هذا الكتاب
هذا الكتاب هو املقدمة السادسة هلذه السلسلة ،ويتناول اخلاصية الكربى من
ِ
ِ
َاب ََل
خصائص القرآن الكريم ،خاصية اهلداية ،التي نص عليها قوله تعاىلَ ﴿ :ذل َك ا ْلكت ُ
ريب فِ ِ
يه ُهدً ى لِ ْل ُمت َِّقنيَ ﴾ [البقرة ،]2 :وقد رأينا من خالل استقراء ما ورد يف القرآن الكريم
َْ َ
حوهلا أهنا تتضمن أربعة معان كربى:
أوهلا  :األسس التي تقوم عليها اهلداية ،والتي َل يمكن أن تتحقق من دوهنا ،وقد
أشارت إليها كل اآليات التي تذكر اهلداية القرآنية ،فهي تقرصها عىل من مل حتل بينهم
وبينها احلجب ،وجتعلها خالصة ملن وفروا ألنفسهم األهلية والقابلية هلا.
ثانيها :اهلداية للحقائق الكربى ،ابتداء من معرفة اهلل وانتهاء بمعرفة الكون واحلياة
واإلنسان واملعاد وكل العوامل التي ُذكرت يف القرآن الكريم ،وكيفية التعامل معها.
ثالثها :اهلداية للقيم والوظائف التي ُكلف اإلنسان بمراعاهتا ،والتي َل يمكن
التعرف الدقيق عليها من دون هداية إهلية.
رابعها :غايات اهلداية ،ذلك أن لكل طريق غايات حتدد مساره ،وجتعل السائر فيه
أكثر اندفاعا ونشاطا ومحاسة.
وبناء عىل هذا كان هذا الكتاب بجزئية عبارة عن تفسري موضوعي خمترص ملواضيع
القرآن الكريم الكربى مجيعا ،وقد اكتفينا فيه بذكر املواضيع القرآنية ،وما ورد فيها من
اآليات الكريمة ،مع انتقاء بعضها وذكر تفسريه املخترص الذي حيدد معناه بسهولة ويرس.
وقد صببنا كل ذلك يف رواية يرحل فيها املؤلف إىل املستقبل بعد أن تعم اهلداية
األرض مجيعا ،وهناك يستمع للكثري ممن حيدثه عن تلك املعاين ،ويبسطها بقدر اإلمكان،
ويف أجواء خاصة تتناسب مع اآليات الكريمة املراد احلديث عنها.

التنزيل والتأويل
()6

القرآن ..والهداية الشاملة

رواية حول مواضيع القرآن الكريم ومقاصده وعالقتها بالهداية
الجزء الثاني
أ ،د ،نور الدين أبو لحية
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تقديم
هذا هو اجلزء الثاين من كتاب [القرآن واهلداية الشاملة] ،وهو يتضمن ما ييل:
الفصل الثالث :القرآن ،واهلداية السلوكية :وقد تطرقنا فيه إىل أربع أركان كربى هلذا
النوع من اهلداية ،وهي:
 .1التهذيب والتصفية ،وقد تطرقنا فيه ملا دعانا القرآن الكريم إىل هتذيب النفس
عنه ،وقد ذكرنا فيه :اجلحود ،واإلعراض ،والضالل ،والكذب ،واخلداع ،واَلفرتاء،
واَلستعالء ،والعجب ،والكرب ،والعداوة ،واحلسد ،والقتل ،والنهب ،والقذف ،واملنع،
واخلذَلن ،واَلحتقار ،واللؤم ،والفحش ،والنجوى ،واإلرساف ،واملجاهرة ،والنجاسة،
واحلرام ،والفاحشة.
 .2الشعائر التعبدية ،وقد تطرقنا فيه للشعائر التعبدية الكربى ،وهي :الصالة،
والتالوة والذكر والدعاء ،والصوم ،واحلج.
 .3املقامات الروحية ،وقد تطرقنا فيه ملنازل السلوك الروحي ،وهي :اخلشية،
والرجاء ،والتوبة ،واإلخالص ،والتوكل ،والشكر ،واملحبة.
 .4األخالق السامية ،وقد تطرقنا فيه للقيم األخالقية الكربى التي وردت يف القرآن
الكريم من الصدق ،واألدب ،والسامحة ،والسخاء ،والعدل ،والشجاعة ،واإلحسان.
الفصل الرابع :القرآن ،وغايات اهلداية ،وقد ذكرنا فيه أربع غايات كربى للهداية،
وهي:
 .1احلقيقة اخلالصة ،وتطرقنا فيه إىل ردود القرآن الكريم عىل أسباب التيه
والضالل ،والنظريات املرتبطة هبا ..وإىل اهلدى والنور الذي وضعه اهلل تعاىل يف كتابه ليجيل
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احلقائق بأمجل صورة وأكملها.
 .2الكامل اإلنساين ،وتطرقنا فيه ـ أوَل ـ لنامذج عن الكامل اإلنساين يف القرآن
الكريم ،واملتمثلة يف اآليات التي مجعت أوصاف املؤمنني ،وهي :املسلمون ،واملؤمنون،
واملتقون ،واملكرمون ،واألبرار ،والصادقون ،واملجاهدون ،وأولو األلباب ،واملفلحون،
واملتوكلون ،والسابقون ،وعباد الرمحن ..ثم ذكرنا صفات وخصائص املجتمع الفاضل،
وهي :التعارف ،والتواصل ،والتكافل ،والتناصح ..ثم ذكرنا صفات وخصائص احلكومة
العادلة ،واملتمثلة يف احلاكمية ،واخلالفة.
 .3السعادة األبدية ،وتطرقنا فيه ـ أوَل ـ للسعادة الدنيوية ،والتي تتمثل يف
الطمأنينة ،والتمكني ،والرفاه ،واإلرشاق ..ثم السعادة األخروية ،وما ورد يف القرآن
الكريم عن أهل اجلنة ،ومشاهد النجاة والفوز.

9

ثالثا ـ القرآن ..واهلداية السلوكية
بعد أن استمعت إىل تلك األحاديث اجلميلة عن املعارف اإليامنية املرتبطة باهلل
والنبوة واإلنسان والكون والسنن واملالئكة واملعاد ،ربت عىل كتفي رجل ،وقال :هلم معي
إىل منازل السلوك ..فال يمكن فهم منازل املعارف من دون أن تصفي مرآة قلبك يف منازل
السلوك.
قلت :ما دام األمر كذلك ..فلم مل أمر أوَل عىل منازل السلوك؟
قال :ألنه َل يمكن السلوك من دون معرفة.
قلت :أرى أنك واقع يف الدور ،وتريد أن توقعني فيه ..فكيف حيتاج السلوك إىل
املعرفة ،ثم املعرفة نفسها حتتاج إىل السلوك؟
م﴾ [حممد:
﴿وا َّل ِذي َن ْاهتَدَ ْوا زَ ا َد ُه ْم ُهدً ى َوآت ُ
قال :أمل تسمع قوله تعاىلَ :
َاه ْم َت ْق َو ُاه ْ
]17؟
قلت :بىل ..فام فيها من العلم؟
قال :اهلداية هدايتان :ابتدائية ،نميز هبا احلق عن الباطل ..وحقيقية ،نتعمق هبا يف
معرفة احلق ،لننتقل من علم اليقني إىل عني وحق اليقني.
ِ
ِ
َاب ََل
قلت :أجل ..وقد سمعت بعض هذا املعنى يف تأويل قوله تعاىلَ ﴿ :ذل َك ا ْلكت ُ
ِ ِ
ري ِ ِ
ب فيه ُهدً ى ل ْل ُمتَّقنيَ ﴾ [البقرة]2 :
َْ َ
قال :فهلم معي إذن ..فمركبتي تنتظر.
قلت :إىل أين؟
قال :إىل صنعاء اليمن ..وإىل اليمنيني أهل اإليامن واحلكمة والقلوب الرقيقة ..فقد
10

جعل اهلل بالدهم يف عرصنا موئال لكل من يريد أن هيذب نفسه ،ويرقى هبا.
رست معه يف مركبته العجيبة إىل اليمن ..وإىل صنعاء حتديدا ..والتي كان هلا من
اجلامل أضعاف ما هي عليه ..باإلضافة إىل بساطتها التي َل تضاهيها فيها أي بالد أخرى.
 .1التهذيب والتصفية:
ما إن وصلنا حتى وجدنا الناس ينترشون يف حلقات كثرية ..وقد سألت صاحبي
عنهم ،وكيف أسري إليهم ..فقال :رس فقط ..فأي حلقة تراها أمامك ،فأنت املقصود منها.
رست إىل حلقة قريبة ،رأيت فيها شيخا يقول للمتحلقني حوله :هل تعرفون
الصفات التي ُوصف هبا اإلنسان يف القرآن الكريم؟
قال أحدهم( :)1أجل ..من ذلك وصفه باجلحود واإلعراض ،كام يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
الُّض دعَانَا ِ ِ
﴿وإِ َذا َم َّس ْ ِ
اإلن َْس َ
ُض ُه َم َّر َك َأ ْن َمل ْ َيدْ ُعنَا
ان ر ر َ
َ
َ
جلنْبِه َأ ْو َقاعدً ا َأ ْو َقائ ًام َف َل َّام ك ََش ْفنَا َعنْ ُه ُ َّ
ِ
ُض َم َّس ُه ك ََذلِ َك زُ ِّي َن لِ ْل ُم ْ ِ
رسفِنيَ َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [يونس ]12 :ففي هذه اآلية يكشف اهلل
إ َىل ُ ٍّ
سبحانه وتعاىل عن ضالل اإلنسان ،وكفره بنعم اهلل ،وجحوده ألفضاله عليه ،وإحسانه
إليه ..حيث نجد أن هذا اإلنسان الصارخ الضارع املستسلم املستكني ،حني يرفع اهلل عنه
البلوى ،ويكشف ما به من ُض ،يمكر بفضل اهلل عليه ،وينسى رمحته به ،ويمىض فيام كان
فيه من كفر وضالل ..كأن ُضا مل يكن قد مسه ،وكأن حاَل من الذلة واَلستكانة مل تكن
قد لبسته ،وكأن رمحة السامء مل متد يدها إليه وتستنقذه من اهلالك املطبق عليه.
اإلنْس ِ
ان َأع َْر َض
قال آخر( :)2ومثل ذلك ُوصف يف قوله تعاىلَ :
﴿وإِ َذا َأ ْن َع ْمنَا ع ََىل ْ ِ َ
ِ ِ ِ
الرش ك َ
وسا﴾ [اإلرساء ،]83 :أي وإذا أنعمنا عىل اإلنسان بامل
َان َي ُئ ً
َو َن َأى بِ َجانبِه َوإ َذا َم َّس ُه َّ ر

( )2تفسري املراغي ()87 /15

( )1التفسري القرآين للقرآن ()967 /6
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وعافية ،وفتح ونرص وفعل ما يريد ـ أعرض عن طاعتنا وعبادتنا ،ونأى بجانبه ،أما إذا
أصابته اجلوائح ،وانتابته النوائب ،فهو يئوس قنوط من حصول اخلري بعد ذلك ،كام قال
الرش َف ُذو دع ٍ
تعاىل﴿ :وإِ َذا َأ ْنعمنَا ع ََىل ْ ِ ِ
ِ ِ ِ
َاء ع َِر ٍ
يض﴾
ُ
َ
َ ْ
اإلن َْسان َأع َْر َض َو َن َأى بِ َجانبِه َوإ َذا َم َّس ُه َّ ر
[فصلت]51 :

