتنا،
وزوال ألفتنا ،وتناكر قلوبنا؛ كام نشهد يف الواقع.
فهذا التفريق للدين ،ومتزيقه ،والفرق املختلفة ،وتعريض األُ َّمة للمستغلني
من شياطني السياسة؛ يقودوهنم للتحارب ،والتسامل؛ َو ْفق ًا ملصاحلهم السياس َّية،
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ٍ
ففرقوا دينَهم ،وصاروا شيع ًا؛ ُّ
حزب بام لدهيم فرحون.
كل
ورغباهتم االستعالئ َّيةَّ ،

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ} [الروم ،]35-33 :يف هذه اآليات الكريمة :إشار ٌة إىل َّ
أن هذا اإلنسان ُخ ِل َق
ِ
ضعيف ًا ،لديه استعدا ٌد
للسقوط الرسيع يف حبائل اإلحباط واليأس والقنوط ،ولديه
استعدا ٌد
رسيع؛ لإلحساس بالنشوة ،والفخر ،واخليالء ،واالعتداد بنفسه ،وطاقاته،
ٌ
ج َّل َش ْأنُه -لنا َّأن اإلنسان ما دام ح ّي ًا فهو يتقلب
وتنايس ضعفه ،وفاقته ،فيبني اهلل َ
والرضاء،
يف صحته ،وماله ،وعالقاته ،ونفوذه ،وسلطانه ،بني البأساء ،والنعامء،
ّ
والرساء؛ كام يقال" :يوم لك ،ويوم عليك" ،قال اهلل تعاىل{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ّ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ} [العنكبوت ،]66-65 :يف حني َّ
ج َّل َش ْأنُه -ن َّبه املؤمنني فقال َج َّلأن اهلل َ
شأنه{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [البقرة]156-155 :؛ وذلك لتوطني
أنفسهم ،وهتيئتها لعوارض احلياة ،فهي اختبار وابتالء وامتحان ،قال تعاىل{ :ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ} [األنبياء ]35 :فكان ينبغي
عىل اإلنسان ّأل ُت ْط ِغ َي ُه النعم ُة ،وتقنِ ُط ُه النقمة ،وإِ َذا لفظ لسانُه بالدعاء عند الفتنة ،أو
الرضاء؛ فيفرتض أن يصنع من الشكر ودعاء الشكر ما يوازي ذلك ويقابله ،أ َّما
مس ّ
إذا أبطرته النعمة وأقنطته النقمة ،فإنَّه سيقع يف الرشك ،والرشك أصناف ومستويات؛
وقدرتَه فيقول" :إنَّام أوتيته عىل علم عندي" ،أو األسباب والسنن
علمه
َ
فقد يرشك َ
الرض) ،فالشيطان كأنَّه يشهد
فيقول( :لوال أنَّنا فعلنا كذا وأعددنا كذا الستمررنا يف
ّ
حالة االبتالء هذه ،وتقلب اإلنسان يف رصوف احلياة؛ فيغتنم تلك الفرصة ،ويشق
طريقه إىل إيقاعه يف الرشك يف حاالت ضعفه ،وذلك يفرض عىل اإلنسان أن يكون
ذاكر ًا هلل عىل الدوام ،حامد ًا ،شاكر ًا ،صابر ًا ،ذاكر ًا باستمرار .فيهدد اهلل هؤالء
الذين أرشكوا بقوله{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [العنكبوت]66 :
ج َّليوم تلقون ربكم أنَّكم ضللتم وأرشكتم به ما َل ْ ينزل به عليكم سلطان ًا ،فاهلل َ
َش ْأنُهَ -ل ْ ينزل عليكم سلطان ًا -كتاب ًا أو صحف ًا -يمكن أن تستدلوا هبا َّأنا كانت
تتكلم بام كانوا به يرشكون ،يقول اهلل تعاىل{ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
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ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} [املؤمنون ،]56-55 :وقوله َج َّل شأنه{ :ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [اجلاثية ،]29 :وقوله تعاىل{ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [املؤمنون ،]62 :أ َّما هم فليس لدهيم سلطان،
أو كتاب ينطق بام كانوا به يرشكون{ ،ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ}

[املؤمنون.]67-63 :

وقوله َج َّل شأنه{ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

فكأنا طبيع ٌة يف اإلنسان ،كامن ٌة فيه ،فحني يفرح ينسى
ﮅ ﮆ ﮇ} [الروم،]36 :
َّ
املنعم َج َّل َش ْأنُه ،وإِ َذا أصابتهم سيئة بام قدمت أيدهيم أصاهبم القنوط واإلحباط ،مع
دار ابتالءَّ ،
أن اهلل -تعاىل -قد قدَّ م هلم َّ
َّ
الرساء
أن احلياة الدنيا ُ
وأن عليهم أن يتوقعوا َّ
والرضاء ويعدوا أنفسهم ِّ
لكل حالة من احلالتني ،فيقوموا بواجب الشكر إذا مستهم
ّ

الرضاء{ .ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
الرساء ،وبواجب الصرب
ُّ
والتوجه إىل اهلل -تعاىل -إذا َّ
مستهم ّ
ّ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [الروم.]37 :

َّ
إن اهلل  Eيوسع ويضيق عىل اإلنسان يف الرزق{ ،ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [العنكبوت ]62 :ويف هذا ُك ّله ِحك ٌَم،
وآيات؛ عىل اإلنسان أن يدركها ،لكن ال يدركها إِ ّل القوم املؤمنون فقط ،ويقول
تعاىل{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [الفجر ،]16-15 :فاإلنسان يقول :ريب أكرمني؛ أي :عن
ٍ
مستحق هلا ملا أكرمني ،فينسيه
استحقاق منّي لذلك ،أي لوال أنَّه
ٌّ
راض عني ،وأنِّ
شكر النعمة والتع ُّل َق به.
ذلك
َ
ِ
ُ
عيل؛ فيشغله
احلزن
وإذا َقدَ َر عليه رز َقه ،قال :ريب أهانني؛ أي ح َّقرين ،وض َّي َق َّ
ِ
والترضع ،ففي األوىل تطغيه النعمة ،وتنسيه
الصرب ،والدعاء،
والشكوى ،عن
ُّ
الشكر ،ويف الثانية ُتنْسيه النقم ُة أن يصرب؛ فكان جيب أن يتذكر َّ
أن اهلل -تعاىل-
هو ِ
بالرساء،
املنع ُم ،وهو املعطي ،واملانع ،فاألَمر ُك ُّله ال خيرج عن حاالت ابتالء؛
َّ
ِ
ربه النقم ُة؛ ألنَّه إذا أراد النجاح يف
والرضاء ،ليس له أن تطغ َيه النعم ُة ،أو ت ُْذه َ
بص َ
َّ
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هذا االبتالء فعليه أن يشكر ،ويصرب ،يف النعمة واملصيبة ،ويقول" :إ َّنا هلل وإ َّنا إليه
راجعون"َّ ،
وأن اهلل -تعاىل -إذا أخذ نعم ًة فقد ترك ما ال ُيىص من غريها من النعم،
أي أمر يقدره.
ج َّل َش ْأنُه -ال تغيب عن ّوحكمة اهلل َ

ُ
قلوبم ،وجيعلهم من الشاكرين،
آيات لقوم يؤمنون ،يعمر
ويف ذلك ُك ِّله ٌ
اإليامن َ
عني عىل ذلك ما جاء يف قوله تعاىل{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
الذاكرين ،الصابرين ،و ُي ُ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ } [الروم:

]38؛ فذلك خري ملن خيلصون الن َّية له -سبحانه -فيام يقدِّ مون ،وقد رضب اهلل مث ً
ال
للذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل ،ال يريدون إِ ّل وجهه ،يف قوله تعاىل{ :ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [البقرة.]265 :

مهها يف آيات سورة
وللذين ينفقون يف سبيل اهلل مواصفات عديدة ،ورد أ ُّ
البقرة ،من قوله تعاىل{ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ} [البقرة.]264-261 :

َّضح
مواصفات الصدقة ،التي
ُ
ويمكن تالوة اآليات األخرى التالية هلا؛ لتت َ
وخاصة املحتاجني منهم.
يراد هبا وج ُه اهلل ،أ َّما ذوو القربى :فهم أقارب املعطي،
َّ
واملساكني :هم املحتاجون املعوزون ،الذين ال يسألون أحد ًا ،أو الذين قال اهلل عنهم:
{ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [البقرة ،]273 :وابن السبيل :هو املسافر املحتاج؛ لب ِ
عده عن
ُ
أهله ،فذلك اإلنفاق يف هذه األوجه خري للمنفق من َكنْز املال ،وبذلك يدخل حتت
ُ
الشح
والبخل يف اإلنسان ،وحيول
املفلحني بإذن اهلل؛ وبذلك يبني ما يمكن أن يفعله
ُّ
بينه وبني أن يتصدق ،وأن يريدَ وج َه اهلل فيام يعطي ويتصدَّ ق.
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الشح ،ليس عند
ويقابل هذه الصور َة اجلميل َة صور ٌة بشع ٌة إلنسان يبلغ به
ُّ
مستوى منع حقوق املال كا َّفة ،عن أهله وأصحابه ومستحقيه وحسب ،بل حياول
أن يقتنص من أموال الناس ما يستطيع !قال اهلل تعاىل{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [الروم]39 :

ليقابل {ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ} [الروم.]38 :

فهذا إيتاء ،وذاك إيتاء ،ولكن شتان بني االثنني ،فأحدمها يؤيت ماله للمحتاجني
إليه؛ يريد وجه اهلل ،واآلخر يؤيت ماله؛ ليسرت َّده أضعاف ًا مضاعف ًة ،من الناس الذين
خاصة ،فأولئك الذين يؤتون أمواهلم لرتبو يف أموال الناس،
هم من ذوي احلاجة
َّ
تربو عند اهلل ،قال َج َّل شأنه{ :ﭑ ﭒ ﭓ
إنا َل ْن َ
الربا َف َّ
ويتقاضون عليها ِّ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}

[البقرة.]276-275 :

وضعت هذه السيئ ُة الكبرية فيه ،فقد ُو ِض َع ْت بني قوله
وما أمجل السياق الذي
ْ
تعاىل{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ} [الروم ،]38 :وقوله{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [الروم]39 :؛ ليبني اهلل -تعاىل-
ج َّل َش ْأنُه -ينبهناالفرق بني املتزكّي ،واملتصدق ،واملرايب ،وهو فرق كبري؛ فاهلل َ
ب
إىل أنه{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [البقرة]276 :؛ فهو ُي ْر ِ ْ
الصدقات ،ويضاعف الزكوات؛ مثلام يف قوله َج َّل شأنه{ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ} [البقرة ]262-261 :وقول ِ ِه َج َّل شأنه{ :ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ} [الروم]39 :

يربطنا بقوله تعاىل{ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} [البقرة.]245 :
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ختام هذا النَّجم:

وبعد تلك اجلولة الطويلة يف عنارص الضعف اإلنساين ،واملداخل املختلفة التي
تقود إىل الرشك :يأيت قوله َج َّل شأنه{ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ليقر َر
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [الروم]40 :؛ ّ
احلقيقة الثابتة ،ويذك َّر هباَّ :
أن اهلل -تعاىل -هو من خلقنا ،ورزقنا ،ثم يميتنا ،ثم حييينا،
فهل من رشكائكم الذين تزعمون من يستطيع فعل يشء من ذلك؟ فاالستفهام
هنا يردنا إىل اآلية الكريمة{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [الروم]28 :؛ لتستدعي هذه املقارنة من جديد ،وتضعها أمام
ليقروا بأنَّه ليس أحد منهم ،أو من رشكائهم ،واألرباب املتفرقني الذين
أهل الرشك؛ ّ
اختذوهم آهل ًة ،من ُ
يفعل ذلكم من يشء ،وبالقطع ستكون اإلجابة عن هذا السؤال
بالنفي ،فال أحد غري اهلل -جل شأنه -قادر عىل فعل ذلك ،فكان جيب عليكم طاعتُه
لو ًا كبري ًا.
َو ْحدَ ه دون رشيك ،فتعاىل اهلل عمَّ يرشكون ُع ّ

النَّجم اخلامس( :اآليات من  ٤١حتى )٥٣
{ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈ

ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [الروم]٥٣ - ٤١ :
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يأخذنا السياق إىل ِ
رب
شارة إىل ظهور الفساد؛ أي :شاع هذا الفساد ،وانترش يف ال ِّ
اإل َ
ضاف اجلُ ُّو والفضا ُء َأيض ًا (الذي هو فوق الرب والبحر) ،وقوله
والبحر ،ويمكن أن ُي َ
عز َّ
وجل{ :ﮨﮩ ﮪﮫ
تعاىل{ :ﰃﰄﰅﰆ} [الروم ]41 :يأخذنا إىل قوله َّ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [الشورى]27 :؛ َّ
ألن اهلل
ج َّل َش ُأنه -وهو اخلبري البصري بالعباد قد قال{ :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ}َ
[العلق ،]7-6 :فهذا جزء من طبيعته ،إذا َل ْ هيتد هبداية اهلل ،وحيفظه اهلل و َي ُصنْ ُه.
وقوله َج َّل شأنه:
بقوله تعاىل { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ }
[السجدة.]21 :
فهذا العذاب األَدنَى؛ من حروب ،وفتن ،وجدب ،وقحط ،وجماعات ،وانتشار
{ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ} [الروم]41 :

َيتَّصل

األمراض ،وقلة مياه الرشب ،وإذهاب الربكة يف الرزق ،ومن مجيع ما يف األرض،
بحيث بدأ ساكنوها يظنّون باهلل الظنون ،فتخرج تقريرات جاهل َّية رشك َّية يسميها
بعضهم تقريرات علم َّية ،تتحدث عن َّ
أن ارتفاع نسبة السكان جعل ما يف األرض
غري ٍ
كاف ِّ
لكل السكان؛ متجاهلني َّ
أن اهلل -تعاىل -قدَّ ر يف األرض أقواهتا ،وجعل
َ
ً
ِّ
فيها جماال حلصول كل خملوق عىل رزقه وما حيتاج إليه{ ،ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [هود ،]6 :فام من طري ،وال حيوان،
املسمى ،الذي سامه اهلل
وال برش ،إِ ّل ويف األرض ما يكفيه من رزق؛ ليعيش إىل األجل
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
والسفه
واإلرساف،
والتبذير ،يف املوارد،
البطر،
له .وهذه التقريرات ال تتحدث عن
ِ
يف إنفاق املال ،وت ََس ُّل ِم
السفهاء زما َم الترصف باألموال ،خارج حدود ما رسمه اهلل من
رشائع؛ فاستباحوا الربا ،واالحتكار ،وتبديد املوارد ،والتحكُّم يف الزراعة ،والصناعة،
وما إليها ،ولو َّأنم ما فعلوا ذلك ،وآتاهم اهلل احلكمة يف الترصف ،والتزموا حدود ما
ٌ
ٌ
إنسان ،وال
أنزل اهلل ،ملا جاع
حيوان عىل ظهر البسيطة.
أن ّ
ولو َّأنم نظروا يف هذه األمور نظرة علم َّية؛ كام يدعون ،ألدركوا َّ
كل ما
حيدث للبرش َّية عىل وجه األرض ،إنَّام حيدث هلا بام كسبت أيادي البرش أنفسهم،
ِ
الناس إىل اخلالق العظيم ،وإىل دينه القويم ،وفطرهتم السليمة ،ويقيموا
وبعدم عودة
وجوههم للدين حنفاءَّ ،
فإن مجيع اخلطط التي يرسموهنا ،والتدابري التي يقرتحوهنا:
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َل ْن
لتأمرهم بالسري يف األرض:
تغني عنهم من اهلل شيئ ًا؛ لذلك تأيت اآلية التالية؛
َ
َ

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [الروم]42 :

فهلكوا عىل الرشك ،قال تعاىل{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ج َّل َشأنُه -يف معاجلةﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [العنكبوت ]40 :ويقول اهلل َ
مثل هذه األحوال{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [النساء.]147-146 :

مر اجلازم؛ ملعاجلة الفساد الشامل ،وإنقاذ البرش َّية
ثم يوجه اهلل َ
-ج َّل َشأنُه -األَ َ

منه فيقول:

{ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}

[الروم ،]43 :هو يوم القيامة ،و َي َّصدَّ عون أي يتفرقون ،و ُي َم َّي ُز بينهم بشدة ،كام سبق
يف اآلية الكريمة{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ} [الروم ،]14 :ويعود السياق؛
ٍ
ليؤكد َّ
رش ،فإنَّام هو ألنفسهمَ ،و َل ْن ينال
أن البرش إنَّام يفعلون ما يفعلون؛ من خري ،أو ٍّ

متسكهم بالدين ،والتزامهم التقوى ،وإخالصهم العبادة له يش ٌء من النفع،
اهللَ من ُّ
ولو َّأنم مجيع ًا انخرطوا يف الفساد الذي ظهر يف ِّ
فإنم َل ْن
كل مكان َ
وعص ْوا اهلل تعاىلَّ ،

يرضوا اهللَ شيئ ًا{ ،ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [الروم ،]44 :قد

ُي ِّض ُيق عىل الكافرين يف الدنيا ،ويقودهم إىل النار يف اآلخرة ،قال تعاىل{ :ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [األعراف ]130 :وقال تعاىل:

{ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
ﰍﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [األعراف]96-94 :

{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [الروم-44 :

 ،]45وقد يمد هلم يف النعيم؛ ليستدرجهم؛ كام قال تعاىل{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ} [القلم.]44 :
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وأ َّما الذين عملوا صاحل ًا ،فهم يمهدون ألنفسهم الطريق؛ ليصلوا إىل اجلنَّة
حيون فيه،
بسهولة ويرس ،فيجزهيم اهلل بمقعدهم يف اجلنَّة ،الذي يكون كاملهاد؛ َي ْسرت ُ
حيب املؤمنني؛
ج َّل َشأنُه -جزا ًء غري حمدَّ د من فضله ،فاهلل -تعاىلُّ -وجيزهيم اهلل َ
الذين يعملون الصاحلات ،وال حيب الكافرين.