قال آخر( :)1ومثل ذلك ُوصف يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ َّما ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان إِ َذا َما ا ْبت ََال ُه َر رب ُه َف َأك َْر َم ُه
ول َر ِِّّب َأ َهان ِ
ول َر ِِّّب َأك َْر َم ِن َو َأ َّما إِ َذا َما ا ْبت ََال ُه َف َقدَ َر َع َل ْي ِه ِرزْ َق ُه َف َي ُق ُ
َو َن َّع َم ُه َف َي ُق ُ
َن﴾ [الفجر 15 :ـ
 ،]16أي أن اإلنسان يرى النعمة فيام وسع اهلل عليه من رزقه امتيازا وكرامة ،بحيث يشعر
باَلمتياز الذايت يف الرعاية اإلهلية دون سائر اخللق ،فيدفعه ذلك إىل الشعور بالكربياء والعلو
عىل اآلخرين ..وهو بذلك َل يعلم أن اهلل قد أجرى احلياة ،يف عطائه للناس أو منعه عنهم،
عىل السنن الكونية واَلجتامعية ،فال يعطي إنسانا لكرامته عنده ،وَل يمنعه َلحتقاره لديه،
ولكن َلقتضاء تلك السنن ذلك ..وَل بد له من مالحظة أن ذلك قد يكون اختبارا طبيعيا
لصدقه يف إيامنه ،ألن اهلل أراد من الناس الثبات يف كل مواقع اَلهتزاز الواقعية ،فال تسقطهم
الزَلزل ،وَل تطغيهم املواقع ،ألن اإليامن ليس حالة طارئة تربز يف حاَلت الرخاء ،أو يف
حالة الشدة ،وألن الرجوع إىل اهلل واَللتزام باإلخالص لربوبيته ،ليس أمرا مربوطا بوضع
معني ،بل َل بد من أن يكون اإليامن باهلل واإلخالص له يف مجيع حاَلت اإلنسان ،فقد يبتيل
اهلل اإلنسان بالغنى لينظر يف عمله ،هل يشكر نعمة اهلل ،فيخشع قلبه له ،ويشعر بأن ما عنده
هو منه سبحانه ،ويبذل ذلك يف طاعته ،وحيركه يف مواقع رضاه ،أو يفكر بنعمة اهلل عليه
فيعترب ذلك كرامة وامتيازا ،أو يوحي لنفسه بأنه قد حصل عليها من خالل جهده وخربته،
وليس هلل دخل يف ذلك ،كام حدثنا اهلل عن قارون يف قوله﴿ :إِن ََّام ُأوتِي ُت ُه ع ََىل ِع ْل ٍم ِعن ِْدي﴾
( )1من وحي القرآن ()247 /24
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[القصص ،]78 :ثم يستعيل بام ملكه عىل الناس ليواجههم من موقع الكربياء املايل ..وهلذا ،فال
بد لإلنسان من اعتبار النعمة اختبارا وامتحاناَ ،ل كرامة وامتيازا.
﴿و َأ َّما إِ َذا َما ا ْبت ََال ُه َف َقدَ َر َع َل ْي ِه ِرزْ َق ُه﴾ [الفجر ]16 :ذكر
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىلَ :
لنوع آخر من أنواع الواقع الصعب الذي يتحول بفعل مشاكله املرتبطة به ،ليكون اختبارا
وامتحانا ،فقد يبتيل اهلل بعض عباده بالفقر لينظر يف ترصفه وانفعاله به ،هل يصرب عىل ذلك،
فال يبيع دينه بامل الكافرين ،وَل يغري مواقفه بإغراءات املستكربين ،وَل يسخط عىل قضاء
اهلل ،وَل يسقط أمام األوضاع السلبية التي تتحداه ،ليفقد صلته بربه أو يكفر ،فيعترب ذلك
إهانة واحتقارا من اهلل له ،وينحرف عن اخلط املستقيم عىل أساس ذلك ،ثم يبتعد كثريا عن
اهلل ،ليقرتب من ساحة أعدائه؟
قال آخر( :)2وقد رد القرآن الكريم عىل كال املوقفني ،حيث رفض املفهوم املنحرف
الذي يعترب املال قيمة كبرية يف اخلط اإلهلي ،كام هو قيمة يف املفهوم اإلنساين العام يف
املجتمعات اإلنسانية ،ألن اهلل قد أعطى املال للكافرين به ،كام منع املال عن بعض أوليائه،
ومل يرد للامل قيمة ذاتية يف طبيعته ،بل اعترب حركة اإلنسان يف اجلانب العميل يف مسئوليته
الرشعية اإليامنية يف حتريك املال يف موارده التي حيبها اهلل ،هي القيمة ،ألن قرب اإلنسان
وبعده عن اهلل َل يتحدد بحجمه املايل ،بل بحجمه العميل ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ
اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم﴾ [احلجرات ،]13 :وهذا ما يريد للناس أن يتمثلوه يف وعيهم ووجداهنم ،ليكون
هو املوقف اإلسالمي الذي يمثل مفهومه للمسألة املالية يف حركة الواقع يف اإلسالم.
قال الشيخ :فهل ذكر القرآن الكريم صفات أخرى لإلنسان غري ما ذكرتم؟
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قال أحدهم( :)1أجل ..من ذلك وصفه بأنه موجود ضعيف ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ُخلِ َق
ِْ
اإلن َْس ُ
ان َض ِعي ًفا﴾ [النساء ،]28 :أي أن اإلنسان يف كيانه ،واه ضعيف ،ألنه خلق من ضعف،
ف ُثم جع َل ِمن بع ِد َضع ٍ
كام قال تعاىل﴿ :اهللَُّ ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِمن َضع ٍ
ف ُق َّو ًة ُث َّم َج َع َل ِم ْن َب ْع ِد
ْ
ْ َْ
َّ َ َ
ْ ْ ْ
ِ
يم ا ْل َق ِد ُير﴾ [الروم ..]54 :لكنه حني تلبسه القوة،
ُق َّو ٍة َض ْع ًفا َو َش ْي َب ًة َ ْ
َي ُل ُق َما َي َشا ُء َو ُه َو ا ْل َعل ُ
ينسى ضعفه ،ويستوىل عليه الغرور ،ويستبد به العجب واخليالء ،فإذا هو مارد جبار،
وسفيه أمحق ،وطائش نزق ..حيارب ربه ،ويكفر بخالقه ،ويستعبد الناس ،أو يتعبد هو
للناس ،وَل يتعبد لرب العاملني.
ني َل ُك ْم
قال آخر( :)2وقد وردت اآلية الكريمة يف سياق قوله تعاىلُ ﴿ :ي ِريدُ اهللَُّ لِ ُي َب ِّ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وب َع َل ْي ُك ْم
يم َواهللَُّ ُي ِريدُ َأ ْن َي ُت َ
َو َ ْهيد َي ُك ْم ُسنَ َن ا َّلذي َن م ْن َق ْبلِ ُك ْم َو َي ُت َ
يم َحك ٌ
وب َع َل ْي ُك ْم َواهللَُّ عَل ٌ
الشهو ِ
ف َعنْ ُك ْم َو ُخلِ َق ْ ِ
اإلن َْس ُ
َو ُي ِريدُ ا َّل ِذي َن َيت َِّب ُع َ
ان
َي ِّف َ
ات َأ ْن َمتِي ُلوا َم ْي ًال عَظِ ًيام ُي ِريدُ اهللَُّ َأ ْن ُ َ
ون َّ َ َ

َض ِعي ًفا﴾ [النساء 26 :ـ  ،]28ومن خالل هذا السياق نستطيع أن نواجه الفكرة اخلاطئة التي
حياول البعض أن يفهمها من هذه اآلية ،وهي أن القرآن الكريم يعمل عىل أن يعمق
إحساس اإلنسان بالضعف ،ليشعر باَلنسحاق يف إنسانيته حتت وطأة الشعور بضعفه ،مما
يعطل فيه إرادة القوة ،ويشل فيه طموحه الكبرية األفق الواسع الذي يتسع ملواهبه اإلنسانية
الكبرية التي ختاطب احلياة كلها ..وخطأ الفكرة يكمن يف أن صاحبها مل يدرس أجواء اآلية،
التي انطلقت لتوحي بأن الترشيع راعى يف عملية التخطيط لإلنسان ،فيام يريده له من هدى
وقوة ،هذا اجلانب الذي تتوزعه نقاط الضعف؛ وهلذا فقد خفف عنه ليستطيع الوصول اىل
طموحاته يف القوة واَلنطالق بطريقة واقعية تتناسب مع طاقاته وإمكاناته.
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قال آخر( :)1ومن ذلك وصفه بالظلم والكفر ،كام يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ان
َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار﴾ [إبراهيم ،]34 :أي إن اإلنسان الذي بدل نعمة اهلل كفرا لشاكر غري من أنعم
عليه ،فهو بذلك واضع للشكر يف غري موضعه ،ذاك أن اهلل هو الذي أنعم عليه بام أنعم،
واستحق إخالص العبادة له ،فعبد هو غريه وجعل له أندادا ليضل عن سبيله وذلك هو
ظلمه ،وهو جحود لنعمه التي أنعم هبا عليه ،لرصفه العبادة إىل غري من أنعم هبا عليه ،وتركه
طاعة من أنعم عليه.
َان ْ ِ
اإلن َْس ُ
﴿وك َ
ورا﴾
قال آخر( :)2ومن ذلك وصفه بالبخل ،كام يف قوله تعاىلَ :
ان َق ُت ً
[اإلرساء ،]100 :وهو حكم عام عىل الناس يف مجلتهم ،وأهنم يمسكون أيدهيم عن اإلنفاق،
ولو كان ألحدهم ملء األرض ذهبا ،ليحقق ذاته ،ويفردها بني الناس بام مجع من كنوز
الدنيا ..وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :لو كان َلبن آدم واديان من ذهب
لتمنى ثالثا)( ،)3مع أنه ليس به من حاجة إىل هذا الثالث ،بل إنه ليكفيه القليل مما ضم عليه
أحد الواديني ..لكنها األثرة وحب الذات.
َان ْ ِ
َج ً
اإلن َْس ُ
﴿وك َ
وَل﴾
ان ع ُ
قال آخر( :)4ومن ذلك وصفه بالعجلة ،كام يف قوله تعاىلَ :
[اإلرساء ،]11 :واآلية الكريمة تصور حقيقة إنسانية يف التكوين األويل لإلنسان ،أو يف الواقع
العميل يف وجوده ،وذلك َلرتباطه باجلانب احليس للحياة وتطلعه إىل الصورة الظاهرة فيها،
مما جيعله ينحرف نحوها دون حساب وتقدير ،متاما كام هو القفز من موقع إىل آخر دون
التدقيق يف اهلوة التي تفصل بني املوقعني ،وتفرض عليه سلوك خط السالمة يف طريق
السري ،واكتشاف سبل جديدة ،مما حيتاج إىل وقت طويل ،أو إىل تأمل عميق ..وهكذا كان
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اإلنسان يواجه دعوات احلق ،وأهداف اخلري يف رساَلت األنبياء عليهم السالم الذين كانوا
يطرحون للناس نظام احلياة املرتكز عىل الوحي اإلهلي ،ويطلبون منهم اَلنسجام مع هذا
اخلط يف أفكارهم وأقواهلم وأفعاهلم وعالقاهتم ،وحيذروهنم من اَلنحراف عنه،
ويبرشوهنم بالسعادة يف الدنيا وباجلنة يف اآلخرة إذا أحسنوا اَللتزام به ،وينذروهنم بالشقاء
يف احلياة وبالنار يف اآلخرة إذا أساؤوا السري عىل هداه.
قال آخر( :)1لكن أكثر الناس َل يدققون يف فكر الدعوة ،وَل يتأملون يف النتائج
اإلجيابية والسلبية فيام يتحرك به التبشري واإلنذار ،وَل يرتوون يف حتديد موقفهم من حركة
الرسالة ودعوات الرسل ،بل ينطلقون مع السطح الظاهر لألشياء ،والنتائج املبارشة
للواقع ،وتلح عليهم الدعوة إىل التفكري وعدم املبادرة إىل الرسعة يف اإلنكار ،ويظلون
مشدودين إىل أوضاعهم احلسية ،فيستعجلون العذاب الذي ينذرهم به األنبياء ،ليتخلصوا
من اإلحراج ،أو ليتخففوا من اإلحلاح ،أو ليسخروا منهم ،ألهنم َل يعتقدون بجدية
املوضوع ،فيطلبون أن ينزل اهلل هبم العذاب ،كام قد يطلبون يف احلاَلت الطبيعية أن تنزل
عليهم السعادة وهيطل عليهم اخلري وتفيض عليهم النعمة ..إهنم يستعجلون ذاك كام
يستعجلون هذا ،ألهنم َل يفهمون معنى ارتباط املسببات بأسباهبا ،وعالقة النتائج
بمقدماهتا ،وأن لكل يشء أجال َل يعدوه ،وأن اهلل عندما يعد الناس باخلري أو يتوعدهم
بالعذاب ،فإنه َل يستعجل األمر قبل أوانه ،بل يؤخره إىل أجل مسمى وفقا ملا قدره لألشياء
من أسباب وآجال تبعا حلكمته الثابتة التي َل هتتز وَل تتزلزل ،ولو عرف اإلنسان كيف
يفكر ليعرف النتائج السلبية واإلجيابية خلطواته العملية يف احلياةَ ،لستطاع أن يدرك اهلول
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العظيم ملا يالقيه من العذاب الذي لو التقى به ،لود أن يكون بينه وبينه بعد املرشقني ..وهذا
ما يمنعه من السري عىل الطريقة التي هي أقوم ،ومن اَلنفتاح عىل البشارة واَلبتعاد عن
أجواء اإلنذار.
َان ْ ِ
اإلن َْس ُ
﴿وك َ
يش ٍء
قال آخر( :)1ومن ذلك وصفه باجلدل ،كام يف قوله تعاىلَ :
ان َأ ْك َث َر َ ْ
َجدَ ًَل﴾ [الكهف ،]54 :أي ومع البيان القرآين الشايف والتوضيح الكايف ،فإن اإلنسان كثري
املجادلة واملخاصمة واملعارضة للحق بالباطل ،إَل من هدى اهلل وبرصه لطريق النجاة..
وهذا دليل عىل كثرة اجلدال يف اإلنسان وحبه له ،لسعة حيلته ،وقوة ذكائه ،واختالف
نزعاته وأهوائه.
قال آخر( :)2وذلك ما يعني دخوله يف املنازعات واملشاجرات التي تريد أن متأل اجلو
بالكالم ،وتشغله بالبحث يف القضايا الصغرية اجلانبية ،ليبتعد الناس عن اَلرتباط باملسائل
الكبرية يف حركة العقيدة واحلياة ،ولينرصفوا عن التفكري فيها بطريقة علمية موضوعية،
عندما تستهلك اهلوامش الفكرية كل جهدهم ،فيأتون إىل املسألة احلاسمة بجهد مثقل
بالتعب ،وروح فارغة من القوة ،وإرادة متعبة من اخلالف ...وهكذا تضيع احلقيقة يف غامر
اجلدل ،ويبتعد اإلنسان عن العمق ،فال يلتقي بحقائق العقيدة إَل من خالل ستار كثيف
من املشاعر املتوترة ،والذهنيات املعقدة ،والكالم الفارغ.
قال آخر( :)3ومن ذلك وصفه بالظلم واجلهل ،كام يف قوله تعاىل﴿ :إِنَّا ع ََر ْضنَا
ْاألَما َن َة ع ََىل السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِْ
مح َل َها ْ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
اإلن َْس ُ
ان إِ َّن ُه
حي ِم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن ِمن َْها َو َ َ
ال َف َأ َب ْ َ
َّ َ َ
ني َأ ْن َ ْ
َ
َان َظ ُلو ًما َج ُه ً
ك َ
وَل﴾ [األحزاب ،]72 :أي إنا عرضنا التكاليف كلها من فرائض وطاعات عىل
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هذه األجرام العظام ،فلم تطقها وأبت حتمل مسئوليتها ،وخافت من محلها ،لو ُفرض أهنا
ذات شعور وإدراك ،ولكن كلف هبا اإلنسان ،فتحملها مع ضعفه ،وهو يف ذلك ظلوم
لنفسه ،جهول لقدر ما حتمله.
قال آخر( :)1ذلك أن األمانة تعني املسؤولية التي يتحملها اإلنسان فيام يقوم به من
أعامل وأقوال ،باعتبار أهنا التي تتصل بالنتائج السلبية التي َياف اإلنسان من خالهلا أن
يتعرض لعقاب اهلل ،وهي التي يمكن أن يعرضها اهلل عىل خملوقاته ،بأن تتحمل مسؤولية
نفسها ،فتدير أوضاعها وتتحرك من موقعها اإلرادي ،وهذا هو املعقول يف ذلك كله ..وعىل
هذا ،فيكون العرض واردا بنحو اَلستعارة ،بحيث تكون الفكرة أن املسؤولية التي
يتحملها اإلنسان ،فيام يواجهه من النتائج أمام اهلل ،هي من الثقل بحيث لو عرضها اهلل عىل
حي ِم ْلن ََها
هذه املخلوقات لرفضتها خوفا منها ،فنزل ذلك منزلة العرض الواقعيَ ﴿ ،ف َأ َب ْ َ
ني َأ ْن َ ْ
َو َأ ْش َف ْق َن ِمن َْها﴾ [األحزاب ]72 :ملا يرتتب عىل ذلك من العقاب اإلهلي عىل اَلنحراف عن
أوامر اهلل ونواهيه مما َل يستطيع خملوق أن يتحمله أو يقبله ،عىل ما جاء يف دعاء اإلمام عيل:
(ألنه َل يكون إَل عن غضبك وانتقامك وسخطك ،وهذا ما َل تقوم له الساموات
واألرض ،يا سيدي ،فكيف ِّب وأنا عبدك الضعيف الذليل احلقري املسكني املستكني)
َان َظ ُلو ًما َج ُه ً
قال آخر( :)2وقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ُه ك َ
وَل﴾ [األحزاب ]72 :يعني أنه مل يقم بام
جيب عليه منها ،بل ظلم نفسه بانحرافه عن اخلط ،وجهل موقعه ومرجعه بغفلته ،وهذا هو
الظاهر منها ،خالفا ملا فهمه البعض بأن محل اإلنسان لألمانة كان ناشئا من ظلمه لنفسه
وجهله بنتائج ما َيتاره ويتحمله من املسؤولية.
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قال آخر( :)1فاآلية الكريمة تبني أعظم إمتيازات اإلنسان وأمهها يف كل عامل اخللقة،
ومما َل شك فيه أن إباء السموات واألرض حتمل املسؤولية وإمتناعها عن ذلك مل يكن
ْرب﴾ [البقرة ،]34 :بل
اس َتك َ َ
استكبارا منها ،كام كان ذلك من الشيطان ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َبى َو ْ
إن إباءها كان مقرتنا باإلشفاق ،أي اخلوف املمتزج بالتوجه واخلضوع.
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َأ ْح َيا ُك ْم ُث َّم
قال آخر( :)2ومن ذلك وصفه بالكفر ،كام يف قوله تعاىلَ :
ِ
حييِي ُك ْم إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ور﴾ [احلج ،،]66 :ففي اآلية الكريمة تذكري للناس بتلك
ان َل َك ُف ٌ
ُيمي ُت ُك ْم ُث َّم ُ ْ
النعمة الكربى ،نعمة احلياة ..فقد كان الناس عدما ،أو ترابا يف هذا الرتاب ..ثم إذا هم هذا
اخللق السوى العاقل ،املدبر ،الصانع ،ثم إذا هم تراب مرة أخرى ..ثم إذا هم يلبسون حياة
َل موت بعدها ،وهبذه احلياة تتم النعمة ،نعمة احلياة ..ذلك أنه لو كانت احلياة الدنيا هي
كل حياة اإلنسان لكانت نعمة ناقصة ،بل إهنا تكون نقمة ملا فيها من معاناة ،وأعباء،
وشدائد ،يلتقى هبا اإلنسان يف مسرية احلياة الدنيا ،من املولد إىل املامت ..فاحلياة الدنيا هي
إعداد للحياة األخرى ،إهنا زرع ،واألخرى حصاد لثمر هذا الزرع ،ومن هنا كان َل بد من
احلياة اآلخرة ،حتى تكون احلياة نعمة تستوجب احلمد والشكران هلل ..وهلذا جاء قوله
تعاىل﴿ :إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ور﴾ [احلج ]66 :تعقيبا عىل تلك النعمة ،وتنديدا باإلنسان وكفره
ان َل َك ُف ٌ
وجحوده هلا ،إذ مل يؤد مطلوب اهلل منه يف هذه احلياة الدنيا ،املوصولة باحلياة اآلخرة.
قال آخر( :)3ومثل ذلك قوله تعاىل﴿ :وجع ُلوا َله ِمن ِعب ِ
اد ِه ُجزْ ًءا إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ور
ُ ْ َ
َ َ َ
ان َل َك ُف ٌ
ُمبِنيٌ ﴾ [الزخرف ،]15 :أي وأثبتوا هلل ولدا ،إذ قالوا املالئكة بنات اهلل ،والولد جزء من والده
كام قال رسول اهلل ( :فاطمة بضعة مني)( ..)4ومقاهلم هذا يقتىض كون اخلالق جسام
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حمدثا ملشاهبة الولد له ،فال يكون إهلا وَل خالقا ..ثم أكد كفرهم بقوله﴿ :إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ور
ان َل َك ُف ٌ
ُمبِنيٌ ﴾ [الزخرف ]15 :أي إن اإلنسان جلحود بنعم ربه التي أنعمها عليه ،ظاهر كفره ملن تأمل
حاله وتدبر أمره.
قال آخر( :)1ومن ذلك وصفه باهللع واجلزع ،كام يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ُخلِ َق
ِ
اخل ْ ُري َمنُوعًا﴾ [املعارج 19 :ـ  ،]21ففي اآلية الكريمة
الرش َجزُ وعًا َوإِ َذا َم َّس ُه ْ َ
َه ُلوعًا إ َذا َم َّس ُه َّ ر
حديث عن اإلنسان يف صورته السلبية ..واهللع يعني رسعة اجلزع عند مس املكروه،
ورسعة املنع عند مس اخلري( ،)2فال صرب له أمام النوائب التي حتل به ،وَل توازن لديه أمام
اخلريات التي تقبل عليه ،حيث أنه إذا مسه الرش يصبح جزوعا يرصخ من األمل ،ويسقط
أمام الشدائد ،وينهار أمام اهلزاهز ،فال يملك أن يتامسك أو يثبت يف إحساسه باملشكلة التي
اخل ْ ُري َمنُوعًا﴾ [املعارج ]21 :فال يمنح غريه شيئا مما أنعم اهلل به عليه من
﴿وإِ َذا َم َّس ُه ْ َ
حتيط بهَ ..
نعم احلياة ،ألنه َياف عىل نفسه الفقر ،ويضيق بالناس الذين يتطلعون إليه ليحصلوا عىل
بعض ما عنده مما يلبي حاجاهتم وحيل مشكلة حرماهنم.
قال آخر( :)3وهكذا يؤكد القرآن الكريم أن ذلك ليس جمرد حالة طارئة عىل اإلنسان
خاضعة للظروف املحيطة به ،بل هي حالة غريزية يف طبيعة تكوينه الغريزي يف الضعف
الشعوري الذي يقوده إىل اجلزع والسقوط ،وإىل البخل واحلرص.
قال آخر( :)4لكن هذه الغريزة ككل الغرائز اإلنسانيةَ ،ل متثل حتمية احلالة السلبية
يف نتائجها العملية ،أل هنا يمكن أن تتحول إىل حالة إجيابية من خالل التهذيب الروحي
الذي ينعكس إجيابا عىل التهذيب العميل ليتوازن السلوك األخالقي يف شخصيته ،فيأخذ
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بأسباب القوة عندما ينفتح عىل اهلل يف انفتاحه عىل قوة اهلل ،كام يعيش روحية العطاء عندما
يتطلع إىل امتداد حركة النعمة يف املستقبل ،كام امتدت يف املايض ،ألن اهلل الذي أعطى
اإلنسان يف املايض هو الذي يعطيه يف املستقبل ،فيزداد ثقة باألمن املستقبيل بالرزق ،فال
يمنع وَل يبخل عىل عباد اهلل.
قال آخر( :)1وهلذا عقب اهلل تعاىل ذلك بقوله﴿ :إِ ََّل املُْ َص ِّلنيَ ا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص َال ِهتِ ْم
ِ
ِ
ِ
ون بِ َي ْو ِم الدِّ ِ
لسائِ ِل َواملَْ ْح ُرو ِم َوا َّل ِذي َن ُي َصدِّ ُق َ
َدائِ ُم َ
ين
ون َوا َّلذي َن ِيف َأ ْم َواهل ْم َح ٌّق َم ْع ُلو ٌم ل َّ

َوا َّل ِذي َن ُه ْم ِم ْن ع ََذ ِ
اب َر ِّ ِهب ْم ُم ْش ِف ُق َ
ون﴾ [املعارج 22 :ـ  ،]27فاستثناء املصلني أمر طبيعي من
خالل ما ترمز إليه الصالة يف حياة اإلنسان املؤمن من إيامن باهلل ،وثقة به ،وتوكل عليه،
واستسالم له ،وانفتاح عىل معنى العبودية يف ذاته ،فيام يؤكده ذلك من إحساس بمعنى
احلرية اإلنسانية أمام الكون كله ،ألنه يتساوى معه يف كونه خملوقا هلل تعاىل ..ويف ضوء
ذلك ،يمكن للقيم الروحية اإلنسانية يف جانبها العميل أن تؤثر إجيابيا يف شعوره بالقوة
وحركة اخلري والعطاء يف حياته ،من خالل اإليامن بأن اهلل يرعاه يف نقاط ضعفه وقوته ،وأنه
يعوض عليه كل ما يقدمه لآلخرين من ماله ،وهذه هي الصفات التي يمكن أن يتصف هبا
املصلون يف حركتهم األخالقية العملية التي ترتفع هبم إىل مستوى اإلنسانية القريبة من اهلل
سبحانه.
قال آخر( :)2ومن ذلك وصفه بالكدح ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان إِن ََّك