وقوله تعاىل{ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [الروم ،]46 :يستدعي اآلي َة الكريم َة{ :ﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ}[النمل ،]63 :فها هنا يعود ،فيذكرنا هبذه النعمة العظيمة؛
ٍ
حق املعرفة؛ مثل سائر
للداللة عىل وحدان َّيته ،فيخاطب هؤالء
بيشء يعرفونه َّ
اآليات يف بق َّية السورة؛ مثل الرياح ،واملطر الذي ينتظرونه دائ ًام بفارغ الصرب،
والذي حيتاجون إليه ،وتتوقف حياهتم عليه؛ فكأنَّه يقول هلم :هل تطالبون رسول
اهلل بخوارق؟ فقد آتيناكم آيات كثرية بينات مبينات ،ونزيد عليها هذه ،فقد أرسل
ٍ
بأسامء ختتاروهنا هلا،
مبشات ،وأنتم تعلمون هذه الرياح ،وتسموهنا
اهلل الرياح ِّ
وتستبرشون بالرياح ،التي حتمل الغيث ،الذي ينزله اهلل عليكم ،بعد قنوط ،ويأس،
ٌ
مصداق لقوله تعاىل{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
وتصحر ،وهتديد يشمل احلياة ك َّلها ،وهو
ُّ
ج َّل َشأنُه-ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [الشورى ،]28 :فيبني اهلل َ
فوائدَ الرياح ،وجيعل منها آي ًة؛ يستدل هبا عىل التوحيد ،وعىل البعث بعد املوت،
تبشنا بنزول الغيث؛
مبشات؛ ّ
ويبي لنا جانب ًا من وظائفها؛ فهذه الرياح ِّ
واجلزاءِّ ،
قادر عىل أن يمسك
ليذيقنا اهلل من رمحته ،ولتكون أهنار ًا وبحار ًا ،حتمل الفلك؛ فاهلل ٌ
الرياح قال تعاىل{ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
لتحرك الفلك عىل ظهر املاء ،وتنقلكم من
ﭨ} [الشورى ،]33 :فهو يرسل الرياح؛
ِّ
بلد إىل آخر؛ فتتاجرون ،وتقضون مصاحلكم ،لعلكم بعد هذا تشكرون اهلل عىل
هذه اآلية العظيمة.
ويأيت قوله { :Eﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

الرسل بعد آية الرياح؛
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [الروم ،]47 :ليذكر ُّ
َّ
الرسل أنفسهم كالرياح؛ يأتونكم باهلداية ،وخيرجونكم من الظلامت إىل النور،
ألن ُّ
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وهيدونكم إىل سبل الرشاد ،فهم رمحة ،كام َّ
أن الرياح رمحة ،فكان األوىل لكم أن
تدركوا ذلك ،وحتسنوا استقباهلم ،فالذي أرسلهم بالرمحة هو الذي أرسل لكم
ٍ
مبرشات بعد انتظار ،وقنوط من احلياة ،فالذين جييئون بالبينات
الرياح بالرمحة،
الرسل -هم يف احلقيقة أهم لكم من تلك الرياح التي تأيت بخري الدنيا فقط،
وهم ُّالرسل يأتون للناس بخريي الدنيا واآلخرة ،ومع ذلك تفرحون وتستبرشون
فهؤالء ُّ
الرسل ،فكان من
بالرسل ،فهذا إِجرام يف حق اهلل ،وحق ُّ
بالرياح ،وال تستبرشون ُّ
الرسل ،وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس،
أعامل الذين أجرموا أن قتلوا ُّ
قال اهلل تعاىل{ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [آل عمران.]22-21 :
ج َّل َش ْأنُه -ورمحته أن عَدَّ نرصه للمؤمنني َح ّق ًا هلم عليه ،بامومن فضله َ
والنور الذي أنزل معهم ،وتستدعي هذه اآلية
الرسل،
َ
آمنوا ،وأحسنوا ،واتبعوا ُّ
قوله َج َّل شأنه{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [غافر.]52-51 :
بعد ذلك يقول َج َّل وعال{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ} [الروم]50-48 :؛ حيث يعود
ِ
بإرسال الرياح بالرمحة،
الرسل بالرمحةُ -يذكِّر مر ًة أخرى
السياق -بعد ذكر إرسال ُّ
ِ
ِ
ج َّل َو َع َل -بدقة بديع خلقه يف كيف َّية َتك َِّون األمطار ،فتبدأ هذه العمل َّيةَف ُي َف ِّص َل اهللُ َ
ِ
بإرسال الرياح بأمر اهلل تعاىل ،فتثري السحب ،وحتركها يف السامء ،فتُبسط،
العظيمة
وتنترش يف السامء إىل األماكن التي يشاء اهلل تعاىل سقياها ،ثم تتحول هذه السحب إىل
قطرات من املاء ،يصيب به اهلل تعاىل من يشاء ،وهذه اآليات الكريمة تُذكِّرنا بقوله
َج َّل شأنه{ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ

ﰛ} [النور ،]43 :و ُي َذكِّرنا بقوله َج َّل وعال{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
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ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [الشورى ،]28 :وقوله َج َّل شأنه{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [األعراف ،]57 :فيخربنا اهلل تعاىل بفضله
ورمحته علينا مجيع ًا ،فمن رمحته تلك نزول الغيث ،فلو َل ْ ْ
ينزل هذا الغيث لظ ّلوا عىل
حاهلم كام هم ،ال يستطيعون تغيريه بأنفسهم ،ولظلوا يف حزهنم الشديد ممّا أصاهبم من
ليحيي األرض
القحط واليأس والبأس؛ فنزول هذه األمطار رمحة من اهلل تعاىل بعباده،
َ
الرسل؛ رمح ًة من اهلل بعباده،
امليتة اجلدباء ،فمثل ذلك متام ًا ينزل اهلل الكتاب ،ويرسل ُّ
ليحيي
النفوس بعد موهتا بكفرها وضالهلا ،قال تعاىل{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
َ
َ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

الرسل رمح ًة منه؛ لكي هيدوا الناس إىل
ﯰ} [األنفال ،]24 :فاهلل َ
ج َّل َشأنُه -أرسل ُّحق
شؤون حياهتم الدنيا ،وليؤمنوا باهلل رهبم ،وبالدار اآلخرة ،املقبلني عليها ،فيعبدوه َّ
عبادته ،فيحيوا حيا ًة طيبة يف الدنيا ويف اآلخرة ،فهذا ك ُّله رمح ٌة هبم ،من أن يرتكهم
فيضلوا يف الدنيا ويكفروا باهلل تعاىل ،فال حييون حياة طيبة يف الدنيا ،ويعذهبم يف اآلخرة
بكفرهم ورشكهم ،فلامذا تستشعرون الرمحة املاد َّية؛ من :الغيث ،وال تستشعرون الرمحة
الرسل ،وكالمها من اهلل َج َّل َش ْأنُه؟!
احلقيق َّية؛ بنزول الكتاب ،وإرسال ُّ
وهنا :خيربنا املوىل َج َّل َو َع َل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

يعرفنا اهلل تعاىل بطبيعة بعض
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [الرومّ ،]53-51 :
الناس ،فلو أحسن اهلل إليهم بنزول املطر ،ثم أرسل بعده رحي ًا فرأوه مصفر ًا؛ من
األتربة ،التي حيملها ،بدل املطر ،أو رأوا زروعهم مصفرة؛ بسبب االحتياج إىل املاء:
لعادوا إىل الكفر باهلل ،فهؤالء كاملوتى ال يسمعون من يكلمهم ،أو ينصحهم ،وهم
كالصم؛ الذين ال يسمعون ندا ًء ،وال بشارة ،وال نذارة ،وهم كالعمي الضا ّلني؛
ُّ
ٍ
طريق مستقي ٍمَّ ،إنم مثل ُأ َ
الذين ال هيتدون إىل
ولئك الذين قال اهلل تعاىل فيهم:

{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

الصم املوتى.
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [احلج ،]12-11 :فال هتتم هبؤالء ال ُعمي ُّ
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أ َّما من يستجيب هلل ولرسوله فهم الذين يسمعون{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [األنعام ،]36 :والذين يؤمنون بآيات اهلل ،فيعلمون
حقها فيسلمون ،ويستسلمون ألمر اهلل وكالمه ،بمجرد تالوة آياته الكريمة،
وتذكريهم هبا؛ فهؤالء الذين يؤمنون بآيات اهلل هيدهيم اهلل بإيامهنم ،وجيعلهم ممَّن
وصفهم بقوله تعاىل{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
إنا ال تعمى األبصار،
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [الزمر ،]18 :وينري أبصارهم وبصائرهمَ ،ف َّ
ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور.

النَّجم السادس :العالقة بني العلم واإليامن

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ} [الروم]٦٠-54 :

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ} [الروم]55-54 :

ٍ
ُي َذكِّرنا املوىل َج َّل َو َع َل َّ
بضعف ،وهو أساس التكوين،
بأن اإلنسان تكوينه بدأ
قال تعاىل{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [النساء ،]28 :ثم بعد ضعفه
يبلغ بعض القوة ،ويبلغ أشده ،ثم يدخل يف مرحلة ضعف أخرى وشيبة ،قال َج َّل
شأنه{ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [يس ،]68 :قال تعاىل{ :ﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
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ﯵ} [احلج .]5 :فاهلل تعاىل ُي َذكِّرهم بضعفهم ،وضعف َخ ْل ِق ِه ْم ،وأنَّه هو خالقهم،
ضعاف،
فلم ال يستجيب املعاندون واملستكربون رغم رؤيتهم بأ ِّم أعينهم َّأنم
ٌ
ب منهم شيئ ًا ال يسرتجعونه منه،
لدرجة َّأنم َل ْن خيلقوا شيئ ًا حتى ذباب ًا ،بل وإن َس َل َ
قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

أيا املجرمون املستكربون املعاندون آليات اهلل،
ﭰ} [احلج ،]73 :ثم أنتم أنفسكم ُّ َ
ستقفون بني يدي اهلل تعاىل يوم القيامة ،فتقسمون أنَّكم َل ْ تعيشوا إِلَّ قليالً ،قال
تعاىل{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [املؤمنون.]114-112 :

فهذا اإلفك الذي كنتم حتيون فيه؛ من االنرصاف عن اهلل تعاىل وآياته ،وكتبه،
ورسله ،هو الذي أوردكم مور َد اهلالك ،الذي أنتم واردوه يوم القيامة ،رغم َّ
أن
هذه احلياة الدنيا صغري ٌة حقريةٌ ،قال اهلل تعاىل{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [النحل{ ،]77 :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [الروم.]57-56 :

فريد الذين أوتوا العلم -قيل هم
ويكمل اهلل تعاىل لنا مشهد يوم القيامةُ ،
أيا املجرمون الظاملون لبثتم أجلكم كامالً ،كام قدَّ ره اهلل تعاىل يف
املالئكة -أنَّكم ُّ َ
كتابه ،فهذا هو يوم البعث الذي كنت تكذبون به ،وبه مترتون ،فاليوم ال تنفعكم
معذرة{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [غافر ،]52 :وال
تستحقون حتى العتاب عليكم ،قال تعاىل{ :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤ} [النحل ،]84 :فمن فضل اهلل َج َّل َشأنُه أنَّه َض َب لنا أمثاالً
ملا حيدث لألقوام املختلفة يوم القيامة ،حتى يعلم الناس ما سيقع هبم ،فال يفاجأوا
ٍ
بيشء َل ْ خيربهم به اهلل تعاىل ،فهذا رمحة منه سبحانه؛ َّ
لعل الناس تؤمن وتتعظ ،قال
تعاىل{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [اإلرساء:
 ،]89ولكن يأبى أكثر الناس إِلَّ أن يكفروا بِك ُِّل تلك اآليات البينات واإلنذارات ،رغم
أنم كثري ًا ما كانوا يطلبون آيات ،قال تعاىل{ :ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
َّ
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ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} [األنعام ]109 :فتبيَّ َّأنم
ألنم لو جاءهتم آية ليؤمنن هبا فهم مبطلون ،ال يريدون إِ ّل
كانوا كاذبني فيام يزعمونَّ ،
الصد عن سبيل اهلل ،فال تصدقهم يا حممد؛ فهم معاندون مستكربون ،ولئن جئتهم بآية
ليقولون لكم{ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [الروم ،]٥٨ :قال تعاىل{ :ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ} [يس ،]46 :وقال تعاىل{ :ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ}[األنعام ،]10-4 :فهم
مستهزئون؛ َّ
باحلق ،وأحسن تفسري ًا ،إذا ما َأت َْو ُه بأي
ألن هذا القرآن العزيز دائ ًام ما يأتيهم ّ
الكفر
ألنم من الذين َط َب َع اهللُ
َ
َم َث ٍل ،فال يريدون إِ ّل االستهزاء ،والصدّ عن سبيل اهلل؛ َّ
عىل قلوهبم؛ بظلمهم ،واستكبارهم ،وعنادهم ،وإرصارهم عىل عدم السمع واإلبصار،
فاصرب يا حممد -واألَمر بالصرب لنا َأيض ًا -وال يستخفنك الذين ال يوقنون.
ِ
ب الروم فيها ،وهم من بعد غلبهم
بدأت السورة باحلديث عن املعركة ،التي ُغل َ
سيغلبون ،يف بضع سننيُ ،
ت بقوله َج َّل شأنه{ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
وختِ َم ْ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ} [الرومَّ ،]60 :
وأن اهلل ال خيلف امليعاد ،وال يستخفنك
الذين ال يوقنون؛ فيدفعوك لرتهاهتم ،وحماوالهتم :إىل القلق ،واجلزع ،واستعجال
ِ
ُ
النرصَّ ،
واملعارك احلاسم ُة بينه وبني
فكانت اهلجرةُ،
فإن له موعد ًا ال خيلفه ،وسيأيت
الرشك وأهله ،حتى فتح مكة ،ودخول الناس يف دين اهلل أفواج ًا.
ِ
أ َّما بعدُ َّ :
وأكثرها إنار ًة
فإن هذه السورة تعدُّ من أهم سور القرآن املجيد،
فليتدبرها املتدبرون ،و ُيدْ ركوا
للسبيل ،يف مواجهة املرشكني وأعداء هذه األُ َّمة،
ْ
عظم َة هذا القرآن الكريم ،وما حيمله من اهلداية.
تم بحمد اهلل
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السورة:
وصف ّ

كلها َم ِّك َّية.
الس ْجدَ ة َ
َّ
ِ
ش َ
ون.
عدد آياهتا :تسع َوع ْ ُ
عدد كلامهتاَ :ث َل ِثمئَة َو َث َل ُث َ
ون.
(((
خ ِ
سمئة َو َث َمنِية عرش.
عدد حروفها :ألف َو َ ْ
ترتيبها يف املصحف32 :

النَّجم األول :حقيقة الوحي

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

[السجدة]9 -1 :
ﯨ ﯩ ﯪ} ّ

[السجدة ]1 :مىض الكالم يف معنى احلروف املقطعة عند تفسرينا لسورة
{ﭑ ﭒ} ّ
[السجدة.]2 :
البقرة مما أغنى عن إعادته ههنا{ .ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} ّ

لـم نزل الكتاب الكريم عىل رسول اهلل  استبد العجب بالقوم ،كام قال
ّ
اهلل تعاىل{ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
العجب
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [يونس .]2 :وقد خالط هذا
َ
للصد عن سبيل
احلسدُ
والبغي ،ومن َث ّم برزت منهم مقولة االفرتاء لتكون وسيلة هلم ّ
ُ
((( ابن عباس ،تنوير املقباس من تفسري ابن عباس ،مرجع سابق ،ص.347
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اهلل ،واعتذار ًا منهم عن عدم اإليامن به ،فجاءت هذه اآلية -وغريها كثري -لتؤكد ّ
أن
تنزيل الكتاب من اهلل -تعاىل -أمر ال ريب وال شك فيه ،فهو رب العاملني ،وما كان
لرب العاملني أن يرتك عباده مه ً
ال دون إرشاد وتوجيه وتصحيح مسار من خالل نبي
أو كتاب يبني هلم ما فيه هدايتهم وسعادهتم يف الدّ نيا واآلخرة ،وذلك ينبغي أن يكون
دافع ًا كافي ًا لكل ذي قلب وعقل أن يؤمن ّ
بأن تنزيل القرآن من رب العاملني أمر ال شك
فيه وال ريب وال مراء وال جدال{ .ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
[السجدة ]3 :ومع ذلك ّ
فإن هؤالء قد نسبوا إىل النبي
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} ّ
(((
[السجدة]3 :؛ أي جاء به من عند نفسه.
االفرتاء وقالوا{ :ﭞ} ّ
الرد القرآين
السخيفة تلك يف سياقات خمتلفة ،وكان ّ
وقد تكرر ذكر مقولتهم ّ
مناسب ًا يف كل مرة ،كام يف قوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [يونس.]16-15 :
فهنا ُأمر ﷺ بأن حيتج عليهم يف صحة ما جاءهم به بقوله{ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [يونس ،]16 :أي :هذا إنّام جئتكم به عن إذن اهلل يل يف ذلك
أتقوله من عندي وال افرتيته ،أنّكم عاجزون
ومشيئته وإرادته ،والدّ ليل عىل ّأن لست ّ

(((

((( ّ
ألن « َأ ْم» هي املنقطعة الكائنة بمعنى «بل» ،واهلمزة معناه« :بل أيقولون افرتاه» ،إنكار ًا لقوهلم ،وتعجب ًا
منهم لظهور أمره يف عجز بلغائهم عن مثل ثالث آيات منه .انظر:
 -النسفي ،تفسري النّسفي (مدارك التّنزيل وحقائق التّأويل) ،مرجع سابق ،ج ،3ص.5

((( قال النسفي { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}
[يونس ]15 :أمر بأن جييب عن التّبديل ،ألنّه داخل حتت قدرة اإلنسان ،وهو أن يضع مكان آية عذاب آية
رمحة ،أو أن يسقط ذكر اآلهلة بقوله { :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ } [يونس ]15 :ما حيل يل { ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ } [يونس ]15 :من قبل نفيس { ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [يونس ]15 :من غري زيادة وال نقصان وال
تبديلّ ،
ألن الذي أتيت به من عند اهلل ال من عندي فأبدله { ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ} [يونس ]15 :بالتّبديل
من عند نفيس { ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [يونس ]15 :أي يوم القيامة ،وأ ّما اإلتيان بقرآن آخر فال يقدر
عليه اإلنسان ،وقد ظهر هلم العجز عنه ّإل ّأنم كانوا ال يعرتفون بالعجز ،ويقولون :لو نشاء لقلنا مثل
هذا .انظر:
 -النسفي ،مدارك التنزيل ،مرجع سابق ،ج ،2ص ،11تفسري اآلية  15من سورة يونس ،بترصف.
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عن معارضته ،وأنّكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إىل حني بعثني اهلل
ّ
عيل شيئ ًا تغمصوين به؛ وهلذا قال{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
عزّ
وجل -ال تنتقدون ّ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [يونس ،]16 :أي :أفليس لكم عقول تعرفون هبا احلق
السياق يرد اهلل  عليهم بنوع من تنبيههم إىل استعامل
من الباطل (((.ففي هذا ّ
عقوهلم ،ويف سياق آخر ير ّد بتحدهيم لبيان عجزهم ،كام يف قوله ّ
جل شأنه{ :-ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ} [يونس .]39-37 :وهكذا.