ك ِ
َاد ٌح إِ َىل َر ِّب َك َكدْ ًحا﴾ [اَلنشقاق ،]6 :أي أهيا اإلنسان ،إنك عامل يف هذه احلياة وجمد يف
عملك ،ومبالغ يف إدراك الغاية إىل أن تنتهى حياتك ،وإن كنت َل تشعر بجدك ،أو تشعر
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به وتلهو عنه ،وكل خطوة يف عملك فهي يف احلقيقة خطوة إىل أجلك ،وهناك لقاء اهلل،
فاملوت يكشف عن الروح غطاء الغفلة وجيلو هلا وجه احلق ،فتعرف من اهلل ما كانت تنكره،
ويوم البعث يرتفع اَللتباس ،ويعرف كل عامل ما جر إليه عمله.
قال آخر( :)1ومن ذلك وصفه بالكبد ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ِيف

َك َب ٍد﴾ [البلد ،]4 :والكبد :املعاناة والشدة ..وهي تشري إىل أن حياة اإلنسان ـ كل إنسان ـ يف
هذه الدنيا ،هي شدائد ،ومعاناة ..فام يسلم إنسان أبدا من مهوم احلياة وآَلمها ،النفسية ،أو
اجلسدية ،فكم يفقد اإلنسان من صديق وحبيب؟ وكم يتداعى عىل جسده من أمراض
وعلل؟ وكم؟ وكم؟ مما يطرق الناس من أحداث عىل مر األيام ،وكر اللياىل؟ فالشباب
يذبل ويوىل ،والقوة تتبدد وتصبح وهنا وضعفا ،وهذا اجلسد الذي مأل الدنيا حياة وحركة
سيعصف به املوت يوما ،ويلقى به يف باطن األرض ،جثة هامدة متعفنةَ ،ل تلبث أن تصري
ترابا.
قال آخر( :)2أجل ..فاإلنسان وحده من بني املخلوقات ـ فيام نعلم ـ هو الذي تستبد
به هذه املخاوف ،وتطرقه هذه التصورات ،عىل خالف سائرا ألحياء التي تقطع مسريهتا يف
احلياة ،يف غري قلق أو إزعاج من املستقبل الذي ينتظرها ..إهنا َل تنظر إليه ،وَل تتصوره،
وَل تعيش فيه قبل أن يصبح واقعا ..أما اإلنسان ،فإنه يعيش يف املستقبل أكثر مما يعيش يف
الواقع ،حتى إنه لريى بعني الغيب يف يوم مولده ،ما هو مقبل عليه من آَلم ومكابدات يف
مستقبل حياته.
بعد أن سمعت تلك األحاديث ..توزع اجلمع ،وقد سمعت اثنني منهام يتحدثان،
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قال أوهلام :أنا أتعجب مل نفخ اهلل تعاىل يف اإلنسان كل تلك اآلثام؟
قال الثاين :نحن نعرب عنها باآلثام باعتبار اختيار اإلنسانَ ..ل باعتبار حقيقة احلال..
فاهلل احلكيم ال رحيم َل َيلق الرش املجرد عن كل خري ..بل هو َيلق اخلري ..ومن اخلري ما
يتحول إىل رش ..كام أن من الطعام ما يتسنه ويصبح غري صالح لألكل ..مع أنه يف أصل
طبيعته طيب وصالح.
قال األول :فهمت تسنه الطعام ..ومل أفهم تسنه اإلنسان.
قال الثاين :أليس الطعام يتسنه بالغفلة عنه؟
قال األول :تستطيع أن تقول ذلك ..فعندما نغفل عن الطعام مدة من الزمان
نكتشف أنه قد تسنه وتغري.
قال الثاين :فكذلك اإلنسان ..كلام غفل عن النظر يف حقيقته وتقويمها وربطها
بمصدرها األعىل كلام متكنت اآلفات منه ،وانحرفت به بعد ذلك ..لقد أشار القرآن الكريم
اهم َأ ْن ُفسهم ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
ِ
اس ُق َ
ون﴾
إىل ذلك ،فقالَ :
ُ
﴿و ََل َت ُكو ُنوا كَا َّلذي َن ن َُسوا اهللََّ َف َأن َْس ُ ْ َ ُ ْ
[احلرش]19 :

قال األول :لكن اآلية تتحدث عن نسيان اهلل والغفلة عنهَ ..ل عن اإلنسان لنفسه.
قال الثاينَ :ل يمكن إلنسان أن يذكر نفسه أو يعرفها ..وهو َل يذكر ربه وَل يعرفه..
إن حقيقة اإلنسان َل يمكن أن تتجىل لإلنسان إَل عندما يتصل بربه.
قال األول :أكاد أفهم ما تقول ..لكني أتعجب كيف َيلق اهلل نفسا شحيحة..
أتعجب لقوله تعاىل﴿ :و ُأح ُِّض ِ
ت ْاألَ ْن ُف ُس ر
الش َّح﴾ [النساء ..]128 :وغريها من اآليات التي
َ ْ َ
تذكر اخلراب الذي يمأل أعامق اإلنسان.
قال الثاين :هو ليس خرابا بالصورة التي تتصورها..
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قال األول :فام هو إذن؟
قال الثاين :تستطيع أن تقول :إنه لبنات ..ومواد خام ..نعم هي مفرقة يف أرض
النفس بحيث ُهييأ ملن يراها بأنه يرى خرابا ..ولكنها يف احلقيقة إن وجدت أيد ماهرة
ومهندسني خرباء ..فستتحول تلك اللبنات إىل عمران ليس مثله عمران.
قال األول :هل يل بمثال يوضح يل هذا؟
قال الثاين :أنت تعجبت من أن تفطر النفس عىل الشح؟
قال األول :أجل ..ذلك صحيح ..والكل يتعجب من ذلك.
قال الثاين :هل ترى أن حياة اإلنسان يمكن أن تستمر ..وحلضارته يمكن أن تقوم..
ولوظيفة اخلالفة فيه يمكن أن تؤدى من غري أن تكون فيه هذه اخلصلة؟
قال األول :لو خلت حياة اإلنسان من الشح ..وخلت حضارته منه لعاش اإلنسان
إنسانا.
قال الثاين :ذلك هو الشح املنحرف ..السلبي ..أما الشح الفطري ..والذي هو لبنة
من لبنات اإلنسان ..فإن نزعه من اإلنسان لن يبقيه إنسانا..
قال األول :كيف؟
قال الثاين :أليس الشح هو احلرص عىل ما متلكه من أشياء؟
قال األول :بىل ..فالشحيح هو الذي يبخل بامله.
قال الثاين :البخل باملال فرع من فروع الشح ..الشح أخطر من أن ينحرص يف املال..
قال األول :صحيح ما تقول..
قال الثاين :نحن نرى الشح السلبي ..وهو شح يوظف لبنات اإلنسان لتخدم
املصالح اخلاصة ولو عىل حساب املصالح العامة.
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قال األول :فهل هناك شح إجياِّب؟
قال الثاين :أجل ..وهو شح يوظف لبنات اإلنسان وطاقاته لتخدم املصالح
اخلاصة ..ويف نفس الوقت َل تُّض باملصالح العامة ..بل إنه َيدم املصالح العامة ..فال
يمكن للمصالح العامة أن تقوم إَل باملصالح اخلاصة.
قال األول :مل أفهم.
قال الثاين :أرأيت لو أن كل الناس حرصوا عىل ما عندهم من مال وصحة وعافية..
وشحوا هبا ..فلم يدعوها لآلفات ..أليس يف ذلك اجتامع للمصالح اخلاصة والعامة؟
قال األول :بىل ..سيكون املجتمع حينها جمتمعا قويا صحيحا سليام من اآلفات..
قال الثاين :وهلذا قال رسول اهلل  ..وهو حيض عىل هذا الشح اإلجياِّب ..لبعض
صحابته( :الثلث والثلث كبري ،أو كثري ،إنك أن تذر ورثتك أغنياء ،خري من أن تذرهم عالة
يتكففون الناس ،وإنك لن تنفق نفقة ،تبتغى هبا وجه اهلل ،إَل أجرت هبا ،حتى ما جتعل يف
()1

ييف امرأتك)