وهنا يرد اهلل  عليهم ذلك القول الذي ال دليل عليه وال برهان بقوله:
[السجدة ،]3 :بل تعني :ارضب عن قوهلم ودعه فهو ال يستحق
{ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} ّ
الوقوف عنده وال االلتفات إليهّ ،
ألن ما أنزل عليك هو احلق من ربك ،والدّ الئل التي
تثبت أنّه حق من ربك ال حتىص ،وأسباب إنزاله كثرية منها{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
[السجدة ،]3 :فهو حق كله ،ومقصده األسايس أن ينذر
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} ّ
قوم ًا ما أتاهم من نذير من قبله  ،وهم ّ
الشعوب األُم ّية (((ويف مقدمتهم العرب،
فهي شعوب مل تكن كتابية ،وإذا كان هناك رسل قد جاءوا يف املايض مثل هود وصالح
فقد بعد العهد هبم ونسيت رساالهتم ،بحيث مل تعد يف ذاكرة أحد منهم ،فصاروا يف
حاجة إىل من خيرجهم من أم َّيتهم تلك.

وأولئك الغافلون من تلك ّ
الشعوب األمية إذا اهتدوا وقبلوا رسالة اهلل وآمنوا هبا
واتقوا ،فذلك يعني ّ
أن األرض سوف تستضئ كلها بام أنزل اهلل  من هداية،
((( ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،4ص.263
((( لألمي معنيان ،أحدمها :هم من مل يأهتم قبل رسول اهلل ٍ
حممد  من رسول ،واملعنى اآلخر :هو الذي ال
ّ
يكتب وال يقرأ من كتاب ،وعليه محل{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ } [جلمعة ]2 :قال قطرب :األُ ِّم َّية:
فاألمي منه ،وذلك هو قلة املعرفة ،ومنه قوله تعاىل { :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
الغفلة واجلهالة،
ّ

ﭠ ﭡ } [البقرة ]78 :أيّ :إل أن يتىل عليهم .انظر:

 -األصفهاين ،مفردات القرآن ،مرجع سابق ،ص.87
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فاهلل -تبارك وتعاىل -نزل عىل حممد  الكتاب باحلق ،وأنزل التّوراة واإلنجيل من
قبل هدى للنّاس ،لترشق األرض كلها بنور رهبا وهبداية ما أنزل ،فرسول اهلل 
كانت له مهمتان :األوىل :إخراج األُميني من ُأم ّيتهم وحتويلهم إىل أهل كتاب ،وذلك
والتك واهلنود والرببر والشعوب التي مل َ
حتظ برسل ،وال
فيام يتعلق بالعرب والكرد ّ
نزلت فيها كتب خترجها من ال ّظلامت إىل النّور ،واملهمة ال ّثانية :أن يقوم -صلوات اهلل
الصدق،
وسالمه عليه -بالتّصديق عىل الكتب التي أنزلت قبله ،أي إعادهتا إىل حالة ّ
ثم اهليمنة عليها حلفظها واحليلولة دون حتريفها مرة أخرى أو كتامن يشء منها.
ّ

وبعد أن ّبي ّ E
أن القرآن نازل باحلق لينذر قوم ًا ما أتاهم من نذير من
ّ
جل شأنه{ :-ﭰ ﭱ ﭲ ﭳقبل رسول اهلل  لعلهم هيتدون ،جاء قوله
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ}

[السجدة.]4 :
ّ

فكأن املعنىّ :
ّ
السموات واألرض قادر عىل أن ينزل الكتاب
إن اهلل الذي خلق ّ
عىل عبده ليكون للعاملني نذير ًا ،وقادر عىل أن يرسل حممد ًا  باحلق بشري ًا ونذير ًا،

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

السموات واألرض ومل َي ْع َي بخلقهن قادر عىل أن
ﮜ} [فاطر .]26-24 :فالذي خلق ّ
ينزل عىل من اصطفاه من خلقه آية هي هذا الكتاب املعجز .هذا اخلالق العظيم اهلل
ّ
-جل شأنه -هو ربكم ورب العاملني ،ليس لكم من دونه ويل وال شفيع وال نصري وال

الضالل{ .ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
منقذ من ّ

[السجدة ]5 :فمعاشكم ومعادكم وسري حياتكم واألرض وما أودع فيها
ﮛ ﮜ} ّ
ّ
ّ
جل شأنه -بأمره ،وكل ذلكجل شأنه -وما سخر لكم فيها كل ذلك يدبرهتعرج نتائجه وطرق ترصفكم فيه وتعاملكم معه إليه  Eليحاسبكم عليه
يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ،هذا اخلالق العظيم قادر أن ينزل عىل نبيه
آيات وكتاب ًا ،فهو الذي سخر ّ
الشمس والقمر والنّجوم وتفرد باخللق واألمر{ .ﮝ
[السجدة ]6 :وهو الذي ال يعلم حقائق أيامه ّإل هو ،وما أوتيتم من
ﮞ ﮟ ﮠ} ّ
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العلم هبا ّ
[السجدة ]6 :ومن رمحته أن أرسل لكم
إل القليل ،ذلك هو {ﮡ ﮢ ﮣ} ّ
رسوله رمحة للعاملني ،ومن عزته أن أنزل عليه الكتاب باحلق ليخرجكم من ال ّظلامت إىل
النّور لعلكم هتتدون ،وهو {ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ}{ ،ﮰ
[السجدة]8 :
[السجدة ]8 :علقة {ﯖﯗﯘﯙ} ّ
[السجدة ]8 :ذريته {ﯔﯕ} ّ
ﮱﯓ} ّ
ثم
ضعيف هو النّطفة (((،وهو الذي خلق النّطفة علقة ،والعلقة مضغة ،واملضغة عظام ًاّ ،
كسى العظام حل ً
[السجدة]9 :
ام ،فتبارك اهلل أحسن اخلالقني{ .ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ} ّ

[السجدة ،]9 :وهو الذي سواكم
{ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ} ّ
ونفخ يف أبيكم من روحه {ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}
[السجدة ]9 :فكيف تع ّطلون قواكم كلها وال تنظرون يف هذا األمر ،وال هيديكم ذلك إىل
ّ
أن تدركوا ّ
أن الذي خلق اخللق ون ّظم األمر وخلقكم وأحسن صوركم قادر عىل أن
فلم تستغربون ومل َ تتعجبون؟
يرسل رسوالً وينزل عليه كتاب ًا؟ َ

النَّجم الثاين :أدلة وقوع البعث

{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [السجدة]14-10 :
{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [السجدة]10 :

السياق ملناقشة أمر آخر مما جعلوه موضع عجب منهم واستغراب
ُث ّم ينتقل ّ
وتساءلوا عنه ،وهو البعث بعد املوت{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}[السجدة ]10 :أي

خفينا (((،كناية عن املوت{ ،ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [السجدة ]10 :وهو أن نبعث .ونسوا ّ
أن
من خلقهم أول مرة من ال يشء قادر عىل إعادة خلقهم بل هو أهون عليه ،وله املثل

((( املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.545
((( الرازي ،خمتار الصحاح ،مرجع سابق ،ج ،1ص ،403مادة( :ضلل).
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األعىل ،فإن إعادة اخللق أهون من إنشائه ابتدا ًء ،فلم يتعجبون أو يستغربون أن يكون
من أنشأهم وخلقهم أول مرة قادر ًا عىل إعادهتم إىل احلياة مرة أخرى؟ واالستدالل
عىل اإلعادة بالبدء تكرر كثري ًا يف القرآن الكريم ،من ذلك قوله تعاىل{ :ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬ} [يس .]79-78 :فلو رام أعلم البرش وأفصحهم وأقدرهم عىل البيان ،أن يأيت
بأحسن من هذه احلجة ،أو بمثلها ،بألفاظ تشابه هذه األلفاظ يف اإلجياز ووضوح
األدلة وصحة الربهان ملا قدر .فإنّه سبحانه افتتح هذه احلجة بسؤال أورده ملحد،
اقتىض جواب ًا ،فكان يف قوله{ :ﮗ ﮘ} [يس ]78 :ما َ
وف باجلواب ،وأقام احلجة
وأزال ّ
الشبهة ،فاحتج باالبتداء عىل اإلعادة ،وبالنّشأة األوىل عىل النّشأة األخرى؛ إذ
كل عاقل يعلم عل ًام رضوري ًا أن من قدر عىل هذه قدر عىل هذه ،وأنّه لو كان عاجز ًا
عن ال ّثانية لكان عن األوىل أعجز وأعجز.
ولـم كان اخللق يستلزم قدرة اخلالق عىل املخلوق ،وعلمه بتفاصيل خلقه،
ّ

أتبع ذلك بقوله{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [يس ]79 :فهو عليم بتفاصيل اخللق األول
وجزئياته ،ومواده وصورته ،فكذلك ال ّثاين .فإذا كان تام العلم ،كامل القدرة ،كيف
يتعذر عليه أن حييي العظام وهي رميم؟.
ثم أكد األمر بحجة قاهرة ،وبرهان ظاهر ،يتضمن جواب ًا عن سؤال ملحد آخر
ّ
يقول :العظام إذا صارت رمي ًام عادت طبيعتها باردة يابسة ،واحلياة ال بدّ أن تكون

مادهتا وحاملها طبيعته حارة رطبة ،بام يدل عىل أمر البعث ،ففيه الدّ ليل واجلواب،
فقال{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [يس .]80 :فأخرب
سبحانه بإخراج هذا العنرص ،الذي هو يف غاية احلرارة واليبوسة ،من ّ
الشجر األخرض
الشء من ضده ،وتنقاد له مواد املخلوقات
بالرطوبة والربودة ،فالذي خيرج ّ
املمتلئ ّ
وعنارصها وال تستعيص عليه ،هو الذي يفعل ما أنكره امللحد ودفعه ،من إحياء
(((
العظام وهي رميم .وكم يف القرآن من مثل هذا االحتجاج.
((( ابن أيب العز احلنفي ،صدر الدين حممد بن عالء الدين ّ
عيل بن حممد األذرعي (تويف792 :ﻫ) .رشح العقيدة
ال ّطحاوية ،حتقيق :أمحد شاكر ،الرياض :وزارة الشؤون اإلسالمية ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ط،1
1418ﻫ ،ص.407
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فجرهم ذلك
لكنهم قد غرهتم أنفسهم وأضلتهم شياطينهم فكفروا بلقاء رهبم ّ

الكفر بلقاء اهلل تبارك وتعاىل إىل إنكار البعث والنّشور واحلساب واجلزاء.

ُث ّم يؤمر رسول اهلل  بأن يفاجئهم بام يكرهون سامعه وال يتمنون لقاءه
ورؤيته ،فيقول هلم{ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ}

هي والدالئل عليه قائمة وليس هناك ما يدعو إىل اإلنكار
[السجدة ،]11 :فاألمر ّ
واالستغراب أو العجب ،فاهلل ّ
يتوف األنفس حني موهتا ،وجعل لكم يف املنام عربة،

فالنّوم يف حقيقته موت أصغر{ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ}

[الزمر .]42 :فام الذي ينتظرونه بعد املوت؟ إنّنا مل نخلق هذا الكون عبث ًا ولن نرتكهم
وإنم مالقو رهبم فسائلهم عن أعامهلم{ :ﭑ ﭒ} [السجدةّ ]12 :أيا املخاطب
سدىّ ،

{ﭓ ﭔ} [السجدة]12 :

الذين أنكروا البعث

{ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ}

[السجدة ]12 :قد خفضوا رؤوسهم عند رهبم من اخلزي والعار

قائلني{ :ﭙ ﭚ}

[السجدة ]12 :قبائحنا{ ،ﭛ} [السجدة ]12 :منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به
يف الدّ نيا ،وقد ُت ْبنا إليك{ ،ﭜ} [السجدة ]12 :إىل الدّ نيا {ﭝ ﭞ} [السجدة]12 :

لنعمل فيها بطاعتك{ ،ﭟﭠﭡ} [ السجدة ]12 :إنّا قد أيقنَّا اآلن ما كنّا به يف الدّ نيا

أيا املخاطب -ذلكمكذبني من وحدانيتك ،وأنّك تبعث َم ْن يف القبور .ولو رأيت ّ
ً (((
كله ،لرأيت أمر ًا عظي ًام ،وخطب ًا جسيام.
ّإنم يف هذا املوقف ال ينفعهم أن يبرصوا أو يسمعوا ،ألنّه ال رجوع هلم،

وقوهلم حني يبعثون:

{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [السجدة:

 .]12أو حني يأيت أحدهم املوت..{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [املؤمنون:

 ،]100-99ال جواب له

ّ
إل ..{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}

[املؤمنون ]100 :فال يقبل من أي منهم عند املوت واالحتضار أو عند البعث أي دعاء
أو طلب للعودة أو البقاء الستدراك ما فرطوا فيه ،ذلك ّأنم ُأعطوا الوقت الكايف
ّ
جل شأنه{ :-ﮦ ﮧ ﮨ ﮩليتذكروا فلم يتذكروا وليتدبرا فلم يتدبروا .قال

((( آل الشيخ ،التفسري امليرس .مرجع سابق ،ص.416
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ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [فاطر.]37-36 :
ولـم كان ِك ْب املرشكني قد حيملهم عىل أن يتومهوا ّأنم بكفرهم ورشكهم قد سبقوا
ّ
اهلل -تعاىل -وفاتوه فلن ينتقم منهم ،أو ّأنم قد جتاوزوا بكفرهم مشيئته E
قال هلم ّ
جل شأنه..{ :ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ[ }..السجدة ]13 :لو شئنا إكراهكم
َّ
املسخرات ال معاملة املستخلف املختار حلملناكم عىل اهلداية
ومعاملتكم معاملة
وأكرهناكم عليها {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [السجدة ]13 :وهو {ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ}
[السجدة{ ]13 :ﭰ ﭱ ﭲ}[السجدة (((،]13 :فإذا سيق هؤالء الذين كفروا
إىل جهنم زمر ًا قال هلم خزنتها{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}
[السجدة ،]14 :فمن نيس اهلل فلم يذكره ومل يؤمن به ومل يوحده ومل يتقه أنساه اهلل نفسه،
{ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [احلرش ]19 :ومن نيس
اهلل ونيس لقاءه ونيس وحيه ونيس البعث والدّ ار اآلخرة ونيس اجلزاء نسيه اهلل تعاىل،
فاجلزاء من جنس العمل{ ،ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [السجدةِ ]14 :م ْن
كفر ورشك وعبادة أصنام واجرتاح سيئات ومقارفة كبائر ،فهي أعاملكم تُر ّد عليكم،
واهلل  ليس بظالم للعبيد{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [الزمر.]71 :

النَّجم الثالث :مقابلة بني صفات املؤمن وصفات الفاسق

{ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
((( اجلاللني ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص ،546عند تفسري قوله تعاىل{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ } [السجدة.]13 :
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ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ} [السجدة]22-15 :

السياق إىل بيان صفات أولئك الذين يمكن أن يؤمنوا لوجود
ُث ّم ينتقل ّ
االستعدادات لدهيم لإليامن{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [السجدة ،]15 :أ ّما الذين خيرون عىل آيات اهلل ص ًام

وعميان ًا فال ينتظر منهم أن يؤمنوا أو يستجيوا لنداء اهلل هلم ،إنّام يصدق بآيات القرآن
ويعمل هبا الذين إذا ُو ِعظوا هبا أو تُليت عليهم سجدوا لرهبم خاشعني مطيعني ،وس َّبحوا
السجود والتّسبيح له ،وعبادته وحده
اهلل يف سجودهم بحمده ،وهم ال يستكربون عن ّ

ال رشيك له (((.نزع اهلل من صدورهم الكرب وباعد بينهم وبني الغرور{ .ﮔﮕ

ﮖﮗ} [السجدة .]16 :تتباعد جنوهبم عن مضاجعهم وترتكها لتتفرغ لتالوة آيات
اهلل والتّعبد والقيام هلل هبا يف قنوت وخشوع{ ،ﮘﮙﮚ} [السجدة ]16 :منه ّ
-جل

وحب ًا فيه واستجابة ألوامره وتلبية
شأنه{ -ﮛ} [السجدة ]16 :فيام عنده ،ورغب ًة إليه ُ
لنداء رسوله ،فهم يدعون رهبم يف وقت يسمع فيه الدّ عاء ّ
-جل شأنه -ويستجيب له:

{ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼ} [البقرة{ .]186 :ﮜﮝﮞﮟ} [السجدة ]16 :وال يكفيهم

ذلك بل ينفقون مما استخلفناهم فيه ،وبذلك يعمرون األرض ،ويواسون ساكنيها

ويقودون قافلة ّ
الذكر والتّسبيح

هلل { .Eﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}

السور ودواعي البهجة واالنرشاح واالنبساط {ﮩ ﮪ ﮫ
[السجدة ]17 :من عوامل ّ

ﮬ ﮭ} [السجدة ،]17 :والفرق كبري بني جزاء وجزاء ،ففريق يف النار يذوق عذاب

اخللد بام كانوا يعملون ،وفريق يف اجلنة ال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء
بام كانوا يعملون كذلك .ورغم ضآلة وقلة ما يفعله العبد وما يقوم به وما يقدمه هلل
ّ
جل شأنه ،فإن اهلل جل شأنه ينمي لعبده عمله وجيزيه عنه أحسن اجلزاء مضاعف ًا له

((( آل الشيخ ،التّفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص ،416تفسري اآلية  15من سورة السجدة.
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ّاس ّإل بمثلها ،كام قال تعاىل{ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
السيئات فال جيازي الن َ
احلسنات ،أ ّما ّ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [األنعام.]160 :

{ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} [اجلاثية ،]22-21 :وقوله تعاىل{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} [القلمّ .]36-35 :
إن عدل اهلل ال يسمح بأن يكون املؤمن كالفاسق

فهم ال يستوون ،ال يستون يف أعامهلم وال مهامهم وال يستوون كذلك يف اجلزاء الذين

جيازون به.