قال األول :وعيت هذا يف الشح ..لكن هناك آثاما أخرى قد َل ينطبق عليها ما
تقول.
قال الثاين :كلها ينطبق عليها ما أقول..
قال األول :اجلدل مثالَ ..ل ينطبق عليه ما تقول.
قال الثاين :لوَل اجلدل ما قامت لألفكار سوق..
قال األول :والكفر!؟
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قال الثاين :لوَل الكفر ما عرفنا قيمة اختيار املؤمن لإليامن..
قال األول :والظلم!؟
قال الثاين :الظامل هو الذي انحرف بموازين العدالة يف نفسه عن وجهتها..
قال األول :فاملوازين صحيحة ..لكنه هو الذي انحرف هبا؟
قال الثاين :أجل ..وهكذا يف كل األمور ..إن مثل ذلك مثل امللح يكون يف الطعام..
فمن وضعه بقدر انتفع به وانتفع بطعامه ..ومن وضعه بغري قدر استُّض به واستُّض
بطعامه.
أ .اجلحود وثمراته:
بعد أن انتهيا من حديثهام ،سارا ،فلحقتهام إىل حمل رأيت فيه شيخا َيطب بني
جمموعة من الشباب ،وهو يقول هلمَ :لشك أنكم تأكدتم من أن اجلحود هو اإلثم الذي
تأسست منه اآلثام ،وتفرعت عنه الذنوب ..فمن امتأل قلبه بجحود موَله مل ينل يف حياته
خريا وَل بركة وَل فضال ..وقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك يف مواضع كثرية ،وكأنه ينبهنا
إىل هذا الوحش اخلطري الذي يريد أن ينحرف بحياتنا عن املنهج الذي أراده اهلل لنا.
قال أحدهم( :)1أجل ..فقد ذكر اهلل تعاىل رسعة ميل اإلنسان إىل الكفر واجلحود
الُّض دعَانَا ِجلنْبِ ِه َأو َق ِ
﴿وإِ َذا َم َّس ْ ِ
اإلن َْس َ
اعدً ا َأ ْو
َ ْ
ان ر ر َ
والغفلة بمجرد أن يفرج اهلل عنه ،فقالَ :
ِ
ِ
ُض َم َّس ُه ك ََذلِ َك زُ ِّي َن لِ ْل ُم ْ ِ
رسفِنيَ َما كَا ُنوا
ُض ُه َم َّر َك َأ ْن َمل ْ َيدْ ُعنَا إ َىل ُ ٍّ
َقائ ًام َف َل َّام ك ََش ْفنَا َعنْ ُه ُ َّ
َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [يونس ،]12 :أي إن اإلنسان إذا أصابه من الُّض ما يشعر فيه بشدة أمل أو خطر عىل
نفسه كغرق ومسغبة وداء عضال دعانا ملحا يف كشفه عند اضطجاعه جلنبه أو قعوده يف
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كرس بيته أو قيامه عىل قدميه حائرا يف أمره ،وَل ينسى حاجته إىل رمحة ربه ما دام يشعر بمس
الُّض ويعلم من نفسه العجز عن النجاة منه ،وقدم من هذه احلاَلت الثالث ما يكون
اإلنسان أشد عجزا وشعوره باحلاجة إىل ربه أقوى ثم التي تليها ثم التي تليها ..فلام كشفنا
عنه ُضه الذي دعانا إليه حال شعوره بعجزه عن كشفه بنفسه أو بغريه من األسباب مر
ومىض يف طريقه التي كان عليها من الغفلة عن ربه والكفر به كأن احلال مل تتغري ومل يدعنا
إىل شىء ومل نكشف عنه ُضا.
﴿وإِ َذا َم َّس ْ ِ
اإلن َْس َ
ُض َدعَا َر َّب ُه ُمنِي ًبا إِ َل ْي ِه ُث َّم إِ َذا
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ان ُ ٌّ
ِ ِ
ِ
َيس َما ك َ
َان َيدْ ُعو إِ َل ْي ِه ِم ْن َق ْب ُل َو َج َع َل هللَِّ َأنْدَ ا ًدا لِ ُي ِض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه ُق ْل َمتَت َّْع
َخ َّو َل ُه ن ْع َم ًة منْ ُه ن َ
اب الن ِ
بِ ُك ْف ِر َك َقلِ ًيال إِن ََّك ِم ْن َأ ْص َح ِ
َّار﴾ [الزمر ،]8 :ويف اآلية الكريمة تصوير للموقف
املتناقض من الكفار ،حيث أنه إذا أصاب الكافر شدة من مرض أو فقر أو خوف ،تُّضع
إىل ربه ،راجعا إليه تائبا ،مستغيثا به يف تفريج كربته ،وكشف ما نزل به ،ثم إذا منحه نعمة
أو أعطاه وملكه ،وصار يف حال رخاء ورفاهية ،نيس ذلك الدعاء والتُّضع ،أو نيس ربه
الذي كان يدعوه من قبل ،وجعل هلل رشكاء من األصنام أو غريها ،يعبدها ،ليصري وتكون
نتيجته وعاقبته الضالل واإلضالل ،يضل بنفسه ،ويضل الناس بعمله هذا ويمنعهم من
توحيد اهلل والدخول يف اإلسالم.
قال آخر :وقد أشار اهلل تعاىل إىل املعنى األول ،وهو أنه عند احلاجة يتُّضع ويستغيث
باهلل قوله تعاىلِ َ :
الُّض ِيف ا ْل َب ْح ِر َض َّل َم ْن تَدْ ُع َ
رب
ون إِ ََّل إِ َّيا ُه َف َل َّام ن ََّجا ُك ْم إِ َىل ا ْل َ ِّ
﴿وإ َذا َم َّس ُك ُم ر ر
َان ْ ِ
اإلن َْس ُ
َأع َْر ْض ُت ْم َوك َ
ورا﴾ [اإلرساء ..]67 :وأشار إىل املعنى الثاين ،وهو أنه يف حال
ان َك ُف ً
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﴿وإِ َذا َم َّس ْ ِ
اإلن َْس َ
جلنْبِ ِه َأ ْو
الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتُّضع ،قوله تعاىلَ :
الُّض َدعَانَا ِ َ
ان ر ر
ِ
ِ
ِ
س ُه﴾ [يونس]12 :
ُض َم َّ
ُض ُه َم َّر َك َأ ْن َمل ْ َيدْ ُعنَا إ َىل ُ ٍّ
َقاعدً ا َأ ْو َقائ ًام َف َل َّام ك ََش ْفنَا َعنْ ُه ُ َّ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َم َّس ْ ِ
اإلن َْس َ
ُض َدعَانَا ُث َّم إِ َذا َخ َّو ْلنَا ُه نِ ْع َم ًة
ان ُ ٌّ
ِمنَّا َق َال إِن ََّام ُأوتِي ُت ُه ع ََىل ِع ْل ٍم َب ْل ِه َي فِ ْتنَ ٌة َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم ََل َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الزمر ،]49 :فاآلية الكريمة
تشري إىل أن مشكلة اإلنسان أنه َل يفكر يف قضاياه إَل من خالل اللحظة التي يعيش يف
داخلها ،فال يتعاطى معها انطالقا من املعطيات احلقيقية التي تنفذ إىل داخلها يف العمق
العميق من احلياة ..وهذه هي احلالة الطبيعية التي يعيشها اإلنسان يف حياته ،يف حجم
الظاهرة املتكررة مع الكثريين من أفراده ،فقد يالحظ املتتبع للسلوك اإلنساين أنه قد َيتلف
يف عالقته باهلل ونظرته إليه وإىل نفسه ،بني حالة وحالة ،فإذا عرض له املرض أو الفقر أو
اخلوف ،أو غري ذلك من األوضاع التي متثل جانبا من جوانب النقص املادي واملعنوي يف
حياته اخلاصة ،أو غرق يف أزماته النفسية من الداخل واخلارج ،فإنه يلجأ إىل اهلل ،ليعيش
مع الوجدان اإليامين الذي يبحث فيه اإلنسان عن ربه ليبتهل إليه وَيضع له ،ويتوسل إليه
يف إنقاذه من الواقع السيئ القلق املهتز الذي يعيش فيه ،وتبقى العالقة باهلل مرتبطة باحلاجة
إليه ،يف اجلانب احليس املبارش يف حركة الشعور ،ويبقى الشعور بالعبودية املنسحقة أمام
الربوبية املطلقة حمدودا يف هذه الدائرة ،فإذا تبدل الوضع إىل وضع أفضل وجاءت النعم
اإلهلية لتغمر كل حياته ،وابتعدت األزمات عن الداخل النفيس ،وعن الواقع اخلارجي،
واسرتاح للغنى بعد الفقر ،وللصحة بعد املرض ،ولألمن بعد اخلوف ،وللعلو بعد
اَلنحطاط ،نيس ربه وفضله عليه ،وحركة نعمته يف وجوده ويف امتداد حياته ،واستغرق يف
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ذاته ،يف العنرص املبارش من حركتها ،ويف الطاقات البارزة يف حركته ،فأصبح يتحدث عن
هذه النعم الكثرية التي متأل كل وجوده ،من خالل امليزة الشخصية التي يملكها ،فيعيد
الف ضل إىل ما يملكه من علم وخربة وقوة وحسن إدارة وذكاء وشطارة ونحو ذلك ،فال
دخل هلل بنظره يف ذلك ،وَل حاجة به إليه ،بل هو التفوق الذايت يف كل يشء.
قال آخر( :)1وقد عرب اهلل عن ذلك بأنه فتنة يفتن اهلل به عباده ،ويمتحنهم وَيترب
إيامهنم ،وهو العامل به ،ليظهر جوهره يف أنفسهم وأمام الناس ..إن ما جيدونه من السعة
واجلاه والقوة َييل هلم أهنم يملكونه بأنفسهم وَل حيتاجون إىل اهلل إَل من عصمه اهلل منهم،
فكان واعيا للمسألة يف عمقها الواقعي ،ويف معناها اإلهلي ،مما جيعل من اإلنسان عارفا
بحاجته إىل اهلل يف كل يشء ،وأنه َل يقدر عىل أي أمر إَل ما أقدره اهلل عليه يف كل قضاياه
﴿و َلكِ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم ََل َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الطور ]47 :ألهنم يرتبطون باجلانب
وقدراته اخلاصة والعامةَ ،
احليس املبارش باألمور ،وَل يلتفتون إىل ما حتت السطح ،أو يف آفاق الغيب ،ليعرفوا أن اهلل
وراء ذلك كله.
قال آخر :وهكذا ذكر اهلل تعاىل جحود اإلنسان وغفلته عن فضل ربه عليه ،فقال ـ
ِ
ِ
ِ
الس َام ِء
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َأنْزَ َل م َن َّ
وهو يستعرض نعم اهلل عىل عباده ـ﴿ :اهللَُّ ا َّلذي َخ َل َق َّ
ماء َف َأ ْخرج ِب ِه ِمن ال َّثمر ِ
ات ِرزْ ًقا َل ُك ْم َو َس َّخ َر َل ُك ُم ا ْل ُف ْل َك لِت َْج ِر َي ِيف ا ْل َب ْح ِر ِب َأ ْم ِر ِه َو َس َّخ َر َل ُك ُم
َ َ
َ ََ
َ ً

الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َدائِ َب ْ ِ
ْاألَ ْهنَ َار َو َس َّخ َر َل ُك ُم َّ
ني َو َس َّخ َر َل ُك ُم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار َوآتَا ُك ْم ِم ْن ُك ِّل َما
وها إِ َّن ا ْ ِ
إلن َْس َ
ان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار﴾ [إبراهيم 32 :ـ  ،]34وقال:
َس َأ ْل ُت ُمو ُه َوإِ ْن َت ُعدر وا نِ ْع َم َت اهللَِّ ََل ُحت ُْص َ
ِ
ِ
﴿ َأ َمل ت ََر َأ َّن اهللََّ َس َّخ َر َل ُك ْم َما ِيف ْاألَ ْر ِ
الس َام َء َأ ْن َت َق َع
ض َوا ْل ُف ْل َك َ ْ
جت ِري ِيف ا ْل َب ْح ِر ِب َأ ْم ِره َو ُي ْمس ُك َّ
ْ
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ِ
ِ
َّاس َلرء ٌ ِ
ِِ
ع ََىل ْاألَ ْر ِ
حييِي ُك ْم
يم َو ُه َو ا َّلذي َأ ْح َيا ُك ْم ُث َّم ُيمي ُت ُك ْم ُث َّم ُ ْ
وف َرح ٌ
ض إِ ََّل بِإِ ْذنه إِ َّن اهللََّ بِالن ِ َ ُ
إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ور﴾ [احلج 65 :ـ ،]66
ان َل َك ُف ٌ
قال آخر :وهلذا ،فإن اهلل يصف اإلنسان بالكفر الشديد املبني الذي َل فوقه كفر وَل
مثله جحود ،قال تعاىلُ ﴿ :قتِ َل ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان َما َأ ْك َف َر ُه﴾ [عبس]17 :
قال آخر :وأخربنا اهلل تعاىل عىل عواقب جحود النعمة ..ومن األمثلة عىل ذلك قوله
ِ
تعاىل خمربا عن قوم عادِ :
َص ْوا ُر ُس َل ُه َوا َّت َب ُعوا َأ ْم َر ُك ِّل
﴿وت ْل َك عَا ٌد َج َحدُ وا بِآ َيات َر ِّهبِ ْم َوع َ
َ
يد و ُأتْبِعوا ِيف َه ِذ ِه الدر ْنيا َلعنَ ًة ويوم ا ْل ِقيام ِة َأ ََل إِ َّن عَادا َك َفروا رهبم َأ ََل بعدً ا لِع ٍ
ِ ٍ
اد َق ْو ِم
ً ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ
َج َّب ٍار عَن َ ُ
َ ْ ََْ َ َ َ

ُه ٍ
ود﴾ [هود 59 :ـ ،]60

قال آخر :وما حصل لعاد بسبب جحودهم هو ما حصل لغريهم ،قال تعاىل يذكر
اع َق ِة ع ٍ
اع َق ًة ِم ْث َل ص ِ
ذلك ،ويذكر بهَ ﴿ :فإِ ْن َأعْر ُضوا َف ُق ْل َأن َْذر ُت ُكم ص ِ
َاد َو َث ُمو َد إِ ْذ َجا َء ْ ُهت ُم
َ
ْ ْ َ
َ
الر ُس ُل ِم ْن َب ْ ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َأ ََّل َت ْع ُبدُ وا إِ ََّل اهللََّ َقا ُلوا َل ْو َشا َء َر ربنَا َألَنْزَ َل َم َالئِ َك ًة َفإِنَّا بِ َام
ر

َ ِ
ض بِغ ْ ِ
ْربوا ِيف ْاألَ ْر ِ
َ
ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه كَافِ ُر َ
َري ْ َ
اس َتك َ ُ
ون َف َأ َّما عَا ٌد َف ْ
احل ِّق َو َقا ُلوا َم ْن أ َشدر منَّا ُق َّو ًة أ َو َمل ْ
ِ
ِ
ِ
جي َحدُ َ
حيا
ون َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ْم ِر ً
َي َر ْوا َأ َّن اهللََّ ا َّلذي َخ َل َق ُه ْم ُه َو َأ َشدر من ُْه ْم ُق َّو ًة َوكَا ُنوا بِآ َياتنَا َ ْ