 -تعريف املؤمن والفاسق قرآني ًا

إذا أردنا تعريف املؤمن والفاسق قرآني ًاّ ،
فإن ذلك يستلزم تتبع اآليات الواردة يف

تعريفهام؛ ففي تعريف املؤمن نقرأ مثل قوله تعاىل{ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}

[األنفال .]4-2 :وقوله تعاىل{ :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [األنفال .]74 :وقوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻ} [النور .]62 :وقوله{ :ﯜﯝﯞ} [احلجرات.]10 :

وقوله{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [احلجرات .]15 :وغريها مما يتضمن هذا املعنى.

ويف تعريف الفاسق نقرأ نحو قوله تعاىل{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [البقرة .]99 :وقوله{ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ} [املائدة .]47 :وقوله{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
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ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ} [التوبة .]67 :وقوله{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [النور .]4 :وقوله{ :ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [احلرش .]19 :وغريها من اآليات{ .ﯙ

سمى اهلل  اجلنات
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [السجدةّ ،]19 :

فكأنا مكان إيواء ألولئك الذين ّفروا من عذاب اهلل إىل رضاه،
هنا بجنّات املأوى،
ّ
فجنات املأوى يدخلهم اهلل إياها ويؤوهيم فيها وجيعلها {ﯡ} [السجدة ]19 :هلم {ﯢ

ثم مقارفة أي يشء
ﯣ ﯤ ﯥ} [السجدة ،]19 :فليس اإليامن بالتّمني وال باإلعالن ّ

الصالح.
آخر ،بل ال بدّ أن يصحب اإليامن العمل ّ

ويقابل القرآن بني مقام الفريقني ،فيقول تعاىل:

[السجدة]20 :؛ أي ملجأهم ومنزهلم،

{ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}

{ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ }

[السجدة]20 :؛ أي تقول هلم خزنة النار{ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ}

[السجدة (((]20 :وهذه املقابلة بني مأوى ومأوى فيها استهزاء شديد هبؤالء الكافرين.

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [السجدة]21 :

هذه اآلية الكريمة ظاهرة جد ًا يف تصنيف العذاب الذي متر األمم به إىل صنفني،
فهناك عذاب أدنى وهناك عذاب أكرب ،فاألدنى هو ما تصادفه األمم يف هذه احلياة
ليسء األخالق وفاسد
الدّ نيا من حروب وفتن وأوبئة وجماعات وتظامل وبغي وانتشار ّ
التّرصفات بحيث يرضب اهلل قلوب بعضهم ببعض ،وهذا العذاب األدنى فيه معنى
التّذكري ولفت النّظر ودفع النّاس شعوب ًا وقبائل ومجاعات ملراجعة نفسها ومعرفة
أسباب ذلك وجذوره يف ترصفاهتا ،كام قال تعاىل{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ}

[األنعام ،]45-42 :وقال تعاىل{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
((( النّسفي ،مدارك التنزيل ،مرجع سابق ،ج ،3ص ،10تفسري اآلية  20من سورة السجدة.
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ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ} [األعراف .]95-94 :وهذا يف معنى قوله تعاىل ههنا:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [السجدة.]21 :

(((

وهذه اآلية تبني للمرشكني ّأنم سيجابون إىل ما طلبوا يف وقت غري بعيد،
وأنم سيذوقون من العذاب أدناه وأقله ،منه -سبحانه -كاجلدب ،وانقطاع املطر،
ّ

والصاع ،وغالء األسعار ،وفساد األوضاع ،وما إىل ذلك .أو
واخلوف ،والفرقة،
ّ
بأيدي املؤمنني حني يأذن اهلل  Eهلم بالقتال؛ وهذا ما حدث بعد اهلجرة،
دون عذاب االستئصال التّام كام حصل ألقوام هود وصالح وأصحاب األيكة ،وقوم
لوط وغريهم .دون عذاب جهنم الذي ينتظر من يستمرون عىل كفرهم وإنكارهم
وجحودهمّ .
ألن من رمحة اهلل  بأ ّمة "خاتم النّبيني" أن حفظها من عذاب

ّ
الرسالة ممتدة ،وهذا قد يؤدي هبم إىل
االستئصال؛
وألن "ختم النّبوة" جيعل فرتة ّ
الرجوع إىل اهلل ، واإليامن به ،وبام أنزل عىل رسوله  أ ّما العذاب األكرب
ّ

الشك ،وال يتحولون عنه إىل التّوحيد يف الدّ ار
يرصون عىل ّ
فإنّه ينتظر أولئك الذي ّ
اآلخرة ال يف هذه الدّ ار .ومع وضوح هذا املعنى فقد جاء عن جماهد وغريه قوهلمّ :
"إن
العذاب األدنى هو عذاب القرب ،واألكرب هو عذاب جهنم" ويرد هذا القول وينفيه
الرجوع عن ّ
الذنوب والتّوبة
قوله تعاىل{ :ﭘ ﭙ ﭚ} [السجدة ،]21 :وهذا ّ

الرجوع أو
عنها وعن األخطاء ال يكون ّإل يف احلياة الدّ نيا ،أ ّما القرب فال رجاء يف ّ
الساعة.
اخلروج منه ّإل بعد قيام ّ

{ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ}[السجدة ]22 :تبني
اآلية ّ
الشك بعد أن جاءهم رسول
أن هؤالء قد مارسوا أشد أنواع ال ّظلم بدوامهم عىل ّ
من أنفسهم عزيز عليه عنتهم حريص عليهم .وأنزل عليه كتاب ًا ال يمسه ّإل املطهرون،
((( يف تفسري اجلاللني { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ } [السجدة ]21 :عذاب الدّ نيا بالقتل واألرس وجدب
سنني واألمراض { ﭕ } [السجدة ]21 :قبل { ﭖ ﭗ } [السجدة ]21 :عذاب اآلخرة { ﭘ }
[السجدة]21 :؛ أي من بقي منهم { ﭙ ﭚ } [السجدة ]21 :إىل اإليامن .انظر:
 -املحيل ،والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،مرجع سابق ،ص.547
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أرصوا عىل كفرهم ورشكهم وقال
وصارت كل فرص اهلداية متاحة هلم ،ومع ذلك ّ
قائلهم{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [ص .]6 :آهلتهم التي مل تكن
سوى أوثان صنعوها بأيدهيم ،ومنحوها أسامء خمرتعة ،وصفات مصطنعة .فهم بذلك
تعرضوا لنقمة اهلل وغضبه الذي لن جيعل املسلمني كاملجرمني ،بل سريحم
كله قد ّ

املؤمنني وينتقم من املجرمني.

النَّجم الرابع :سنن اهلل ال تتخلف

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ}[السجدة]30-23 :

{ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ}

[السجدة]23 :

الرسول -القرآن ،فال تكن يف شك من
أيا ّولقد آتينا موسى التّوراة كام آتيناك ّ
لقاء موسى ليلة اإلرساء واملعراج ،وجعلنا التّوراة هداية لبني إرسائيل ،تدعوهم إىل
(((
احلق وإىل طريق مستقيم.

والتّذكري بموسى  يأيت يف الغالب بعد بيان معاناة رسول اهلل  مع
قومه ،فكان التّذكري به وبقومه حيقق أهداف ًا عديدة؛ منها:

 -التّرسية عن رسول اهلل .

بأنم مهام بالغوا بالتّخفي،
 إشعار اليهود -وكانوا كثريين يف جزيرة العربّ -وبكتامن مساوئهم ،وحتريف وتزييف تراثه ّ 
فإن اهلل  سيطلع
نبيه  عليه ،لئال تتوهم هيود ّأنا حني تصدّ النّاس عن اإليامن برسول اهلل
((( آل الشيخ ،التّفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص ،417تفسري اآلية  23من سورة السجدة.
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الشك عىل أتباعه ّ
أن اهلل ساتر
وتصديقه ،وحتريض العرب ضدّ ه ،وتفضيل أهل ّ
ذلك عليهم ،ال؛ ّ
ألن اهلل  سيفضحهم ويكشف تآمرهم وخيانتهم للعهود
واملواثيق كلها.

أن يف ذلك رسالة للعرب واألميني كافة وألهل الكتاب أيض ًاّ ،
 ّأن رسول اهلل 

قد كُشف له من أنباء بني إرسائيل ما مل يكتشفه علامؤهم وأحبارهم وربان ّيوهم،
سواء يف ذلك تارخيهم ودينهم وكتاهبم وأنبياؤهم ،ودخائل نفوسهم .ويف هذه
السورة توضع العالقة بني سيدنا حممد  وسيدنا موسى  يف شكل فيه
ّ
معنى اإلغاظة لليهود ،بالتّأكيد عىل أنّك يا حممد سوف تلقى أخاك موسى دون
ريب وال شك ،وستسمع منه الكثري مما عاناه من قومه هؤالء من أذى وجحود
ومترد مل يقلل منه ما صنعه اهلل عىل يديه هلم ،ومع ّ
أن ما جئت به من وحينا يقص
عىل بني إرسائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون ،لكنهم تنكروا لك وهم يعرفونك
فإنم سريجعون إلينا بخالفاهتم تلك يوم القيامة
كام يعرفون أبناءهم ،ولذلك ّ
ونفصل بينهم فيام كانوا فيه خيتلفون .فكيف يتخذهم قومك مراجع هلم يستفتوهنم
يف شأنك وشأن رسالتك؟ !وهو ما أغضب (حرب األمة وترمجان القرآن) عبد اهلل
ون َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
ابن َع َّب ٍ
ف ت َْس َأ ُل َ
َاب َو ِكتَا ُبك ُْم
نيَ ،ك ْي َ
ش ا ُْل ْس ِل ِم َ
اس  فقال" :يا َم ْع َ َ
ث ْالَ ْخ َب ِ
الذي ُأن ِْز َل عىل نَبِ ِّي ِه ﷺ َأ ْحدَ ُ
ب؟ وقد َحدَّ َثك ُْم اهلل َأ َّن
ار بِاهلل تقرؤونه مل ُي َش ْ
ِ
ِ
َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َابَ ،ف َقا ُلوا :هو من ِعن ِْد اهلل
َاب َبدَّ ُلوا ما َكت َ
َب اهللَ ،و َغيَّ ُ وا بِ َأ ْيدهيِ ْم ا ْلكت َ
ِ
توا بِ ِه َث َمن ًا َق ِليالًَ ،أ َف َل َين َْهاك ُْم ما َجا َءك ُْم من ا ْل ِع ْل ِم عن ُم َسا َء َلتِ ِه ْم؟ وال واهلل ما
ل َي ْش َ ُ
(((
َر َأ ْينَا منهم َر ُج ً
ُم".
ال َق ُّط َي ْس َأ ُلك ُْم عن الذي ُأن ِْز َل َع َل ْيك ْ
{ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [السجدة]24 :

يأتم هبم النّاس ،ويدعوهنم إىل
وجعلنا من بني إرسائيل هداة ودعاة إىل اخلريُّ ،
التّوحيد وعبادة اهلل وحده وطاعته ،وإنّام نالوا هذه الدّ رجة العالية حني صربوا عىل
الش ِك عن َّ
الش َها َد ِة
((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الشهاداتَ ،باب لَ ُي ْس َأ ُل َأ ْه ُل ْ ِّ
َوغ ْ ِ
َي َها ،حديث رقم ( ،)2685ص( .911كتابكم) القرآن( .أحدث األخبار باهلل) أقرب الكتب إليكم
ّ
يغي( .ينهاكم) يكفيكم ويغنيكم.
نزوالً من عند اهلل عزّ
وجل( .مل يشب) مل خيلط بيشء غريه ،ومل يبدّ ل ومل ّ
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وحتمل األذى يف سبيله ،وكانوا بآيات اهلل
أوامر اهلل ،وترك زواجره ،والدّ عوة إليه،
ُّ
وحججه مصدقني عىل وجه اليقني.
{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [السجدة]25 :

ّ
الرسول -يقيض بني املؤمنني والكافرين من بني إرسائيل وغريهم
أيا ّإن ربك ّ
يوم القيامة بالعدل فيام اختلفوا فيه من أمور الدّ ين ،وجيازي كل إنسان بعمله بإدخال
ِ
(((
ِ
ِ
وأهل الن ِّار الن َّار.
أهل
اجلنة اجلن َة

السورة إىل التّعجب من أمر هؤالء املرشكني الذين ع ّطلوا قوى الوعي
ّ
ثم تنتقل ّ
التي َم َّن اهلل عليهم هبا ،ولو ّأنم أحسنوا االستفادة هبا الستطاعوا الوصول إىل
اهلداية{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ} [السجدة]26 :

ثم ّإنم أصحاب رحلتني :رحلة ّ
الرحلتني
الشتاء ورحلة ّ
ّ
الصيف ،وهم يف كلتا ّ
ثم بادت ،أو مل تؤ ِّد أخبار تلك األمم وآثارها إىل هدايتهم
يمرون عىل آثار أمم سادت ّ
ّ
السليم ،ويوضح
بأن يفهموا من هالك تلك األمم وبقاء آثار مساكنهم ما يرشد العقل ّ
ويبني هلؤالء ّ
الرسل من قبل،
أن مصريهم لن خيتلف عن مصائر أولئك الذين كذبوا ّ
فحق عليهم وعد اهلل تعاىل{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ[ }..النمل.]85 :
َّ

السمع وع ّطلوا البرص ،وأوقفوا قوى الوعي ،فلم تعد
ولكنهم قد ع ّطلوا حاسة ّ
تلك األمور وال سواها تعني هلم الكثري{ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ} [األعراف{ ،]179 :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [األنفال.]22-21 :

ثم يردف ذلك بآية أخرى يروهنا يف كل حني ،ويشاهدوهنا يف كل مكان ،وذلك
ّ
الصرب وحيتفون باستقباله؛ ّ
ألن حياهتم وحياة
هو "الغيث" الذي ينتظرونه بفارغ ّ
زروعهم وأنعامهم تتوقف عليه{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

((( آل الشيخ ،التّفسري امليرس ،مرجع سابق ،ص ،417اآلية  24من سورة السجدة.
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ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [السجدةّ ،]27 :إنم يبرصونه ،ولكنّهم ال
يبرصون بعيون بصائرهم من َّنزله وكيف َّنزله؛ ّ
ألن أبصارهم ال تؤدي هلدايتهم،
ألنم يؤمنون باألنواء((( ،وال يرون التّدبري اإلهلي فيها لغفلتهم وعمى قلوهبم .وبدلً
ّ
فإنم يتجاهلون ذلك ليعودوا إىل
من أن يؤ ّدي كل ما يسمعون ويبرصون هلدايتهم ّ
السخرية واالستهزاء برسول اهلل  .واملؤمنني .ليتساءلوا ساخرين{ :ﯛ ﯜ
ّ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [السجدة ،]28 :متى حيني موعد هذا الفتح والنّرص
السخرية ،ويرد عليهم بجد{ :ﯣ ﯤ
السياق هذه ّ
الذي يعدكم حممد به؟ !فيتجاهل ّ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ} [السجدة ،]29 :فكأنّه جييب عىل سخريتهم
تلكِ :ل َ تسألون عن يوم الفتح ،وما الذي تنتظرونه فيه؟ إنّه يوم إذا جاء قد ال جتدون
التاجع ،ولن حتصلوا عىل إمهال .فكان األجدر بكم لو عقلتم
بعده فرصة للتّوبة أو ّ
أن تتساءلوا عام إذا كان من املمكن لكم بعد الدّ خول يف ذلك اليوم العودة إىل الدّ نيا،
والرجوع عام كنتم تعلمون ،أو ّ
أي نفع!!
أن يوم الفتح سيجلب لكم ّ
أو التّوبة ّ