اخلزْ ِي ِيف ْ ِ
ات لِنُ ِذي َقهم ع ََذاب ْ ِ
َحس ٍ
ِ
اب ْاآل ِخ َر ِة َأ ْخزَ ى َو ُه ْم
احل َياة الدر ْن َيا َو َل َع َذ ُ
َ
َ
ُ ْ
َصا ِيف َأ َّيا ٍم ن َ
َص َ ً
َ ْ
َاهم َفاستَحبوا ا ْلعمى ع ََىل ْاهلدَ ى َف َأ َخ َذ ْهتم ص ِ
اع َق ُة ا ْل َع َذ ِ
ْرص َ
اب
ُْ َ
ون َو َأ َّما َث ُمو ُد َف َهدَ ْين ُ ْ ْ َ ر
ََ
ُ
ََل ُين َ ُ
ْاهل ِ
ون بِ َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [فصلت 13 :ـ ]17
ُ
َان لِسبإٍ ِيف مسكَنِ ِهم آي ٌة جنَّت ِ
َان َع ْن َي ِم ٍ
ني َو ِش َام ٍل ُك ُلوا ِم ْن
ْ َ َ
قال آخر :وقالَ ﴿ :ل َقدْ ك َ َ َ
َ ْ
ِ
ور َف َأع َْر ُضوا َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ْم َس ْي َل ا ْل َع ِر ِم
ِرزْ ق َر ِّب ُك ْم َو ْاش ُك ُروا َل ُه َب ْلدَ ٌة َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّب َغ ُف ٌ
ٍ
َاه ْم بِ َجنَّ َت ْي ِه ْم َجنَّت ْ ِ
يش ٍء ِم ْن ِسدْ ٍر َقلِ ٍ
َاه ْم بِ َام
يل َذلِ َك َجزَ ْين ُ
َو َبدَّ ْلن ُ
َني َذ َو َ ْ
ايت ُأ ُك ٍل ََخْط َو َأ ْث ٍل َو َ ْ
ني ا ْل ُقرى ا َّلتِي بار ْكنَا فِيها ُقرى َظ ِ
اه َر ًة
َ ً
َ َ
ور َو َج َع ْلنَا َب ْين َُه ْم َو َب ْ َ َ
َك َف ُروا َو َه ْل ُن َج ِازي ِإ ََّل ا ْل َك ُف َ
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و َقدَّ رنَا فِيها السري ِسريوا فِيها َلي ِايل و َأياما ِآمنِنيَ َف َقا ُلوا ربنَا ب ِ
ني َأ ْس َف ِارنَا َو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم
اعدْ َب ْ َ
َ َّ َ
َ َ َ َ َّ ً
َ ْ َ َّ ْ َ ُ
َاهم ُك َّل ُمم َزَّ ٍق إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
َاهم َأح ِ
ات لِ ُك ِّل َص َّب ٍار َش ُك ٍ
اد َ
ور َو َل َقدْ َصدَّ َق
َ
َف َج َع ْلن ُ ْ َ
يث َو َمزَّ ْقن ُ ْ
َان َله َع َلي ِهم ِمن س ْل َط ٍ
ِِ
ِ
ِ
ان إِ ََّل لِنَ ْع َل َم َم ْن
َع َل ْي ِه ْم إِ ْبلي ُس َظنَّ ُه َفا َّت َب ُعو ُه إِ ََّل َف ِري ًقا م َن املُْؤْ مننيَ َو َما ك َ ُ ْ ْ ْ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يش ٍء َح ِف ٌ
يظ﴾ [سبأ 15 :ـ ]21
ُيؤْ م ُن ِب ْاآلخ َرة مم َّ ْن ُه َو من َْها يف َش ٍّك َو َر رب َك ع ََىل ُك ِّل َ ْ
اإلعراض:
قال الشيخ :بورك فيكم ..فحدثونا عن ثمرات اجلحود.
قال أحدهم( :)1أوهلا وأخطرها اإلعراض ،فقد اعتربت اآليات الكريمة اإلعراض
هو رس ما حصل لسبأ من املهالك ..واإلعراض هو الصورة البشعة التي ينم هبا اجلحود
عن نفسه ،وقد أشار القرآن الكريم إىل صور اإلعراض يف مواضع كثرية ..ومنها يأس
اإلنسان وكفره يف حال الُّضر ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َأع َْر ُضوا َف َام َأ ْر َس ْلن َ
َاك َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ًظا إِ ْن
َع َل ْي َك إِ ََّل ا ْل َب َال ُغ َوإِنَّا إِ َذا َأ َذ ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
مح ًة َف ِر َح ِ َهبا َوإِ ْن ُت ِص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة بِ َام َقدَّ َم ْت َأ ْي ِدهيِ ْم
ان ِمنَّا َر ْ َ
َفإِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ور﴾ [الشورى ،]48 :أي فإن أعرض هؤَلء الظاملون املدعوون إىل اَلستجابة
ان َك ُف ٌ
هلل ،عن قبول هذه الدعوة ،فإنك أهيا النبي لست مرسال إليهم لتقوم عىل حفظهم من رشور
أنفسهم وسيئات أعامهلم ،فام عليك إَل أن تبلغهم رسالة ربك ،وتدعوهم إليه ،وحتذرهم
بأسه وعقابه ،وتبرشهم برمحته ورضوانه ..فإن هم استجابوا هلل ،بعد أن تبني هلم الرشد من
الغى ،فقد رشدوا ونجوا ،وإن أبوا أن يستجيبوا هلل ،فليس لك أن تتوىل حفظهم ،وتأخذ
﴿َل إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
هبم قرسا إىل طريق النجاة ..فإنه َ
ين﴾ [البقرة ..]256 :وإن عىل كل إنسان أن
يتوىل حفظ نفسه ،ووقايتها ،وإقامتها عىل الطريق الذي َيتاره هلا ..وهذا ما يشري إليه قوله
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تعاىل﴿ :إِ ْن ُك رل َن ْف ٍ
س ملََّا َع َل ْي َها َحافِ ٌظ﴾ [الطارق ]4 :أي ما كل نفس إَل قائم عليها حافظ،
مطلوب منه أن يتوىل حفظها ،وهو هذا العقل الذي أودعه اهلل فيها ،فإذا مل يوقظ اإلنسان
هذا احلارس ،وينبهه إىل أداء وظيفته ،ثم دخل عليه من يستبد به ،ويستوىل عليه ،ويورده
موارد اهلالك ،فال يلومن إَل نفسه.
﴿وإِنَّا إِ َذا َأ َذ ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
مح ًة َف ِر َح ِ َهبا َوإِ ْن ُت ِص ْب ُه ْم
ان ِمنَّا َر ْ َ
قال آخر( :)1أما قوله تعاىلَ :
َس ِّي َئ ٌة بِ َام َقدَّ َم ْت َأ ْي ِدهيِ ْم َفإِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ور﴾ [الشورى ،]48 :فهو يشري ضمنا إىل ما يف بعض
ان َك ُف ٌ
النفوس من فسادَ ،ل جتد معه مساغا لطعم اخلري ،وَل اشتهاء له ،وأن ذلك طبيعة غالبة يف
اإلنسان ،كذلك من طبيعة اإلنسان أنه إذا مسته رمحة من عند اهلل ،وأصابه خري ـ كسعة يف
الرزق ،أو نامء يف الثمر ،والولد ـ لبسته الفرحة ،وإن مسه ُض بام قدمت يداه نسى ما ألبسه
اهلل تعاىل إياه من نعم ،ومل يعد يذكر هلل إَل هذا الُّض الذي أصابه بام صنعت يداه..
﴿وإِ َّنا إِ َذا َأ َذ ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
مح ًة﴾
ان ِمنَّا َر ْ َ
قال آخر( :)2ويف إفراد اإلنسان يف قوله تعاىلَ :
[الشورى ]48 :إشارة إىل كل فرد من أفراد هذا اجلنس البرشى ـ فأل هنا للجنس ـ إذ أن كل
إنسان أيا كان ـ مؤمنا كان أو كافرا ـ يفرح باخلري إذا أصابه ،وهيش له ،وتطيب نفسه به ..أما
﴿وإِ ْن ُت ِص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة بِ َام َقدَّ َم ْت َأ ْي ِدهيِ ْم﴾
عود الضمري مجعا عىل اإلنسان يف قوله تعاىلَ :
[الشورى ]48 :فذلك ألنه ليس كل إنسان يف حيز هذا الرشط وجوابه ،فيكفر باهلل ،أو يسىء
الظن به يف حال الُّض ،بل إن الواقعني يف حيز هذا الرشط وجوابه ،هم الذين َل يؤمنون
باهلل مطلقا ،أو َل يؤمنون به إيامنا وثيقا ،مثل أولئك الذين يعبدون اهلل عىل حرف ،كام قال
َّاس من يعبدُ اهللََّ ع ََىل حر ٍ
اهلل تعاىل فيهمِ :
ف َفإِ ْن َأ َصا َب ُه َخ ْ ٌري ا ْط َم َأ َّن بِ ِه َوإِ ْن َأ َصا َب ْت ُه
﴿وم َن الن ِ َ ْ َ ْ ُ
َ
َْ
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ِ ِ
ِ
رس ُ
رس الدر ْن َيا َو ْاآل ِخ َر َة َذلِ َك ُه َو ْ
ان املُْبِنيُ ﴾ [احلج ]11 :فكثري من
ف ْتنَ ٌة ا ْن َق َل َ
اخلُ ْ َ
ب ع ََىل َو ْج ِهه َخ َ
الناس يقفون هذا املوقف من رهبم ..إن أصاهبم خري ،رضوا به واطمأنوا إليه ،وإن أصاهبم
رش بام قدمت أيدهيم ،أنكروا من اهلل ما كانوا يعرفون ..وقليل من الناس ،وهم املؤمنون
باهلل حقا ـ َل ختتلف حاهلم مع اهلل أبدا ..فهم عىل إيامن به ،ومحد له ،يف الرساء والُّضاء عىل
ِ
ِ
الُّض ِاء َو ِحنيَ ا ْل َب ْأ ِ
س ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن
﴿و َّ
السواء ..كام قال تعاىل فيهمَ :
الصابِ ِري َن يف ا ْل َب ْأ َساء َو َّ َّ
َصدَ ُقوا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة]177 :
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىل﴿ :بِ َام َقدَّ َم ْت َأ ْي ِدهيِ ْم﴾ [الشورى ]48 :إشارة إىل أن ما
يصيب اإلنسان من ُض هو من صنع يده ..كام قال تعاىلَ ﴿ :ما َأ َصا َب َك ِم ْن َح َسن ٍَة َف ِم َن اهللَِّ
َو َما َأ َصا َب َك ِم ْن َس ِّيئ ٍَة َف ِم ْن َن ْف ِس َك﴾ [النساء ..]79 :وأن تبدل أحوال الناس من نعمة وعافية
ِ
َريا نِ ْع َم ًة َأ ْن َع َم َها ع ََىل َق ْو ٍم
إىل سوء وبالء ،هو بام كسبت أيدهيمَ ﴿ ..ذل َك بِ َأ َّن اهللََّ َمل ْ َي ُك ُمغ ِّ ً
ِ
م﴾ [األنفال]53 :
َريوا َما بِ َأ ْن ُفس ِه ْ
َحتَّى ُيغ ِّ ُ
قال الشيخ :بورك فيكم ..فحدثونا عن مظاهر اإلعراض التي ذكرها القرآن
الكريم.
والسهو عنها ،كام قال تعاىل:
قال أحدهم :من ذلك اإلعراض عن ال يطاعات
ي
﴿ َف َأع َْر ُضوا َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ْم َس ْي َل ا ْل َع ِر ِم﴾ [سبأ ،]16 :أي فأعرضوا عن توحيد اهلل ،وعبادته
وطاعته ،وشكره عىل ما أنعم به عليهم ،وعدلوا إىل عبادة الشمس من دون اهلل ،كام حكى
﴿و ِج ْئ ُت َك ِم ْن َس َبإٍ بِنَ َبإٍ َي ِق ٍ
ت
ني إِ ِّين َو َجدْ ُ
اهلل تعاىل عن قول اهلدهد لسليامن عليه السالمَ :
امر َأ ًة َمتلِ ُكهم و ُأوتِي ْت ِمن ُك ِّل َ ٍ
ِ
لش ْم ِ
يم َو َجدْ ُ َهتا َو َق ْو َم َها َي ْس ُجدُ َ
ون لِ َّ
س
ْ
َْ ْ ُ ْ َ َ
يشء َو َهلَا ع َْر ٌش عَظ ٌ
ْ
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ِمن د ِ
ان َأع َْام َهل ُ ْم َف َصدَّ ُه ْم ع ِ
السبِ ِ
يل َف ُه ْم ََل َ ْهيتَدُ َ
الش ْي َط ُ
ون اهللَِّ َوزَ َّي َن َهل ُ ُم َّ
ون﴾ [النمل 22 :ـ ،]24
ْ ُ
َن َّ
فأرسل اهلل عليهم سيل العرم ،أي املياه الكثرية الغزيرة ،بأن حتطم سد مأرب ،فمأل املاء
الوادي ،وغرق البساتني اخلُّضاء ثم يبست ،ودفن البيوت ،ومل يبق منهم إَل رشاذم قليلة
تفرقت يف البالد ،وأعطوا بدل تلك اجلنان والبساتني املثمرة األنيقة النُّضة بساتني َل خري
فيها وَل فائدة منها ،وإنام أشجار ذات ثمر مر هي األراك ،وأثل هو الطرفاء ،والسدر ذي
الشوك الكثري والثمر القليل ،وهو شجر النبق.
قال آخر( :)1ومنها اإلعراض عن سامع املواعظ والتأثر هبا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َام َهل ُ ْم
ع ِ
ت ِم ْن َق ْس َو َر ٍة﴾ [املدثر 49 :ـ  ،]51أي فأى شىء
مح ٌر ُم ْس َتن ِْف َر ٌة َف َّر ْ
َن الت َّْذكِ َر ِة ُم ْع ِر ِضنيَ َك َأ َّهنُ ْم ُ ُ
حصل للجاحدين حتى أعرضوا عن القرآن الذي هو مشتمل عىل التذكرة الكربى،
واملوعظة العظمى ،كأهنم يف فرارهم من احلق كحمر وحشية هاربة من رماة يرموهنا
ويتعقبوهنا لصيدها وافرتاسها ..ويف هذا إيامء إىل أهنم مع موجبات اإلقبال إىل الداعي
واَلتعاظ بام جاء به يعرضون عنه بغري سبب ظاهر ،فأى شىء حصل هلم حتى أعرضوا
عنه؟ ..ويف تشبيههم يف إعراضهم عن القرآن واستامع ما فيه من املواعظ ،ورشادهم عنه
بحمر وحشية جدت يف نفارها مما أفزعها ـ هتجني حلاهلم ،وشهادة عليهم بالبله ،فال ترى
مثل نفار محر الوحش ،واطرادها يف العدو إذا هي خافت من يشء.
()2
رت َب
قال آخر  :ومنها اإلعراض عن تذكر حساب اهلل لعباده ،كام قال تعاىل﴿ :ا ْق َ َ
لِلن ِ ِ
اهب ْم َو ُه ْم ِيف َغ ْف َل ٍة ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األنبياء ،]1 :أي وهم يف غفلة مطبقة عامة ..غفلة
َّاس ح َس ُ ُ