واآلية الكريمة جعلت املراد "بالفتح" شام ً
ال للفتح يف الدّ نيا بالتّمكني لرسول اهلل
ﷺ .واملؤمنني كام يف قوله تعاىل{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [غافر.]52-51 :
وحيتمل أن يكون املراد بـ"يوم الفتح" اليوم الذي يفصل فيه بني اخلالئق فيام كانوا فيه
خيتلفون .فإذا أريد به "الفتح" يف الدّ نيا فقد برش رسول اهلل ﷺ به قبل وقوعه يف قوله
{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [النرص ،]1 :وجاءت "سورة الفتح" بعد
فتح مكة بامتنان اهلل  عىل رسوله ﷺ ،بقوله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ} [الفتح:
 ،]1وقد يرجح ذلك كون اطراد الفتح يف الدّ نيا .وال يتعارض ذلك مع قوله تعاىل:

((( عن زَ ْي ِد بن َخالِ ٍد ا ُلْ َهنِ ِّي َأ َّن ُه قال" :صىل لنا رسول اهلل ﷺ َص َ
الص ْب ِح بِا ُلْدَ ْيبِ َي ِة عىل إِ ْث ِر َس َم ٍء كانت من
ل َة ُّ
ِ
فَ ،أ ْق َب َل عىل الناس ،فقال :هل تَدْ ُر َ
ون َما َذا قال َر ُّبك ُْم؟ قالوا :اهلل َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم ،قال:
ْص َ
ال َّل ْي َلة ،فلام ان َ َ
َأصبح من ِعب ِ
ادي ُمؤْ ِم ٌن َوكَافِ ٌرَ ،ف َأ َّما من قالُ :مطِ ْرنَا بِ َف ْض ِل اهلل َو َر ْحَتِ ِه" َف َذلِ َك ُمؤْ ِم ٌن ِب َوكَافِ ٌر بِا ْلك َْوك ِ
َب،
َ
ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َأ َّما من قال :بن َْوء ك ََذا َوك ََذا َف َذل َك كَاف ٌر ب َو ُمؤْ م ٌن با ْلك َْوكَب ".انظر:
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب :األذانَ ،بابَ :ي ْس َت ْقبِ ُل ْ ِال َما ُم الناس إذا َس َّل َم ،حديث
رقم ( ،)846ص.172
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{ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [السجدة ،]29 :وذلك ّ
ألن من
السيوف ُث ّم ُقتل فإنّه ال ينتفع بذلك ،كإيامن
قال كلمة التّوحيد متعوذ ًا وقد رابه شعاع ّ
فرعون بعد أن أيقن أنّه هالك ال حمالة ،وقد يعضد ذلك ترديد رسول اهلل ﷺ لقوله
تعاىل{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} [القمر .]45 :يوم بدر ،ونحو قوله تعاىل{ :ﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ} [األعراف .]89 :وقد ُيراد بيوم الفتح يوم الدّ ين،
وهذا هو املتبادر إىل ّ
السورة الكريمة بقرينة قوله تعاىل{ :ﯫ ﯬ ﯭ
الذهن يف هذه ّ
ﯮ} [السجدة]29 :؛ إذ ّ
إن ذلك اليوم هو يوم احلكم والفصل وقيام القيامة حيث
يكشف الغطاء عن األبصار {ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
السورة بقوله تعاىل{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﮙ} [قّ ،]22 :
ثم ختتم ّ
ﯴ} [السجدة]29 :؛ فانرصف عنهم فقد بذلت كل ما استطعت هلدايتهم ،وأبلغتهم
رسالة ربك ،ونصحت هلم .وبذلت كل طاقتك لدعوهتم إىل اإليامن فأعرضوا؛
بقي ّإل أن تنتظر وعد اهلل  لك
وبذلك استحقوا أن تعرض عنهم ،وما َ
بالنّرص عليهم ،وبالفتح لك وللمؤمنني ،وهم ينتظرون هزيمتك وانتصارهم اغرتار ًا
عز ّبوعد ّ
وجل -ومن ينتظر أماين
الشيطان هلم .وفرق كبري بني من ينتظر وعد اهلل ّ
ّ
الشيطان ووعوده الكاذبة التي سوف ينفيها ويتنصل منها ...واهلل أعلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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طه جابر العلواين

السرية العلمية والعملية
امليالد والوفاة:

ولد الدكتور طه جابر العلواين يف مدينة الفلوجة ،يف العراق ،منطقة احلصوة،
حمافظة األنبار ،يف تاريخ 1354هـ1935 /م .وتويف رمحه اهلل يف القاهرة بتاريخ 4
آذار 2016م.
املؤهالت العلمية:

شهادة الدكتوراه ،كلية الرشيعة والقانون ،جامعة األزهر1972 ،م بمرتبة
ختصص "أصول الفقه".
الرشف األوىل يف ّ

شهادة املاجستري ،كلية الرشيعة والقانون ،جامعة األزهر1968 ،م.

شهادة الليسانس (البكالوريوس) ،كلية الرشيعة والقانون ،جامعة األزهر،
1959م.

شهادة الثانوية األزهرية ،القاهرة1953 ،م.

شهادة املدرسة اآلصف ّية الدينية (املعهد الديني) يف الفلوجة ،العراق1952 ،م.

شهادة االبتدائية من املدرسة االبتدائية للبنني بالفلوجة ،العراق-1948 ،
1949م.

اللغات:

العربية (اللغة األم  -إتقان تام)
اإلنجليزية (إتقان تام)

الفارسية (إملام يسري)

الرتكية (إملام يسري)
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اخلربات العلمية:

الرئيس املؤسس ألكاديمية طه العلواين للدراسات القرآنية ،فرجينيا ،منذ سنة
2013م.

الشافعي الفقه وأصوله والفقه املقارن بجامعة قرطبة،
أستاذ كريس اإلمام
ّ
فرجينيا ،من سنة 1997م.

رئيس جامعة العلوم اإلسالم َّية واالجتامع َّية سابق ًا ( ،)G.S.I.S.Sمن سنة
1986م وحتى سنة 2007م ،التي أصبحت تعرف فيام بعد بـ"جامعة قرطبة"
منذ 2002م.

نائب رئيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي (هريندن -فرجينيا) من سنة 1984م
وحتى سنة 1986م.

رئيس قسم البحوث والدراسات يف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي من 1984م
وحتى سنة 1986م.
رئيس حترير جملة إسالم َّية املعرفة ،الصادرة عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
فرجينيا ،من سنة 2002م وحتى 2007م.
أستاذ الفقه واألصول كلية الرشيعة جامعة اإلمام حممد بن سعود ،من سنة
1975م وحتى 1984م.

أستاذ الثقافة اإلسالمية بمعهد ضباط األمن العام يف الرياض من سنة 1977م
وحتى سنة 1983م.

مستشار قانوين يف احلقوق اخلاصة بوزارة الداخلية يف اململكة العربية السعودية
من سنة 1975م وحتى 1976م.

مستشار اللجنة الوطن َّية للمياه يف اململكة السعودية ملدة سنتني.

مدير حترير جملة اجلندي يف التدريب العسكري يف بغداد 1963م.

مدرس الدراسات اإلسالمية يف الكلية العسكرية يف بغداد من سنة 1964م
وحتى سنة 1979م.
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مدرس يف كل َّية الدراسات اإلسالم َّية يف بغداد.

اخلطابة واإلمامة والتدريس يف جامع (احلاجة حسيبة) يف بغداد ،الكرادة الرشق َّية،
من سنة 1953م وحتى سنة 1969م.

عضوية املؤسسات العلمية:

أستاذ زائر جلامعة القايض عياض ،مراكش ،وبني مالل ،املغرب لعدة مرات،
ابتدا ًء من سنة 2000م.

أستاذ زائر للجامعة اإلسالمية العاملية يف كوااللومبور ،ماليزيا لعدة مرات ،ابتدا ًء
من سنة 1989م.
أستاذ زائر جلامعة اجلزيرة يف السودان.

أستاذ زائر جلامعة بروناي ،سلطنة بروناي.

أستاذ زائر جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يف اجلزائر.
أستاذ زائر جلامعة سرتاسبورج ،فرنسا.

أستاذ زائر جلامعة جورج تاون – واشنطن.

مؤسس ملجلس أمناء املعهد العاملي للفكر اإلسالمي وللمعهد ،فرجينيا.
عضو ّ

حمارض لعدة مرات يف الدروس احلسن َّية الرمضانية حتت رعاية امللك احلسن الثاين
وامللك حممد السادس.

عضو اللجنة التنفيذ َّية ملجمع التقريب بني املذاهب مع املشاركة يف دورات
وعمن.
ومؤمترات عديدة للمجمع يف طهران ومسقط ّ

عضو جملس أمناء جامعة أفريقيا العامل َّية يف السودان.

حاصل عىل جائزة مؤسسة كري ( )CAIRألفضل إنجاز يف خدمة العمل اإلسالمي
يف أمريكا ،واشنطن ،نوفمرب 2005م.

حاصل عىل جائزة وزارة الثقافة يف طهران ألحسن كاتب يف اإلسالم َّيات لعام
2005م.
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عضو املجمع الفقهي الدويل بجدة (منظمة املؤمتر اإلسالمي).

عضو املجلس التأسييس لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة.

عضو املجمع امللكي لبحوث احلضارة (مؤسسة آل البيت -األردن).
عضو مؤسس للمجمع الفقهي يف اهلند.

رئيس املجلس الفقهي ألمريكا الشاملية وكندا من  1988حتى 2005م.

حاصل عىل وسام احلسني للعطاء املميز من الدرجة األوىل ،من مؤسسة آل البيت
امللكية للفكر اإلسالمي/األردن 2013م.

تأسيس كريس التفاهم اإلسالمي املسيحي حتت عنوان كريس العلواين للدراسات
الالهوتية (املؤدية إىل التفاهم اإلسالمي املسيحي) يف واشنطن ،منذ 2009م.
املؤمترات والندوات العلم َّية واللقاءات األكاديم َّية:

 -اللقاء العاملي الثالث للندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،الرياض1976 ،م.

 دورة األئمة والدعاة يف أمريكا الشاملية ،شيكاغو1976 ،م ،ودورات الحقة يفواليات أمريك َّية عديدة.

 -مؤمتر الفقه اإلسالمي ،الرياض1976 ،م.

 -ملتقى الفكر اإلسالمي يف اجلزائر ،رقم1977 ،)11( :م.

 اللقاء التأسييس للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف لوغانو ،سويرسا1977 ،م،تقرر فيه إنشاء املعهد العاملي.
الذي ّ

 ندوة االستطاعة يف احلج ،رابطة العامل اإلسالمي ،مكة املكرمة1978 ،م. -مؤمتر الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،الرياض 1980م.

 -خميم الشباب اإلسالمي يف أفريقيا ،باماكو ،مايل1981م ،بصفة حمارض.

 -خميم الشباب اإلسالمي ،دكا ،بنغالديش1981 ،م ،بصفة حمارض.

 مؤمتر االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظامت الطالبية ( )IIFSOكواالمبور ،ماليزيا،1981م ،بصفة حمارض.
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 مؤمتر التدريب القيادي حلركة الطالب املسلمني ،بوبال ،اهلند1981 ،م ،بصفة حمارض. -اللقاء العاملي الرابع للندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،نريويب1982 ،م ،بصفة حمارض.

 -ملتقى الفكر اإلسالمي يف اجلزائر ،رقم1982 ،)16( :م.

 ندوة( :إسالمية املعرفة) التي عقدها املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،بالتعاونمع اجلامعة اإلسالمية ،إسالم آباد ،باكستان1982 ،م.
 -املؤمتر العاملي إلسالم َّية املعرفة ،كواالملبور1984 ،م.

 -املؤمتر العاملي إلسالمية املعرفة الثالث يف السودان1986 ،م.

 -ندوة حقوق املتهم يف اإلسالم ،الرياض :اململكة العربية السعودية1982 ،م.

 مؤمتر االحتاد اإلسالمي يف أمريكا الشاملية (إسنا1983 ،)ISNA /م ،ومراتأخرى الحقة.

 -املؤمتر السنوي لـ"أمة اإلسالم" برئاسة لويس فرخان ووارث الدين حممد يف شيكاغو.

 -ملتقى الفكر اإلسالمي يف اجلزائر ،رقم1983 ،)17( :م ،عضو مشارك لعدة مرات.

 ندوة اإليسيسكو (نحو إسرتاتيجية ثقافية إسالمية) 1988م شارك يف صياغةتلك االسرتاتيج ّية.
عمن – األردن  ،23-19يونيو 1989م.
 -ندوة السنة النبو َّية يف ّ

 ندوة احلياة الفكرية يف الدولة العثامنية ،زغوان ،تونس :مركز الدراسات العثامنيةواملوريسكية والتوثيق1988 ،م.

عمن ،األردن :مايو 1988م.
 -ندوة "حول النظام املعريف اإلسالمي" ّ

عمن ،األردن  ،27-24يوليو 1990م.
 -مؤمتر نحو نظر َّية تربو َّية إسالم َّيةّ ،

 ندوة إشكالية التحيز يف العلوم الطبيعية واالجتامعية واإلنسانية ،القاهرة:1995م.
 أستاذ التأصيل وإسالمية املعرفة يف دورة مكثفة خلمسني أستاذ ًا من أساتذةاجلامعات السودانية1992 ،م ،ملدة أسبوعني.
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 -أستاذ "إسالمية املعرفة" يف الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا.

 الدورة احلادية عرش ،ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل ،البحرين1998 ،م،ودورات أخرى يف جدة وغريها.

 -مؤمتر مؤسسة األوقاف جلامعة املسلمني اإلندونيسية ،مايو 1998م.

 -الندوة التحضري َّية إلعداد برامج جامعة اخلليج يف البحرين قبل التأسيس.

 عضو جلنة وضع برامج كلية الرشيعة والقانون يف جامعة السلطان قابوس،سلطنة ُعامن.
 -الدورة اخلامسة عرش ملجلس جممع الفقه اإلسالمي ،سلطنة ُعامن2003 ،م.

 املشاركة خبري ًا يف الشؤون اإلسالمية يف املائدة املستديرة التي عقدت حولموضوع "مزيد ًا من الفهم للعامل اإلسالمي" ،يف معهد جورج شولتز التابع
لوزارة اخلارجية األمريك ّية ،حرضه سفراء أمريكا يف العامل اإلسالمي وكبار
موظفي اخلارجية يف 17سبتمرب 2002م.

 املشاركة ببحث يف :مؤمتر مقاصد الرشيعة ،جامعة مهدرد ،نيودهلي ،اهلند،ديسمرب 2004م.
 -أستاذ زائر جلامعة مهدارد من ديسمرب  2004إىل يناير  2005يف اهلند.

عمن،
 املشاركة ببحث يف :ندوة إعجاز القرآن الكريم ،جامعة الزرقاء األهليةّ ،األردن2005 ،م.

 املشاركة ببحث يف :ندوة املذاهب اإلسالمية والتحديات املعارصة ،جامعة آلعمن ،األردن2005 ،م.
البيتّ ،
 الدورة األوىل جلائزة نايف بن عبد العزيز العاملية للسنّة النبوية والدراساتاإلسالمية املعارصة ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،أبريل 2005م.

 مؤمتر القيم اإلسالمية ومناهج الرتبية والتعليم ،تطوان ،املغرب23-21 ،نوفمرب 2005م.
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 الدورة األوىل لتدريب األئمة  ،بالتعاون مع دار اإلفتاء املرصية ،القاهرة21 ،يناير 30 -مارس2006 ،م (األستاذ األول).
 ندوة الفقه ال ُعامين واملقاصد الرشعية ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،سلطنةُعامن ،مارس 2006م.

 الدورة الثانية لتدريب األئمة  ،بالتعاون مع دار اإلفتاء املرصية ،القاهرة ،مايو-أغسطس2006 ،م.

 ندوة االجتاهات احلديثة يف دراسة القرآن الكريم ،بريوت ،13 -11 ،فرباير 2006م. -مؤمتر املجلس التأسييس لرابطة العامل اإلسالمي ،مكة املكرمة ،نوفمرب 2006م.

 -مؤمتر تقييم مرشوع إسالمية املعرفة خالل  25عام ًا ،اسطنبول ،تركيا ،ديسمرب 2006م.

 ندوة "السياق يف القرآن الكريم" الرابطة املحمد َّية لعلامء املغرب ،الرباط2007 ،م. املشاركة يف األيام الدراس َّية جلامعة القايض عياض ومجع َّية الشباب املغاريب يفكندا ملرات متكررة.
 -دورة "إعداد باحث يف العلوم الرشعية" 2014م.

 -ندوة "التجديد يف الفكر والعلوم اإلسالمية" مشيخة األزهر ،أبريل 2015م.

 دورة "جتديد اخلطاب الديني" األوىل بالتعاون بني أكاديمية طه العلواينللدراسات القرآنية ومشيخة األزهر ،مايو :أكتوبر 2015م.

 جزء من دورة "جتديد اخلطاب الديني" الثانية ،بالتعاون بني أكاديمية طه العلواينللدراسات القرآنية ومشيخة األزهر يناير :فرباير 2016م.
CONFERENCES ATTENDED:
“American Muslims and Politics—Where Are We?” Presentation at
24th Annual Shura Conference, Leesburg, Virginia (May 28-30, 2002).
Panelist “Muslim Perspective on Political Participation,” AMC
Imam Conference 2002, Alexandria, Virginia, April 26-29, 2002.
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Panelist “Muslim Perspective on Political Participation,” at
National Leadership Conference for Imams, Arlington, Virginia
(September 29-October 1, 2000).
“Quran, Sunnah and Military Regulations: GSISS Mission Analysis,”
presentation at First Annual Muslim American Military Chaplains
Conference: Faith in Action: Serving God, Country and the Muslim
Community,” Leesburg, Virginia (August 28-30, 2000).
Chairperson for panel on “Shariah Foundations for Islamic Banking
and Finance II: Injunction” during Islamic Banking and Finance
America 2000 Islamic Society of North America Conference,
Long Beach, California (July 14-16, 2000).
Speaker at Fiqh Conference in Trinidad, West Indies (May 25-31,
2000).
“Ikhtilaf: the Ethics of Disagreement,” address at the 22nd Annual
Institutional Dawah and Surrah Conference, Leesburg, Virginia
(may 31-June 2, 2000).
Gave Welcoming Address at 28th Annual Conference of the
Association of Muslim Social Scientists, Leesburg, Virginia
(October 29-31, 1999).
Participant, Halaqa Conference, London, England (March 11-13, 1999).
Participant in Symposium on Fiqh Issues, Organization of the
Islamic Conference, Islamic Fiqh Academy, Bahrain (November
14-19, 1998).
“Ijtihad, Islamic Capital Markets, and Economic Development,”
presentation at Second Annual Harvard Forum on Islamic Finance,
Harvard University, Cambridge, Massachusetts (October 9-10,1998).
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Participant in panel on “Causes of Clash of Civilizations,” Clash of
Civilizations Conference, Diyarbakir, Turkey (September 19-20, 1998).
Participant at Second International Islamic Unity Conference,
Washington, D.C. (August 7-9, 1998).
Presented a paper during the Zaghwan Conference: “The Islamic
Thought During the Ottoman Empire,” sponsored by the Center
of Ottoman Studies and Documentation, Tunisia (1988).
“Al-Fiqh wa al-Hadharah” (Jurisprudence and Civilization).
Conference: Conference of the Islamic Civilization, Kuala
Lumpur, Malaysia (May 1984).
Speaker at the Conference of Islamization and Knowledge, jointly
sponsored by the International Institute of Islamic Thought and
The Islamic University in Islamabad, Pakistan (1982).
The Camp of Muslim Youth of Africa, Bamako, Mali (1982).
Speaker at the Conference of The Islamic Union of Student
Organizations, Kuala Lumpur, Malaysia (1981).

:األبحاث والدراسات

،15 ،14  عدد، القاهرة، جملة املسلم املعارص، نشأته وتدوينه: علم أصول الفقه.م1978 سنة
.م1979 ، الرياض، أ ّلفت لطالب كلية الرشيعة، مقدمة يف املنطق واملقدمات األصولية-

، الرياض، جملة أضواء الرشيعة، نظرة عامة يف بعض مناهج البحث اإلسالمية.م1979 ،8 عدد

 جامعة، جملة كلية اللغة العربية، اجلاحظ وموقفه من الطاعنني يف القرآن الكريم.م1980 ،اإلمام حممد بن سعود
.م1982 ،13  عدد، الرياض، جملة أضواء الرشيعة، نظرات يف تطور علم أصول الفقه-
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 أفعال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ومذاهب العلامء يف االحتجاج هبا،امللتقى السادس عرش للفكر اإلسالمي ،اجلزائر1982 ،م.

 املياه وأحكامها يف اإلسالم ،بحث أعد للخطة الوطنية للمياه يف السعودية ،نرشضمن املجلد القانوين للخطة باللغة العربية واإلنجليزية1982 ،م.

 علم أصول الفقه باعتباره منهج بحث يف املعرفة ،املؤمتر الثاين إلسالمية املعرفة،إسالم آباد ،باكستان1982 ،م.

 -الرأي وحجيته ،امللتقى السابع عرش للفكر اإلسالمي ،اجلزائر1983 ،م.

 حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق :بحث فقهي مقارن ،جملة املسلم املعارص،القاهرة ،عدد 1984 ،35م.
 -الفقه واحلضارة ،ندوة احلضارة اإلسالمية ،كواالملبور ،ماليزيا1984 ،م.

 تعليل األحكام الرشعية واختالف العلامء فيه وحقيقة موقف احلنابلة منه ،جملةأضواء الرشيعة ،الرياض ،عدد  1404 ،10هـ1984 /م.
 -مذكرة تضمنت عرض مقرر الثقافة اإلسالمية ملعهد ضباط األمن يف الرياض 1987م.

 حول فكرة املواطنة يف املجتمع اإلسالمي ،جملة قراءات سياسية ،فلوريدا ،س،3ع1993 ،1م.

 األزمة الفكرية ومناهج التغيري يف الواقع العريب ،جملة االجتهاد ،بريوت،ع1994 ،24م.

 التعددية :أصول ومراجعات بني االستتباع واإلبداع ،جملة قراءات سياسية،فلوريدا ،س ،4ع1994 ،2م.

 -ملاذا إسالمية املعرفة ،جملة إسالمية املعرفة ،فرجينيا ،س ،1ع1995 ،1م.

 العلوم النقلية بني منهجية القرآن املعرفية وإشكاليات عرص التدوين ،جملةقراءات سياسية ،فلوريدا ،س ،5ع1995 ،3م.

 العقل وموقعه يف املنهجية اإلسالمية ،جملة إسالمية املعرفة ،فرجينيا ،س،2ع1996 ،6م.
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 -عامل فقدناه "الشيخ حممد الغزايل" جملة إسالمية املعرفة ،فرجينيا ،ع1996 ،4م.

 شيخنا حممد الغزايل وصفحات من حياته ،جملة إسالمية املعرفة ،فرجينيا،ع1997 ،7م.
 -يف منهج فهم احلديث الرشيف ،جملة الرشاد ،كاليفورنيا ،ع1997 ،4م.

 إسالمية املعرفة :فكر ًة ومرشوع ًا ،جملة قضايا إسالمية ،إيران ،ع1997 ،4م. تساؤالت حول إسالمية املعرفة ،جملة قضايا إسالمية ،إيران ،ع1997 ،5م. حاكمية القرآن ،جملة قضايا إسالمية معارصة ،بريوت ،ع1998 ،2م. -املشهد الثقايف العريب ،جملة قضايا إسالمية معارصة ،ع1998 ،3م.

 أبعاد غائبة عن الفكر اإلسالمي املعارص ،جملة قضايا إسالمية معارصة ،بريوت،ع1999 ،5م.

 مدخل إىل فقه األقليات :نظرات تأسيسية ،جملة إسالمية املعرفة ،فرجينيا ،س،5ع1999 ،19م.

ٌ
رسول خالد ورسالة عاملية ومرجع كوين للبرشية ،جملة الكلمة ،بريوت،
 القرآنع1999 ،22م.

 -منهجية التعامل مع القرآن ،جملة قضايا إسالمية معارصة ،بريوت ،ع1999 ،6م.

 فقه األولويات :أعلم أولويات أم فقه أولويات ،جملة قضايا إسالمية معارصة،بريوت ،ع1999 ،7م.

 الفقه املوروث :بعض ما له ويشء مما عليه ،جملة قضايا إسالمية معارصة،بريوت ،ع1999 ،8م.

 -مقاصد الرشيعة ،جملة قضايا إسالمية معارصة ،بريوت ،ع2000 ،10 ،9م.

 -السنة النبوية ودراساهتا بني املايض واحلارض ،جملة الكلمة ،بريوت ،ع2000 ،27م.

 املقاصد الرشعية العليا احلاكمة :التوحيد ،التزكية ،العمران ،جملة قضايا إسالميةمعارصة ،بريوت ،ع2000 ،13م.

 -مدخل إىل فقه األقليات اإلسالمية ،جملة املسار ،فرجينيا ،ع2000 ،2م.
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 الفكر اإلسالمي يف مواجهة العوملة :حوار مع د .طه العلواين ،جملة رؤى،باريس ،ع2001 ،12م.

 -حول مقولة :اإلسالم والغرب ،جملة رؤى ،باريس ،ع2001 ،13م.

 التوحيد ،التزكية ،العمران ( ،)1جملة قضايا إسالمية معارصة ،بريوت ،ع،162001 ،17م.

 التوحيد ،التزكية ،العمران ( ،)2جملة قضايا إسالمية معارصة ،بريوت،ع2002 ،18م.
 نحو منهجية قرآنية للبحوث والدراسات ،جملة إسالمية املعرفة ،فرجينيا،ع2002 ،30م.

 -اإلسالم والغرب :حوار أم رصاع ،جملة رؤى ،باريس ،ع2002 ،16م.

 مفهوم األرسة يف اخلطاب اإلسالمي املعارص ،نرش ضمن كتاب "موسوعةاألرسة" ،الكويت :مؤسسة الكويت للتقدم العلمي2002 ،م.

 -فقه التعارف ،وثقافة التعايش ،جملة قضايا إسالمية معارصة ،بريوت ،ع2003 ،22م.

 منهجية القرآن املعرفية ،وأسلمة فلسفة العلوم الطبيعية واإلنسانية ،جملة قضاياإسالمية معارصة ،بريوت ،ع2003 ،23م.
 -مفاهيم القرآن وحتديد مهام األنبياء ،جملة إسالمية املعرفة ،فرجينيا ،ع2003 ،34 ،33م.

 -القرآن املجيد وخطابه العاملي ( ،)1جملة املسار ،فرجينيا ،ع2003 ،12 ،11م.

 -القرآن املجيد وخطابه العاملي ( ،)2جملة املسار ،فرجينيا ،ع2004 ،13م.

 -الوحدة البنائية للقرآن املجيد ،جملة الكلمة ،بريوت ،ع2004 ،43م.

 -عربية القرآن ومستقبل األمة القطب ،جملة إسالمية املعرفة ،فرجينيا ،ع2004 ،35م.

 مراجعة كتاب "العاملية اإلسالمية الثانية" ملحمد أبو القاسم حاج محد ،جملةإسالمية املعرفة ،فرجينيا ،ع2004 ،38 ،37م.

 -السنة النبوية الرشيفة ونقد املتون ،جملة إسالمية املعرفة ،فرجينيا ،ع2005 ،39م.

 تراثنا اإلسالمي واملعارف اإلنسانية واالجتامعية ،جملة إسالمية املعرفة ،فرجينيا،ع2006 ،43 ،42م.
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الكتب (مؤلفات الدكتور طه العلواين):

 حتقيق ودراسة كتاب (املحصول يف علم أصول الفقه) لإلمام فخر الدين الرازي،وقد قامت جامعة اإلمام حممد بن سعود بطبعه ونرشه يف ستة جملدات1980 ،م.
والطبعة الثانية ،بريوت :مؤسسة الرسالة1992 ،م .والطبعة الثالثة قيد اإلعداد
يف دار السالم للطباعة والنرش.

 -االجتهاد والتقليد يف اإلسالم ،القاهرة :دار األنصار1980 ،م.

 حتقيق كتاب "النهي عن االستعانة واالستنصار يف أمور املسلمني بأهل الذمةوالكفار" للعالمة مصطفى الوارداين ،الرياض ،رشكة العبيكان1983 ،م.

 أصول الفقه اإلسالمي :منهج بحث ومعرفة ،فرجينيا :املعهد العاملي للفكراإلسالمي1988 ،م ،الواليات املتحدة األمريكية .والطبعة الثانية ،املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي1995 ،م.

 أدب االختالف يف اإلسالم ،ط1985 ،1م ،قطر :سلسلة كتاب األمة،الكتاب رقم  .9:أما طبعات املعهد ،ط1987 ،3م ،نرش وتوزيع الدار العاملية
للكتاب اإلسالمي يف الرياض ،والطبعة الرابعة ،فرجينيا :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي1991 ،م.

 األزمة الفكرية املعارصة :تشخيص ومقرتحات وعالج ،فرجينيا :املعهد العامليللفكر اإلسالمي ،ط1989 ،1م.

 إصالح الفكر اإلسالمي :بني القدرات والعقبات ،فرجينيا :املعهد العاملي للفكراإلسالمي ،ط1991 ،1م .وطبعة أخرى عام 1994م.

 مشكلتان وقراءة فيهام ،مع املستشار طارق البرشي ،فرجينيا :املعهد العامليللفكر اإلسالمي1993 ،م.

 إصالح الفكر اإلسالمي :مدخل إىل نظام اخلطاب يف الفكر اإلسالمي املعارص،فرجينيا ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1994 ،م .وطبعة منقحة ومزيدة،
عمن :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،مكتب األردن.
1416هـ1995 /مّ ،
وطبعة خامسة ،فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي2009 ،م.
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 إسالمية املعرفة بني األمس واليوم ،القاهرة :دار اهلداية للطباعة والنرشوالتوزيع ،ط1995 ،1م.

 -ابن تيمية وإسالمية املعرفة ،فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1995 ،م.

 خواطر يف األزمة الفكرية واملأزق احلضاري لألمة اإلسالمية1989 ،م ،وطبعةأخرى منه يف الرياض :الدار العاملية للكتاب اإلسالمي1996 ،م.

 األزمة الفكرية ومناهج التغيري :اآلفاق واملنطلقات ،القاهرة :املعهد العامليللفكر اإلسالمي1996 ،م.

 اجلمع بني القراءتني :قراءة الوحي وقراءة الكون ،القاهرة :املعهد العاملي للفكراإلسالمي1996 ،م.

 التعددية :أصول ومراجعات بني اإلستتباع واإلبداع ،القاهرة :املعهد العامليللفكر اإلسالمي1996 ،م.
 -حاكمية القرآن ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1997 ،م.

 إسالمية املعرفة بني األمس واليوم ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،1997م.

 يف فقه األقليات املسلمة (ضمن سلسلة :يف التنوير اإلسالمي) ،القاهرة :هنضةمرص2000 ،م.
 -مقدمة يف إسالمية املعرفة ،بريوت :دار اهلادي2001 ،م.

 -إصالح الفكر اإلسالمي ،ط ،2بريوت :دار اهلادي2001 ،م.

 -مقاصد الرشيعة ،بريوت :دار اهلادي2001 ،م.

 -اخلصوصية والعاملية يف الفكر اإلسالمي املعارص ،بريوت :دار اهلادي2003 ،م.

 -مدخل إىل فقه األقليات ،إيرلندا ،املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث2004 ،م.

 أبعاد غائبة عن فكر وممارسات احلركات اإلسالمية املعارصة ،فرجينيا :املعهدالعاملي للفكر اإلسالمي ،ط1996 ،1م ،وط1997 ،2م ،وهناك طبعة يف دار
السالم ،يف القاهرة2004 ،م .وطبعة أخرى يف دار السالم ،ط2007 ،2م.

السرية العلمية والعملية 955
 نحو منهجية معرفية قرآنية :حماوالت بيان قواعد املنهج التوحيدي للمعرفة،بريوت :دار اهلادي2004 ،م.

 ابن رشد احلفيد :الفقيه والفيلسوف ،مراكش :جامعة القايض عياض ،املطبعةالوطنية2006 ،م.
 أزمة اإلنسانية ودور القرآن الكريم يف اخلالص منها ،القاهرة :مكتبة الرشوقالدولية2006 ،م.
 اجلمع بني القراءتني :قراءة الوحي وقراءة الكون ،القاهرة :مكتبة الرشوقالدولية2006 ،م.

 -الوحدة البنائية للقرآن املجيد ،القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية2006 ،م.

 -لسان القرآن ومستقبل األمة القطب ،القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية2006 ،م.

 ال إكراه يف الدين :إشكالية الردة واملرتدين من صدر اإلسالم إىل اليوم .ط،2مشرتكة بني املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ومكتبة الرشوق الدولية2006 ،م.
 -نحو موقف قرآين من النسخ ،القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية2007 ،م.

 نحو التجديد واالجتهاد ،مراجعات يف املنظومة املعرفية اإلسالمية ،أوالً :الفقهوأصوله ،القاهرة :دار التنوير2008 ،م.

 -التعليم الديني بني التجديد والتجميد ،القاهرة :دار السالم2009 ،م.

 نحو إعادة بناء علوم األمة االجتامعية والرشعية ،باالشرتاك مع منى أبو الفضل،القاهرة ،دار السالم2009 ،م.

 -مفاهيم حمورية يف املنهج واملنهجية ،القاهرة :دار السالم2009 ،م.

 -معامل يف املنهج القرآين ،القاهرة :دار السالم2010 ،م.

 -اإلمام فخر الدين الرازي ومصنفاته ،القاهرة :دار السالم2010 ،م.

 -نحو موقف قرآين من إشكالية املحكم واملتشابه ،القاهرة :دار السالم2010 ،م.