عن كل ما هو حق ،وخري ،كام يدل عىل ذلك تنكري الغفلة .وليس هذا فحسب ،بل إهنم مع
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غفلتهم هذه العامة الشاملة ،معرضون عن كل داع يدعوهم إىل أن ينظروا إىل أنفسهم ،وأن
ينتبهوا من غفلتهم ..والغفلة قد تكون ألمر عارض ،بحيث إذا نبه اإلنسان تنبه ،وإذا دعى
أجاب ..ولكن غفلة هؤَلء القوم ،غفلة مستولية عليهم ،آخذة بكل حواسهم ومدركاهتم:
﴿وإِ ْن تَدْ ُع ُه ْم إِ َىل ْاهلُدَ ى َف َل ْن َ ْهيتَدُ وا إِ ًذا َأ َبدً ا﴾ [الكهف ]57 :حيث أهنم مع هذه الغفلة املستولية
َ
عليهم ـ بعيدون عن دعوات التنبيهَ ،ل يلقوهنا إَل من وراء ظهورهم ..فهم عنها معرضون.
قال آخر :ومنها اإلعراض عن ذكر اهللي ،ليمتلئ اإلنسان بدله بالغفلة التي تؤهله
﴿و َم ْن َأع َْر َض َع ْن ِذك ِْري َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
ضنْكًا﴾ [طه:
يش ًة َ
لكل أنواع العذاب ،كام قال تعاىلَ :
 ،]124حيث يبني أن معيشة الكافر وحياته يف الدنيا ضنك ضيقة متعبة ،وباملقابل معيشة
املؤمن وحياته سعيدة رحبة وسيعة(.)1
قال آخر( :)2ومنها اإلعراض عن النظر إىل آيات اهللي يف الكون وتبرصها ،كام قال
تعاىل﴿ :و َك َأين ِمن آي ٍة ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ون َع َل ْي َها َو ُه ْم َعن َْها ُم ْع ِر ُض َ
ض َي ُم رر َ
ون﴾ [يوسف:
َّ َ َ
َ ِّ ْ ْ َ
 ،]105أي وكم يف السموات واألرض من آيات دالة عىل توحيد اهلل وكامل علمه وقدرته من
شمس وقمر ونجوم وجبال وبحار ونباتات وأشجار ،يمر عليها أكثر الناس وهم غافلون
عام فيها من عربة ودَللة عىل توحيد رهبا ،وأن األلوهية َل تكون إَل للواحد القهار الذي
خلقها وخلق كل شىء فأحسن تدبريه.
احلق وعدم اإلذعان له ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ب ْل
قال آخر( :)3ومنها اإلعراض عن ي
احل َّق َف ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ
َأ ْك َث ُر ُه ْم ََل َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [األنبياء ،]24 :وفيها اعتذار لكثري من هؤَلء
ون ْ َ
املرشكني ،الذين عموا عن طريق احلق ،فركبوا رؤوسهم ،وأبوا أن يستمعوا لداعى احلق،
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وأن يستجيبوا له ..ومن ثم ،فإن الرسول قائم فيهمَ ،ل يتخىل عن مكانه بينهم ،وَل يمسك
عن دعوهتم ،وكشف معامل الطريق هلم ،حتى يبرصوا من عمى ،وهيتدوا من ضالل.
ِ
()1
يم َأ ْن ُت ْم َعنْ ُه
قال آخر  :ومنها اإلعراض عن النيبإ العظيم قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل ُه َو َن َب ٌأ عَظ ٌ
ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [ص 67 :ـ  ،]68أي قل أهيا الرسول للمرشكني وغريهم :إن هذا الذي أنبأتكم به
من كوين رسوَل منذرا ،وأن اهلل واحد َل رشيك له ،وأن القرآن وحي منزل من عند اهلل،
هو خرب عظيم مهم جداَ ،ل يعرض عن مثله إَل غافل شديد الغفلة ،فهو ينقذكم من
الضاللة إىل النور ،لكنكم أنتم معرضون عام أقولَ ،ل تتفكرون فيه ..ويف هذا توبيخ هلم
وتقريع ،لكوهنم أعرضوا عنه ،فعليهم العدول عن خطأهم.
قال آخر( :)2ومنها اإلعراض عن الوفاء بعهود اهلل التي أخذها عىل عباده ،كام قال
﴿وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمي َث َ ِ ِ
رسائِ َيل ََل َت ْع ُبدُ َ
ون إِ ََّل اهللََّ َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا َو ِذي ا ْل ُق ْر َبى
تعاىلَ :
اق َبني إ ْ َ
ِ
َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
ني َو ُقو ُلوا لِلن ِ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة ُث َّم ت ََو َّل ْي ُت ْم إِ ََّل َقلِ ًيال
يموا َّ
َّاس ُح ْسنًا َو َأق ُ
ِمنْ ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [البقرة ،]83 :ففي هذه اآلية الكريمة ذكرهم اهلل تعاىل بأهم ما أمر به
أسالفهم من عبادات ومعامالت ،ثم ما كان منهم من إمهاهلا وترك اتباعها ..أي ثم كان
من أمركم أن توليتم عن العمل بامليثاق ورفضتموه وأنتم يف حال اإلعراض عنه وعدم
اَلهتامم بشأنه.
قال الشيخ :بورك فيكم ..فحدثونا عام ورد يف القرآن الكريم من عقوبات
املعرضني.
قال أحدهم( :)3أوهلا وأخطرها عدم مباَلة اهلل تعاىل بمن أعرض عنه ،فاهلل الغني
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﴿وإِ ْن ك َ
َرب
الكريم َل يُّضه جحود اجلاحدين كام َل تنفعه طاعة الطائعني ،قال تعاىلَ :
َان ك ُ َ
اض ُه ْم َفإِ ِن ا ْس َت َط ْع َت َأ ْن َت ْبت َِغ َي َن َف ًقا ِيف ْاألَ ْر ِ
الس َام ِء َف َت ْأتِ َي ُه ْم بِآ َي ٍة َو َل ْو
َع َل ْي َك إِع َْر ُ
ض َأ ْو ُس َّل ًام ِيف َّ
ِ
اجل ِ
اهلِنيَ ﴾ [األنعام ،]35 :أي إن شق عليك
جل َم َع ُه ْم ع ََىل ْاهلُدَ ى َف َال َت ُكو َن َّن م َن ْ َ
َشا َء اهللَُّ َ َ
إعراض قومك عنك ،فحاول ـ إن استطعت ـ أن تشق األرض ،أو ترقى يف السامء ،لتأتيهم
بام يقرتحون عليك من آيات ..وليس هذا دعوة من اهلل سبحانه للنبى  أن يفعل هذا ،وإنام
هو َصف له عن هذا اللغو الذي يلغوا به قومه ،من مقرتحات يقرتحوهنا عليه ،وتيئيس
هلم من أن يكون هلذا اللغو قبول عنده ..ولو أراد سبحانه وتعاىل أن يدخل الناس مجيعا يف
اإليامن لفعل ،ولوضع بني يدى املعاندين والكافرين واملرشكني من اآليات القاهرة ما
حيملهم عىل اإليامن ،حيث َل جيدون معها سبيال إىل اإلنكار واجلحد ،ولكنه سبحانه أراد
أن يكون لإلنسان تقديره وتفكريه ،فيام حيمل إليه رسل اهلل من آيات ،يرى فيها العقالء
دَلئل احلق ،وأمارات اهلدى ،وَل يرى فيها الضالون واملعاندون شيئا يفتح هلم الطريق إىل
ِ ِ
يث ِم َن ال َّط ِّي ِ
اخلبِ َ
ب﴾ [األنفال]37 :
اهلل ..ويف هذا ابتالء وامتحان﴿ ،ل َيميزَ اهللَُّ ْ َ
ِ
()1
ِ
الص رم ا ْل ُبك ُْم ا َّل ِذي َن ََل َي ْع ِق ُل َ
ون
اب عنْدَ اهللَِّ ر
رش الدَّ َو ِّ
قال آخر  :وقال تعاىل﴿ :إ َّن َ َّ
َو َل ْو عَلِ َم اهللَُّ فِ ِ
يه ْم َخ ْ ًريا َألَ ْس َم َع ُه ْم َو َل ْو َأ ْس َم َع ُه ْم َلت ََو َّل ْوا َو ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األنفال 22 :ـ ،]23
ففي هذه اآلية الكريمة يشبه اهلل تعاىل املرشكني بالدواب التي َل تسمع وَل تتكلم وَل
تعقل ،ألن قيمة السمع والنطق والعقل ،هو يف حتريكها بام ينفع حياة اإلنسان ،وينقذ مصريه
من اهلالك ،فإذا أمهل كل ذلك ،ومجده عن السري يف اجتاه املعرفة النافعة ،كان كمن فقده
باألساس ،وذلك هو الفرق بني الدواب والناس ،يف سلبية الدواب أمام قضية املعرفة من
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ِ

ِ

م﴾ [األنفال:
أجل احلياة ،وإجيابية الناس أمام ذلك كلهَ ..
﴿و َل ْو عَل َم اهللَُّ ف ِيه ْم َخ ْ ًريا َألَ ْس َم َع ُه ْ