 -تفسري سورة األنعام ،القاهرة :دار السالم2012 ،م.
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 املعهد العاملي للفكر: فرجينيا، هرندن،السنة النبوية
ُّ  إشكالية التعامل مع.عمن
ّ ، مكتب األردن،م2014 ،هـ1435 ،1 ط،اإلسالمي

.م2014 ، دار السالم: القاهرة، جتربة ذاتية ودعوة للتدبر، حوار مع القرآن-

: فرجينيا، نحو إعادة بناء مفهوم األمة والدولة والدعوة، احلاكمية واهليمنة بالتعاون مع دار الفتح،م2016 ،هـ1437 ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
. األردن،عمن
ّ ،للدراسات والنرش

 املعهد العاملي للفكر: هرندن – فرجينيا، من أدب االختالف إىل نبذ اخلالف.عمن
ّ ، مكتب األردن،م2017 ، هـ1438 ،1 ط،اإلسالمي
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Virginia: The International Institute of Islamic Thought,
Occasional Paper Series, No. 3, 1991
Outlines of a Cultural Strategy. Herndon, Virginia: The International
Institute of Islamic Thought, Occasional Paper Series, No. 1, 1991.
The Ethics of Disagreement in Islam, London, International
Institute of Islamic Thought, 1993.
The Islamizatin of Knowledge: Yesterday and Today, London,
International Institute of Islamic Thought, 1995.
Missing Dimensions in Contemporary Islamic Movements.
Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought,
Occasional Paper Series, No. 9, 1996
Linking Ethics and Economics: the Role of Ijtihad in the Regulation
and Correction of Capital Markets. co-authored with Waleed El-

السرية العلمية والعملية 957
Ansary, Washington, District of Columbia: Center for Muslim
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Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections, London,
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مقاالت أو حمارضات للدكتور طه العلواين

مقاالت الدكتور طه جابر العلواين كثرية جد ًا ،وهي تكاد تتصل بمعظم
املجاالت املعرفية والدينية ،ويمكن الوقوف عىل بعض عناوين حمارضاته ،أو مقاالته
ذات ال ُبعد الفكري واملعريف والثقايف ،وهي مرتبة حسب األحرف اهلجائية ،ومنها:
حرف األلف:

(اإلبداع) و(أبشع اجلرائم … هل من تفسري؟) و(ابن رشد احلفيد الفقيه

والفيلسوف) و(آثار االستبداد) و(آثار جتاوز علم األولويات) و(االجتهاد اجلامعي
بني احلقيقة واخليال) و(االجتهاد والتجديد أمها واجب ُأ َّمة أم نخبة؟) و(االجتهاد
والتقليد يف اإلسالم) و(األحاديث املوضوعة والضعيفة وآثارها السلب َّية يف بناء األ َّمة
واملجتمع) و(األحاديث وآفات رواهتا) و(اإلحباط وموجات اإلحلاد) و(االحتقان
الطائفي يف منطقة اخلليج والوطن العريب حلول ومعاجلات) و(االحتقان والتوتر

الطائفي يف اخلليج واملنطقة وكيفية تنفيسه) و (أحكام البناء يف اإلسالم) و(أحكام

عيد الفطر) و(اإلحكام والتفصيل ،جزءان) و(اختالف مناهج األئمة يف االستنباط)
و(االختالف واخلالف وعلم اخلالف) و(اآلخر بني اإلسالم والغرب) و(أدب
االختالف) و(أدب السؤال) و(أرزاق األفكار) و(اإلرهاب واإلسالم واملسلمون)
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و(أزمات اإلنسانية واحلل القرآين) و(أزمة اإلنسانية ودور القرآن يف اخلالص منها)
ِ
وروث) و(األزمة الفكر ّية) و(األزهر علمني االعتدال) و(اإلساءات
اإليمن ا َمل ُ
و( َأز َمة َ
اخلارج َّية إىل العقيدة اإلسالم َّية قراءة جديدة) و(أسباب االختالف الفقهي)
الصهيوين) و(استجالء معاين القرآن
يب
و(أسباب ثامن َّية لرضورة أسلمة الرصاع العر ّ
ٌ
ّ
الكريم) و(االستحامر ونظرية املؤامرة) و(اسرتاحة حمارب) و(االستقامة) و(اإلرساء
مفهوم ًا وحقيقة) و(اإلرساء واملعراج) و(األرسة بني اإلسالم والغرب) و(إسقاطات
الرتاث عىل الواقع املقاصد العليا احلاكمة ومستويات أخرى 4 ،أجزاء) ،و(اإلسالم
والربامج السياس ّية) و(اإلسالم والربامج السياس َّية ،جزءان) و(االستعالء اإليامين)
و(اإلسالموفوبيا هل ستخلق لنا أندلس ًا جديدة) و(اإلسالميون بني األمة والدولة)
و(اإلسالميون بني الدعوة والدولة) و(اإلسالميون بني املصحف والسيف) و(أسئلة
حول اجتاهات التفسري وعلوم القرآن) و(أسئلة نطرحها عىل القرآن) و(إشكال َّية
السنَّة بالترشيع 4 ،أجزاء) و(األصل تفسري القرآن بالقرآن 3 ،أجزاء)
استقالل ُ
و(أصول الدين وأصول الفقه والرشيعة يف الرسالة اخلامتة) و(أصول علم املراجعات)
املحتجني عىل رب
و(األصول ُّيون املعارصون واحلداثة) و(إعجاز القرآن) و(إعالم
ِّ
العاملني) و(إعالن احلكومة اإلرسائيل َّية دولة إرسائيل دولة قوم َّية هيود َّية) و(آفة
التع ُّلم مع الكرب) و(أفعال الرسول ودالالهتا) و(أفال يتدبرون القرآن) و(االقتصاد
رب العباد) و(األكاديم َّية الغرب َّية  ..والرتاث اإلسالمي) و(اإلمام الباقالين
يف كتاب ّ
ور ّده عىل من استدلوا بروايات ال تصح) و(اإلمام الغائب وملكية األرض) و(األمانة
التمزق ووحدة املصري،
يف القول والعمل) و(أمة اهليكل ونفسية العبيد) و(األ َّمة بني
ُّ
جزءان) ،و(األمة واالفتئات عليها) و(األمم واحلاجز النفيس) و(األمن) و(األمن
الغذائي فريضة واجبة) و(أموات ُي َعا ُدون إىل احلياة)
الديني ،أو التد ُّيني) و(األمن
ُّ
ّ
و(أنا مسلم) و(أنا وآل احلكيم) و(األنا واآلخر) و(أنا والتصوير) و(أنا والطائف َّية)
و( األنبياء والتجديد) و(اإلنسان بني اجلرب واالختيار) و( اإلنسان هدف العمران
واحلضارة) و(االنسالخ من اآليات حقيقته وكيف َّيته) و(اهتامم ًا بأزمات األمة وبيان
سبيل ح ّلها) و(أمهية احلوار الفكري) و(أمه َّية سورة الفاحتة) و(أول مؤسس للعنف)
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و(أوىل الرضوريات) و(آيات القتال :نموذج لتفسري القرآن بالقرآن) و(أيديولوجية
التعذيب) و(اإليالء) و(أين هي الفرقة الناجية من املسلمني اليوم؟)
حرف الباء:

(بدأ نزول القرآن والناس صنفان) و(البعد الواحد) و(البيان العاملي لرسول اهلل
السلبي) و(بني االستقرار
يب والتّفتّت
 ،بيان رقم واحد) و(بني االحتجاج اإلجيا ّ
ّ
السلبي) و(بني التشيعني العلوي والصفوي) و(بني التقصري يف
يب واالستقرار
اإلجيا ّ
ّ
حقوق االستخالف ،واالبتالء ،والعقاب) و(بني الصورة واحلقيقة) و(بني القراءة
واالستامع) و(بني املهدي واخلليفة :خمططات املخابرات وسيناريوهات هوليود)
و(بني الوحي واحلداثة) و(بني تكسري القلم وتكسري املغزل) و(بني جنون العظمة
وجنون الكنز) و(بني خوارق العادات واآليات البينات) و(بني زياريت عظيمي الروم
أوباما والبابا) و(بني شكل َّية الفقه والقانون ومقاصد َّية الدين) و(بني كلمة التوحيد
وتوحيد الكلمة) و(بني مقاصد الرشيعة ومقاصد القرآن العليا).
حرف التاء:

(تاريخ االختالف وآثاره) و(تأ ُّمالت يف احلج واملناسك 3 ،أجزاء) و(تأمالت يف

الفاحتة) و(تأمالت يف مصارع احلكّام) و(التبذير) و(التبنِّي) و(جتديد الثقافة اإلسالم َّية

فريضة ورضورة) و(جتديد اخلطاب الديني) و(جتديد اخلطاب الديني :تاريخ اإلشكال
وراهنيته املعارصة) و(التجديد ال يتحقق بالتأويالت والتعديالت اجلزئ َّية) و(جتديد

لفكر احلركة وتنشيط حلركة الفكر) و(التجديد وجتاوز األزمة الفكر ّية) و(جتربتي يف

الزواج ودروس مستفادة) و(حتذير القرآن من اتباع أهل األهواء) و(التحقيق وتعرية
و(حتوالت الساحة الفقهية ورضورة املنهج الضابط) و(حتية وفاء للمستشار
املتهم)
ّ

البرشي) و(التد ُّبر) و(بني التدبر والتفسري) و(من معوقات التدبر ،جزءان) و(تدبر

الذرائعي)
القرآن وختامت رمضان) و(التد ُّبر والرقية الرشع َّية) و(التدبر والعقل
ّ
و(التدبر وسيلتُنا لفهم القرآن الكريم 4 ،أجزاء) و(التدليس) و(التسيري والتخيري)
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و(التصديق واهليمنة مع االستيعاب والتجاوز) و(التضامن وفقه األولو َّيات) و(تطور
املنهج املقاصدي عند املعارصين) و(التعصب آفاته وأرضاره) و(التعليل واألسباب
واألخذ باألسباب) و(تعليم األسامء آلدم) و(التعليم الديني بني التجديد والتجميد)
و(التعليم بني األزمة واحلل) و(تغري الفتوى بني االنضباط والفوىض) و(تفسري القرآن
بالقرآن ،جزاءن) و(تفسري بعض نجوم سورة الفاحتة من خالل مدخل اجلمع بني
القراءتني) و(تفسري سورة األنعام) و(تفسري سورة الروم) و(تفسري سورة العنكبوت)
ِ
ودعائمه) و(تقييم
املذاهب
و(التقريب بني
و(تفكك مفهوم األمة ورضورة املراجعة)
ُ
ُ
املرشوعات الكبرية) و(التكامل املعريف) و(التلقي) و(التوحيد والتزكية والعمران)
و(التوحيد وجرائم العنف) و(التوحيد ومبادئ املنهجية) و(التوحيد ونفس َّية العبيد)
و(توصيات مقرتحة لوحدة األمة).
حرف الثاء:

(الثقافات وحاجتها إىل املراجعة) و(ثقافة االختالف) و( ثنائ َّية األصالة واملعارصة).
حرف اجليم:

(اجلابري وفينومينولوجيا العقل السيايس العريب) و(اجلريمة بني الوحدة والكثرة)
و(جرس املحبة) و(مجال الربزنجي املفكر الداعية الذي فقدناه) و(اجلمع بني القراءتني).
حرف احلاء:

(حاكمية القرآن) و(احلاكمية واهليمنة) و(احلج أشهر معلومات) و(احلج
والتوحيد اخلالص) و(حجة الوداع :البيان العاملي األول يف اإلسالم) و(احلد يف لسان
القرآن) و(احلداثة وداحس والغرباء) و(حرب الشائعات) و(حرق األحياء والسحل
حتى املوت ،جزءان) ،و(حرق داعش خلصومهم واستدالهلم بتحريق اإلمام عيل
كرم اهلل وجهه -ملن أهلوه) و(حرمة املال العام واخلاص) و(حصاد قراءات  ..احلداثةونظريات التطور) و( حرص احلمد به سبحانه) و(حرص العبادة واالستعانة واهلداية
به سبحانه) و(حضارة الصورة وحضارة الكلمة) و(حق الطريق) و(احلق والباطل)
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و(حقيقـة املعجـزة) و(احلمد يف وسط سور القرآن الكريم) و(احلميد واخلبيث
يف مفهوم االستقرار السيايس) و(حوار حول اإلخبار بالسنة النبوية) و(حوار مع
الداعشيني  ..ولعلهم يرجعون 3 ،أجزاء) و(حوار مع القرآن) و(حول أحداث
فرنسا) و(احلرية واملخرج) و(حني خيتصم املسلمون مع إسالمهم فيجادلونه).
حرف اخلاء:

(خواطر مع القرآن) و(خصال النفاق) و(خصائص األمة الذاتية) و(خصائص
الرسالة القرآن َّية) و(خصائص الرشيعة اخلامتة) و(اخلصوص ّية) و(اخلصوصية
اإلسالمي
والعاملية يف الفكر اإلسالمي) و(اخلطاب اإلسالمي املعارص) و(اخلطاب
ّ
واختزال الغرب لإلسالم واملسلمني) و(اخلطاب اإلسالمي وثقافة املوت) و(خطاب
املرأة العميل يف سرية زهرية عابدين) و(خطبة اجلمعة بني التصويت والبيعة) و(خطبة
اجلمعة خطورة التالعب باملفاهيم القرآنية) و(خطبة اجلمعة والوعي السيايس)
و(خطبة اجلمعة .حبل اهلل املتني) و(خطبة مجعة اللغو) و( خطبة عيد األضحى)
و(خطورة تسييل املفاهيم :املقدس واملحرم) و(خواطر) و(خواطر حول إعادة بناء
عدو يفرتس جمتمعاتنا ويد ّمر شخص ّياتنا).
األ َّمة ،جزاءن) و(اخلوف ّ
حرف الدال:

(داحس والغرباء  ..نسخة معارصة) و(دار الدعوة وداراإلجابة) و(الدراسات

الفكرية املعارصة) و(الدراسات القرآنية) و(درجة الرجال مسؤول َّية وليست أفضل َّية)
و(دردشة حول فقه النساء) و(دردشة حول فقه املرأة) و(درس يف نقد َّ
الذات) و(درس
و(درس من اهلجرة) و(درس من دروس النقد
معارص من الرابع عرش من رمضان)
ٌ

الذايت احللقة األوىل) و(درس من دروس النقد الذايت احللقة الثان َّية) و(دعوى تارخيان َّية

القرآن) و(دورة الفقه املقارن :فقه اخلالف َّيات) و(دورة تنمية وجتديد املعلومات)
و(دولة نتمناها) و(الديمقراط َّية) و(الديمقراطية يف العامل اإلسالمي بني اإلمكان
واالستحالة) و(الدين املعاملة).
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حرف الذال:

(ذكريايت عن احلج والعمرة) و(ذنوب األمم والشعوب).
حرف الراء:

(الرمحن الرحيم) و(رد األحاديث بني املرونة والرتاجع ..أحكام املواطنة
نموذجا) و(رد عام عىل بعض املتعاملني) ِ
و(ر َّدة وال أبو بكر هلا) و(الرسالة االجتامعية
ً
للمسجد) و(رسالة املسجد) و(الرضا) و(الركون إىل الظاملني) و(رمضان وأخالق
الصرب والصفح واهلجر) و(رمضان وفقه األولو ّيات) و(الرياضة بني الرتويح
واالستبداد) و(الرياضة وصناعة األصنام).
حرف الزاي

(الزكاة) و(الزواج واألفكار الدخيلة).

حرف السني:

(السادية واملازوخية) و(سل القرآن) و(السالطني والعلامء واأللقاب) و(السالم
ذلك األمل املنشود) و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )1احلديث عن اإليامن واملؤمنني)
و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )2مرتكب الكبرية) و(سلسلة تأمالت رمضانية ()3
عدو اهلل) و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )4اجلمع بني القراءتني) و(سلسلة تأمالت
رمضانية ( )5الركاز) و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )6الركاز الفريضة الغائبة)
و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )7العوملة وصالة اجلمعة) و(سلسلة تأمالت رمضانية
( )8احلرامي) و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )9الصديق) و(سلسلة تأمالت رمضانية
( )10صفات الصديق) و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )11السنة النبوية) و(سلسلة
السنة) و(سلسلة تأمالت
تأمالت رمضانية ( )12تصديق القرآن وهيمنته عىل ُّ
رمضانية ( )13الرتغيب والرتهيب) و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )15مرجئة العرص)
و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )17 ،16حديث السحر ،جزءان) و(سلسلة تأمالت
رمضانية ( )19 ،18تلبس اجلني لإلنيس ،جزءان) و(سلسلة تأمالت رمضانية ()20
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العالنية يف االنحراف) و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )21ماهية العقل) و(سلسلة
تأمالت رمضانية ( )22األخالق) و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )23حقوق املتهم
يف مرحلة التحقيق) و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )24املصاحلة الوطنية) و(سلسلة
تأمالت رمضانية ( )25التدين الفطري) و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )26احلرب
العادلة) و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )27التكوين العقيل للمقاتل األمريكي)
و(السنَّة والشيعة)
و(سلسلة تأمالت رمضانية ( )28زكاة الفطر ،جزءان) ،و(السلفية)
ُ
و(السؤال وضوابطه) و(سورة الفاحتة) و(سياسات التجهيل يف العامل الثالث) و(سياق
ما بعد احلداثة).
حرف الشني:

(شباب األ ّمة ثروة احلارض وعدة املستقبل) و(شبهات وردود  ..إثبات عدم
صحة حد الردة يف اإلسالم) و(الشخص َّية العراق َّية بني القيم ودمارها) و(الشعارات
وأمهيتها واحياءاهتا) و(شهادة احلق) و(الشيعة والسنَّة).
حرف الصاد:

(الصرب) و(الصرب والتقوى ومواقف الناس منهام) و(الصرب والصفح يف شهر
الصيام) و(الصحافة واملجتمع املسلم) و(الصدمة الفرنس َّية والكرم املغاريب ،جزءان)
و(الصلح واإلصالح) .و(صناعة االستبداد) و(الصوت بني اإلهدار وحسن االختيار).
حرف الطاء:

(الطائفية أخطر ألغام املنطقة جزءان) والطائفية أخطر ألغام املنطقة ..محلة
اخلطاب الديني ومسؤولياهتم (ج ،)3والطائفية أخطر ألغام املنطقة (ج )4أجهزة
اإلعالم والطائفية السياسية ،والطائفية أخطر ألغام املنطقة (ج )5التعليم ،والطائف َّية
أخطر ألغام املنطقة (ج )6الزالزل توحدنا ،والطائف َّية ( )7من مصائب الطائف َّية
السياس َّية ،والطائف َّية ( )8خطوات مقرتحة لتخفيف اآلثار اخلطرية للطائف َّية السياس َّية،
والطائف َّية ( )9العراق بني الوحدة واألقاليم ،و(الطائفية -حلول ومقرتحات)
و(طهروا الرتاث).
و(الطائف َّية مقربة األوطان) ،و(طرائف مع جوازات السفر)
ّ
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حرف الظاء:

(ظاهرة احلنني إىل املايض) و(ظاهرة الدعوة إىل وحدة األديان) و(ظاهرة توافق
األفكار) و(ظاهرة دورات التد ُّبر يف العامل اإلسالمي).
حرف العني:

(العامل َّية واألطوار التارخي َّية لرساالت األنبياء) و(العامليتان اإلسالم َّيتان
وخصائصهام) و(عتاب مع اهلل أم إحلاد فيه) و(العدل والعدالة) و(العراق احلديث
بني الثوابت واملتغريات) و(العراق واألحاديث املوضوعة) و(العراق واحلزب َّية)
احلركي بني االحتواء واالخرتاق)
و(العراق والطائفية) و(عز العلامء) و(العقل
ّ
و(عقلية الشعوب ما بني االستبداد واالسرتداد) و(علم الكالم واإلمامة) و(علامء
ربان ُّيون) و(الع ُل ُّو الكبري مفاهيم اإلصالح والتجديد) و(العمل واإلعامرالتجديد)
و(عمود سورة الزخرف) و(العنف واالحتقان) و(العنوسة تلك القنبلة املتفجرة)
و(عوائق التدبر ،أجزاء) و(عوائق أمام املراجعات) و(عودة إىل إشكالية الردة
واملرتدين) و(عيد الشكر يف أمريكا) و(عيد الفطر ) .
حرف الغني:

(الغرب والعالقة مع الشعوب العربية).

حرف الفاء:

(الفاحتة وتفسريها عىل سبيل اإلمجال) و(فإين قريب) و(الفتنَ ..من املستفيد؟)
و(الفتنة ،جزاءن) و(فتنة االعتداء عىل الكنائس) و(الفتنة ومظاهر الفساد) و(الفتوى
ِ
و(الف َرق اإلسالمية بني
والغرامة) و(الفتوى والفتيا) و(الفتيا والفتوى يف أمريكا)
االختالف والتأيس) و(الفرقة الناجية) و(فروض األمة) و( فقه األقليات) و(فقه
األولو َّيات) و(فقه التد ُّين وإشكال َّياته) و(فقه الكلمة ومسؤوليتها) و(فقه املراجعات)
اإلسالمي ،وقواعد التفكري العامل َّية املشرتكة) و(فكرنا
و(الفقه وال ُعرف) و(الفكر
ّ
احلديث بني اجلذور والعوامل املؤثرة) و(فلسطني بمنظور قرآين) و(فهم الواقع قبل
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بناء اخلطاب اإلسالمي) و(يف حرية التّدين ومحاية بيوت العبادة) و(يف قض َّية اخلطاب
الديني) و(يف مواجهة العنف واملد الشيوعي ،أجزاء) و(فريوس الفوىض اخلالقة).
حرف القاف:

(قاتل اهلل دعاة العام َّية) و(القادة السياسيون ودورهم يف منع الفتن الطائفية
وطبيعة القطيع) و(القدر وتعامل الناس معه) و(القدّ وس) و(قراءة يف كتاب أسس
التقدم عند مفكري اإلسالم) و(قراءة يف كتاب الدولة املستحيلة) و(قراءة يف كتاب
جتديد املنهج يف تقويم الرتاث) و(قراءة معارصة للسنَّة النبو َّية املطهرة) و(القرامطة
اجلدد :وتعيني أمريين ملكة واملدينة  1والقرامطة اجلدد :داعش وأخواهتا 3 ،أجزاء)،
و(القرآن الكريم والتفسري) و(القرآن املجيد واأل ّمة اليهودية) و(القرآن املجيد
وسؤال الثورة) و(القرآن املجيد يتك ّلم) و(القرآن أوالً) و(القرآن شاف كاف وحده)
و(القرآن شفاء ملا يف الصدور) و(القرآن واملعرفة) و(القرآن والنقص من األرض)
و(القرآن وحقوق اإلنسان) و(القضاء واألخطاء) و(قض َّية للتد ُّبر والنقاش)
ِ
و(القوة واالستضعاف) و(القيادات الدين ّية
و(القوامة)
والنبوة)
ف
و(القلوب ال ُغ ْل ُ
َّ
َّ
السن ّية يف العامل العريب :هل من رؤية اسرتاتيج ّية؟!) و(القيم العليا احلاكمة).
حرف الكاف:

(كتاب أصول الفقه اإلسالمي) و(الكلمة ومسؤولية الكلمة) و(الكنيسة
واملسجد) و(الكوارث الطبيع َّية واملواقف الالهوت َّية) و(كيف نح ّقق التوازن بني ثقافة
احلق والواجب) و(كيف يفكرون ونفكر) و(كيف َّية التد ُّبر).
ّ
حرف الالم:

(ال إكراه يف الدين إشكالية الردة واملرتدين من صدر اإلسالم إىل اليوم)
و(الزكاة احلارس األمني للامل املزكى) و(لسان القرآن ولسان العرب) و(لسان القرآن
ومستقبل األمة القطب) ِ
و(ل َ نتدبر القرآن؟) و(ملاذا االمتناع عن تقييم األشخاص من
ال ُكتَّاب واملفكرين؟) و(ليلة القدر بني الشكل َّية واملقاصد َّية).
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حرف امليم:

(ما الفرق بني الرشيعة والفقه) و(ما صحة حديث :يا معرش قريش لقد جئتكم
بالذبح؟) و(ماذا تفعل احلر َّية؟) و(ماذا خرس اإلسالم بدخول الفرق واألحزاب
فيه) و(ماذا خرس العامل هبجرنا للقرآن) و(مبادئ مهمة ملراجعة الرتاث) و(متفيقهون
ولكنَّهم جهلة) و(مثل الذين محلوا التوراة ثم مل حيملوها) و(املجتمع املسلم يف أمريكا
قبل وبعد أحداث سبتمرب 2001م) و( مداخل تفسري القرآن املجيد) و(مداخل
مراجعة القرآن الكريم ،جزاءن) ،و(مدخل العقيدة والرشيعة ،واحلالل واحلرام)
و(املدخل القرآين لقض َّية بناء الكنائس باجلزيرة العرب َّية بني التدرج الديني والتطور
التديني) و(إدراك الواقع اللبناين أساس الفتوى فيه) و(املدرسون ونفس ّية العبيد)
و(املراجعات) و(املراجعات وجتديد اخلطاب الديني يف اللغة) و(مراجعة خطاب
اإلصالح املعارص) و(مراجعة عىل مراجعات) و(مراحل نشأة وتطور اخلطاب
السني بني األزمة واحلل) و(املرجع ّية وحكم
اإلسالمي) و(املرجع َّية يف العامل ُّ
ّ
ِ
العراق) و( ُمرجئة العرص ،أجزاء) و(املرض األول :عقل َّية العوام ،أجزاء) و(املرض
الثاين :طبيعة القطيع) و(املرض الثالث :نفسية العبيد) و(املسجد واإلمام وخطب
ال تُنسى) و(املسلمون بني العمل والكسل) و(املسلمون بني مقاتل الشيعة ومذابح
السنَّة) و(مسيلامت العرص) و(املسؤول َّية ( ،)1واملسؤول َّية ( )2مسئول َّية الضعفاء
غرر هبم ،واملسؤول َّية ( )4املسؤول َّية عن فعل
واملستكربين ،واملسؤول َّية ( )3مسؤول َّية ا ُمل َّ
الغري ،واملسؤول َّية ( )5األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واملسؤول َّية ( )6املسؤول َّية
التضامن َّية يف اإلسالم ،واملسؤول َّية ( )7املسؤول َّية عن األعامل القلب َّية ،واملسؤول َّية ()8
مسؤول َّية املرء عن عمره) ،و(مرشوع اإلصالح القرآين) و(مرشوع جتديد أصول
الفقه) و(مرشوع خطبة اجلمعة) و(مصطلحات سياسية معارصة) و(مع ًا ملرشوع
هنضة وإحياء) و(معامل يف املنهج القرآين ،أجزاء) و(مفاتح القرآن) و(مفاهيم التد ُّبر)
و(مفاهيم سورة الفاحتة إمجاالً) و(مفاهيم حمورية يف املنهج واملنهجية) و(املفاهيم
واملتالعبون هبا الرسالة والنبوة) و(مفهوم االستعانة) و(مفهوم األ َّمة وواقعها)
و(مفهوم اجلامل) و(مفهوم احلب) و(مفهوم الدَّ رجة) و(مفهوم الدولة والعلامنية)
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و(مفهوم الذين أنعم اهلل عليهم) و(مفهوم الرب والربوبية) و(مفهوم الرمحة)
و(مفهوم الزمن) و(مفهوم الرصاط املستقيم) و(مفهوم الضالني) و(مفهوم الطائف َّية)
و(مفهوم العبادة) و(مفهوم العمى) و(مفهوم الفكر) و(مفهوم اهلل) و(مفهوم
املالك) و(مفهوم املغضوب عليهم) و(مفهوم النعمة) و(مفهوم اهلداية) و(مفهوم
تقويم الرتاث) و(مفهوم يوم الدين) و(مقاصد الرشيعة) و(املقاصد العليا احلاكمة
وتفعيلها) و(مقرتح مقرر درايس يف علوم القرآن) و(مقدمة يف إسالمية املعرفة)
و(مقرر درايس حول منهج َّية التعامل مع القرآن الكريم) و(مالحظات رسيعة حول
إشكالية جتديد اخلطاب الديني) و(من أدب االختالف إىل نبذ اخلالف) و(من التفسري
إىل التد ّبر) و(من طرائف املسلمني يف التعامل مع القضاء) و(من ع ّبارات املوت إىل
النبوة يف الفتنة) و(مناسك احلج يف جتارب األنبياء)
جسور احلياة) و(من هدي ّ
و(مناسك احلج :حكم وأرسار ،أجزاء) و(املنهج القرآين يف فقه الواقع وإعادة بناء
األمة) و(املنهج القرآين إلعادة بناء األمة وتوحيد كلمتها) و(منهج النظر يف احلالة
الثورية العربية 3 ،أجزاء) و(منهج تفسري القرآن بالقرآن) و(منهج َّية التعامل مع
القرآن الكريم) و(مواقف التعامل مع الرتاث) و(مواقف للتأمل بني احلفظ والقراءة)
و(مؤمتر تأسيس منظمة وحدة األديان األول ،أجزاء) و(املولد النبوي وحكم
االحتفال به) و(مؤهالت احلوار يف منظمة األديان)
حرف النون:

(النبوة والرسالة) و(نحن واحلداثة) و(نحن والغرب) و(نحو إخراج االجتهاد
َّ
إسالمي
استاتيج َّيه فاعلة خلطاب
من مضيق الفقه إىل رحابة القرآن) و(نحو ّ
ّ
جديد ،أجزاء) و(نحو إعادة بناء علوم األمة االجتامعية والرشعية) و(نحو التجديد
واالجتهاد ،أوالً :الفقه وأصوله) و(نحو االجتهاد والتجديد ،ثاني ًا :من التعليل
القرآين إىل املقاصد القرآنية العليا احلاكمة) و(نحو التأليف بني القلوب) و(نحو آل َّية
إسالم َّية الحتواء االختالفات ِّ
وحل املنازعات) و(نحو بناء ثقافة االنتخاب) و(نحو
بناء عالقة سليمة بني القرآن وأ َّمة القرآن) و(نحو بناء مرشوع إحياء لأل َّمة املسلمة)
القيمي) و(نحو ثقافة رمضان َّية جا َّدة) و(نحو خطاب إسالمي
و(نحو جتديد اخلطاب
ّ
معارص) و(نحو خطاب ديني سديد) و(نحو فلسفة إسالم َّية يف العمران) و(نحو فهم
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ملا جيري يف مايل) و(نحو خمرج من الفتنة) و(نحو مرشوع حضاري) و(نحو مفهوم
قرآين للسياحة) و(نحو منهجية معرفية قرآنية) و(نحو موقف قرآين من إشكالية
ٍّ
املحكم واملتشابه) و(نحو موقف قرآين من النسخ) و(النخبة وأولو األمر منكم حول
الرصاع الدائر يف عراق اليوم) و(نداء إىل علامء العراق ومراجعه) و(نداء عام إىل
أ َّمة اإلسالم) و(نسب الطالق والعامل اإلسالمي) و(النسق املغلق والنسق املنفتح)
و(نرصان َّية املعرفة!!) و(نظرات يف القراءات املعارصة) و(نظرات يف تاريخ بناء األمة)
و(نظرة عا َّمة عىل حركات اإلصالح) و(نظرة يف تاريخ األمة احلديث) و(النَّظم
الديني يف العامل
القرآين) و(نعمة التخلف) و(نفسية العبيد) و(نقاش حول اخلطاب
ّ
واإلسالمي) و(نقد اخلطاب اإلسالمي املعارص) و(نقدي ألدب االختالف)
يب
العر ّ
ّ
و(النكاح ومعركة املفاهيم) و(هنضة األ ّمة بالقرآن) و(الن ّية).
حرف اهلاء:

(هجر القرآن بني العلامء والعا َّمة) و(هجر القرآن وعلامء أصول الفقة) و(هجران
األ َّمة للقرآن ،هل من سبيل إىل إزالة أسبابه؟) و(اهلجرة ،أجزاء) و(هذا بيان للناس،
أجزاء) و(هذا بيان للناس :ال رجم يف القرآن) و(اهلزائم النفس َّية) و(هل الدنيا أخت
لآلخرة أم رضة هلا؟) و(هل تعد اإلقامة يف ديار الغرب هجرة؟) و(هل من فرقة ناجية
اليوم؟) و(اهل ُ ِو ّي واهلوى).
حرف الواو:

َّ
و(وأن املساجد هلل فال تدعو مع
(واقعة «الفيلم امليسء» يف ميزان األولويات)
اإلسالمي يف فرنسا) و(وحدة
اهلل أحدً ا) و(الوجود اإلسالمي يف أمريكا) و(الوجود
ّ
األديان) و(وحدة األمة) و(الوحدة البنائية) و(وحدة الشعب أوالً) و(الوحدة
العرب َّية الفريضة الغائبة) و(الوحدة العرب َّية رضورة حتم َّية) و(الوحدة البنائية للقرآن
املجيد) و(الوحدة رضورة حتم ّية) و(ورقة عمل مقرتحة لدورة حول القرآن الكريم)
و(والَ ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى ولكن)
و(وص َّية رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم) َ
و(وما قدروا القرآن حق قدره) و(ويل للمفكّر من الفكر).
واحلمدهلل رب العاملني

ﻫـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب

ٌ
ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﻮرة اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻫﻮ آﺧﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻮاﲏ ،وﻓﻴﻪ
اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻮاﲏ -ﰲ ﻣﻮﺋﻠﻪ وﻣﻌﺎده -ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺿﻤﻦ
ﻟﻠﻌﻠﻮاﲏ؛ إذ ُﻳﺒﺮز ﻟﻨﺎ ﻫﺬا ﱢ
اﻟﻤﺆﺳﺲ
اﻟﻨﺺ
ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀًﺎ ﰲ ﺻﻮرة ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﱡ
ﱢ
رؤﻳﺔ ﺛﺎﻗﺒﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ّ
ﺳﺮ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ.
واﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ،اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻘﺎء ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ،وﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ّ

اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ رؤﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮاﲏ؛ إذ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺘﺒ ّﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ،
وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺼﻮرة "ﻋﻠﻤﻴﺔ" .وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻘﺮآﲏ ﻟﻠﻮﺟﻮد،
ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﻤﻨﻬﺞ ،وﺗﻔﻜﻴﻚ وا ٍع ﻟﻠﺒِﻨﺎت اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ
ّ
اﻟﻤﺆﺳﺲ.
وإﺣﻴﺎء ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ ،ﺑﻮﺻﻒ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻟﻠﻨﺺ
ﱢ

"ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن" ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻠﻮاﲏ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ،وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ -اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ -اﻟﺘﻲ ﺑ ّﺜﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ وﻟﻘﺎءاﺗﻪ.

وﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،رﻛﺰ ﺟﻬﺪه ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺒﻨﺎت ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻹﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ "ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن"
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻷﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺨﻼف ،وﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻣﻌﺎدﻻً ﻟﻠﻮﺟﻮد وﺣﺮﻛﺘﻪ.
ﻓﻘﺪّ م ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﰲ )اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ( ،ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻬﺞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن "ﺣﻖ اﻟﺘﻼوة" وﻗﺮاءﺗﻪ ﺑﻮﻋﻲ
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب وﺗﺠﺎوز ﺷﺮوط اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﻤﻨﺎﻫﺠﻪ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ .وﻫﻮ -ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺠﻬﺪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ -ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻘﺮآن
اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﰲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺗﻘﺪﻣﻪ ،وﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻘﻔﻪ اﻟﻤﻌﺮﰲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﻪ إن ﺗﻤﻜﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل" :ﻟﺴﺎن
اﻟﻘﺮآن" و"اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ" وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎﲏ.

• ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم ١٣٥٤ﻫ١٩٣٥/م.

• دﻛﺘﻮراه ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ١٣٩٢ﻫ١٩٧٣/م.

• أﺳﺘﺎذ ﺳﺎﺑﻖ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض.

• ﺷﺎرك ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎم ١٤٠١ﻫ١٩٨١/م ،وﺗﺮأﺳﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ
١٩٩٦-١٩٨٦م .وﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎﺋﻪ.
• ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ ٍ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺠﺪة ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
• ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٢٠٠٠م ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻣﻨﻬﺎ:
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 -اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ :ﻧﺤﻮ إﻋﺎدة وﺑﻨﺎء ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﺔ واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪﻋﻮة ،اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ٢٠١٦ ،م.
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