 ]23فقد تركهم اهلل ألنفسهم ،فاختاروا هلا الضالل ،ولو علم اهلل أهنم يواجهون الكلمة
احلقة من موقع املسؤولية ،ألسمعهم بطريقة غري عادية ،ولكنه عرف فيهم اإلَصار عىل
﴿و َل ْو َأ ْس َم َع ُه ْم َلت ََو َّل ْوا َو ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األنفال ]23 :ألهنم َل يريدون
اهلروب من احلقيقةَ ،
ألنفسهم اخلري ،فيام ينقذ حياهتم ومصريهم من اهلالك.
الضالل:
قال الشيخ :بورك فيكم ..فحدثونا عن ثامر اإلعراض.
قال أحدهم :أوهلا وأخطرها الضالل ..فكيف هيتدي من أعرض اهلل عنه؟َ ..ل شك
أنه سيقع يف هاوية الضالل ..ومن مل يتنعم باسم اهلل اهلادي ،فسيقع يف اسمه املضل ..وهلل
من أبواب اإلضالل ما يعدل أبواب هدايته ..ذلك أن اهلل تعاىل خلق اجلنة ،وجعل هلا
صفات من توفرت فيه استحق دخوهلا ،ومن مل تتوفر فيه دخل النار ..وهكذا ،فاهلداية
الغالية التي هي مفتاح اجلنة هلا صفات من ظفر هبا حلت عليه ،ومن مل يظفر هبا وقع يف أرس
اإلضالل الذي هو مفتاح جلميع أبواب جهنم.
قال آخر( :)1وهلذا يذكر اهلل تعاىل أنه عاقب اجلاحدين باإلضالل..فقد أخرب عن
وسى َر َّبنَا إِن ََّك آ َت ْي َت فِ ْرع َْو َن َو َم َ َ
أل ُه ِزينَ ًة َو َأ ْم َو ًاَل ِيف
موسى عليه السالم ،فقالَ :
﴿و َق َال ُم َ
احلي ِاة الدر ْنيا ربنَا لِي ِض رلوا َعن سبِيلِ َك ربنَا ا ْط ِمس ع ََىل َأمو ِ
اهل ْم َو ْاشدُ ْد ع ََىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم َف َال ُيؤْ ِمنُوا
َْ
ْ
َ َّ
َ َ َّ ُ
َْ َ
ْ َ
ِ
يم﴾ [يونس ،]88 :أي ربنا احمق أمواهلم باآلفات التي تصيب زروعهم
َحتَّى َي َر ُوا ا ْل َع َذ َ
اب ْاألَل َ
واجلوائح التي هتلك أنعامهم وتنقص مكاسبهم فيذوقوا ذل احلاجة ،واطبع عىل قلوهبم
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وزدها قسوة عىل قسوهتا وإَصارا وعنادا ،فيستحقوا شديد عقابك ،وَل يؤمنوا إَل إذا رأوا
عذابك ،وَل ينفعهم إيامهنم إذ ذاك ..وسبب غضبة موسى عليه السالم أنه عرض عليهم
آيات اهلل وبيناته عرضا مكررا ،وردد عليهم املواعظ والنصائح ردحا من الزمن ،وحذرهم
عذاب اهلل وانتقامه ،وأنذرهم عاقبة ما هم عليه من الكفر والضالل املبني ،ثم مل يزدهم ذلك
إَل كفرا وعتوا واستكبارا يف األرض ،ومل يبق له مطمع فيهم وعلم باَلختبار أنه َل يكون
منهم إَل الضالل ،وأن إيامهنم كاملحال ـ فاشتد عليهم ومقتهم ودعا عليهم بام علم أنه َل
يكون غريه ،إذ مل يبق له فيهم حيلة ،وأهنم َل يستأهلون إَل أن َيذلوا وَيىل بينهم وبني
ضالهلم يتسكعون فيه ،ويسريون قدما يف طريق الغى واهلالك.
قال آخر( :)1وقوله هذا َل يتناىف مع الرمحة التي يتصف هبا األنبياء عليهم السالم
ألنه مل يقصد ذلك ،فهو كأنه قال :فليثبتوا عىل ضالهلم وليطبع اهلل عىل قلوهبم فال يؤمنوا،
وما عيل منهم ،هم أهل لذلك وأحق به ..ومثله يف ذلك مثل قول األب املشفق عىل ولده
الذي انحرف عن جادة اَلستقامة ومل يقبل منه نصيحة( :فلتمض يف غوايتك ولتعث يف
األرض فسادا) ،وهو َل يريد غوايته بل حردا وغضبا عليه.
قال آخر :فهذا دعاء من موسى عليه السالم عىل فرعون وملئه بعد أن استنفذ كل
الوسائل لدعوهتم ،وهو يشبه دعاء نوح عليه السالم عىل قومه بعد ذلك اجلهد العظيم الذي
ِ
ِ
﴿و ََل ت َِز ِد
﴿و ََل ت َِزد ال َّظاملنيَ إِ ََّل َض َال ًَل﴾ [نوح ،]24 :وقالَ :
بذله ،كام قال تعاىل عىل لسانهَ :
ال َّظاملِنيَ إِ ََّل َت َب ًارا﴾ [نوح،]28 :
قال آخر( :)2وأخرب اهلل تعاىل عن املنافقني ومواقفهم من القرآن الكريم ،فقال:
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ٍ
ِ
ور ٌة َن َظ َر َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
ف اهللَُّ
َص َ
َ
﴿وإِ َذا َما ُأن ِْز َل ْت ُس َ
ْرص ُفوا َ َ
ض َه ْل َي َرا ُك ْم م ْن َأ َحد ُث َّم ان َ َ
وهب ْم بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم ََل َي ْف َق ُه َ
ون﴾ [التوبة ،]127 :أي فهؤَلء الذين يتخذون هذا املوقف اللئيم
ُق ُل َ ُ
مع آيات اهلل ،سيرصفها اهلل عنهم ،كام انرصفوا هم عنها ،فال ينالون منها خريا ،وَل جيدون
فيها هدى ،فقد حجبهم اهلل عن مواقع رمحته ،بعد أن أخذوا من آياته هذا املوقف ،فأغمضوا
أعينهم عنها ،وجعلوا أصابعهم يف آذاهنم فلم يستمعوا هلا.
قال آخر :فهؤَلء املنافقون َلنرصافهم عن القرآن الكريم ونفورهم منه عاملهم اهلل
تعاىل عىل مقتىض طبيعتهم ،فرصف قلوهبم عن احلق ،ألن التكليف يتطلب الطواعية
واَلختيار ،فلذلك من رغب عن احلق رغب احلق عنه ،ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام زَ ا ُغوا
وهب ْم﴾ [الصف ،]5 :والزيغ امليل عن اَلستقامة ،وَلزمه اَلنحراف عن احلق إىل
َأزَ ا َغ اهللَُّ ُق ُل َ ُ
الباطل ..وإزاغته تعاىل إمساك رمحته وقطع هدايته عنهم ،وهي إزاغة عىل سبيل املجازاة
وتثبيت للزيغ الذي تلبسوا به أوَل بسبب فسقهم املستدعي للمجازاة ،كام يف قوله تعاىل:
﴿ي ِض رل بِ ِه كَثِريا وهي ِدي بِ ِه كَثِريا وما ي ِض رل بِ ِه إِ ََّل ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [البقرة ..]26 :وبالتايل ليست
ً َ َ ُ
ُ
ً َ َْ
اإلزاغة من اهلل بدئية ،ألن اإلضالل اَلبتدائي َل يليق بساحة قدسه تعاىل(.)1
قال آخر :وقد أخرب اهلل تعاىل أن اجلاحدين املعرضني عن اهلل ،ستستقبلهم الشياطني،
ِ
وتضللهم ،ألن من مل يأو إىل اهلل ،فسيأوي إىل أعدائه ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َي ْو َم َي َع رض ال َّظامل ُ
ول سبِ ًيال يا وي َلتَى َليتَنِي َمل َأ َّ ِ
ِ
ع ََىل َيدَ ْي ِه َي ُق ُ
خت ْذ ُف َالنًا َخلِ ًيال َل َقدْ
ول َيا َل ْيتَنِي َّاخت َْذ ُ
ْ
َ َْ
الر ُس َ
ت َم َع َّ
ْ
إلنْس ِ
الشي َط ُ ِ
َأ َض َّلنِي ع ِ
ان َخ ُذ ً
الذك ِْر َب ْعدَ إِ ْذ َجا َء ِين َوك َ
َن ِّ
وَل﴾ [الفرقان 27 :ـ ]29
َان َّ ْ
ان ل ْ ِ َ
الكذب:
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قال الشيخ :بورك فيكم ..فحدثونا عن ثامر الضالل.
قال أحدهم :أوهلا وأخطرها الكذب ..فالضالل يؤدي إىل الكذب والتكذيب..
سيكذب به ..ومن ي
ي
كذب باحلق َلشك أنه سيكذب عليه.
فمن ضل عن احلق َل شك أنه
قال آخر :لقد ذكر اهلل تعاىل أن من صفات الضالني التكذيب بآيات اهلل ،وهلذا يقرتن
﴿وا َّل ِذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا
الكفر مع التكذيب يف مواضع من القرآن الكريم كقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
يها َخالِدُ َ
﴿وا َّل ِذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا
ون﴾ [البقرة ،]39 :وقولهَ :
َّار ُه ْم ف َ
بِآ َياتنَا ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ

بِآياتِنَا ُأو َلئِ َك َأصحاب ْ ِ
﴿وا َّل ِذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َف ُأو َلئِ َك
اجلحي ِم﴾ [املائدة ،]10 :وقولهَ :
َ
ْ َ ُ َ
أل ِمن َقو ِم ِه ا َّل ِذين َك َفروا وك ََّذبوا بِلِ َق ِ
اء
َ ُ َ ُ
﴿و َق َال املَْ َ ُ ْ ْ
اب ُم ِهنيٌ ﴾ [احلج ،]57 :وقولهَ :
َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
احلي ِاة الدر ْنيا ما َه َذا إِ ََّل ب َرش ِم ْث ُل ُكم ي ْأ ُك ُل ِممَّا َت ْأ ُك ُل َ ِ
رش ُب ِممَّا
ْاآل ِخ َر ِة َو َأت َْر ْفن ُ
ْ َ
َاه ْم ِيف ْ َ َ
َ َ
ون منْ ُه َو َي ْ َ
َ ٌ
ون﴾ [املؤمنون ،]33 :وقوله﴿ :و َأما ا َّل ِذين َك َفروا وك ََّذبوا بِآياتِنَا ولِ َق ِ
َرش ُب َ
اء ْاآل ِخ َر ِة َف ُأو َلئِ َك ِيف
َ ُ َ ُ َ َ
َ َّ
تَْ

ِ ِ
ِ
ا ْل َع َذ ِ
الصدِّ ي ُق َ
ُّْض َ
ون
﴿وا َّلذي َن آ َمنُوا بِاهللَِّ َو ُر ُسلِه ُأو َلئ َك ُه ُم ِّ
ون﴾ [الروم ،]16 :وقولهَ :
اب حمُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ر
اب
ور ُه ْم َوا َّلذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا بِآ َياتنَا ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
الش َهدَ ا ُء عنْدَ َر ِّ ِهب ْم َهل ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم َو ُن ُ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
اب الن ِ
َّار َخالِ ِدي َن
﴿وا َّلذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا بِآ َياتنَا ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
اجلحي ِم﴾ [احلديد ،]19 :وقولهَ :
َ
ِ
ِ
ري﴾ [التغابن]10 :
ف َ
يها َوبِئ َْس املَْص ُ

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك فقد ورد يف القرآن الكريم الكثري من اآليات الكريمة
التي تتحدث عن عاقبة الكذابني املكذبني ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن
ب ِ
َك َف ُروا َل ْن ُتغْنِ َي َعن ُْه ْم َأ ْم َو ُاهل ُ ْم َو ََل َأ ْو ََل ُد ُه ْم ِم َن اهللَِّ َش ْيئًا َو ُأو َلئِ َك ُه ْم َو ُقو ُد الن ِ
َّار َكدَ ْأ ِ
آل
فِ ْرع َْو َن َوا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َف َأ َخ َذ ُه ُم اهللَُّ بِ ُذ ُن ِ
وهبِ ْم َواهللَُّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [آل عمران:
 10ـ ]11
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قال آخر( :)1أي إن الذين جحدوا ما قد عرفوه من نبوة حممد  سواء كانوا من بنى
إرسائيل أم من كفار العرب أو من غريهم يف سائر العصور ،لن تنجيهم أمواهلم التي
يبذلوهنا يف جلب املنافع ودفع املضار ،وَل أوَلدهم الذين يتناَصون هبم يف مهام أمورهم
ويعولون عليهم يف اخلطوب النازلة من عذاب اهلل شيئا ،وقد كانوا يقولون﴿ :ن َْح ُن َأ ْك َث ُر
﴿و َما َأ ْم َوا ُل ُك ْم َو ََل
َأ ْم َو ًاَل َو َأ ْو ََل ًدا َو َما ن َْح ُن بِ ُم َع َّذبِنيَ ﴾ [سبأ ،]35 :فرد اهلل عليهم بقولهَ :

ِ
ِ
ِ
ِ
احلا﴾ [سبأ ]37 :وسيكونون يوم
َأ ْو ََل ُد ُك ْم بِا َّلتي ُت َق ِّر ُب ُك ْم عنْدَ نَا زُ ْل َفى إِ ََّل َم ْن آ َم َن َوعَم َل َص ً

القيامة حطبا جلهنم التي تسعر هبم.
قال آخر( :)2ثم ُضب هلم مثال لينبههم إىل ما حل بمن قبلهم من األمم التي كانت
ب ِ
أقوى منهم جندا وأكثر عددا لعلهم يتعظون فقالَ ﴿ :كدَ ْأ ِ
آل فِ ْرع َْو َن َوا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم
ك ََّذ ُبوا ِبآ َياتِنَا َف َأ َخ َذ ُه ُم اهللَُّ ِب ُذ ُنو ِ ِهب ْم َواهللَُّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [آل عمران ]11 :أي إن صنيع هؤَلء
يف تكذيبهم بمحمد  وكفرهم برشيعته ،كدأب آل فرعون مع موسى عليه السالم ،ودأب
من قبلهم من األمم ،كذبوا بآياتنا فأخذهم اهلل بذنوهبم ،فأهلكهم ونرص الرسل ومن آمن
معهم ،ومل جيدوا من بأس اهلل حميصا وَل مهربا ،إذ عقابه أثر طبيعي َلجرتاح الذنوب
وارتكاب املوبقات.
قال آخر( :)3ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن َف ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
َان ع ِ
فك َ
َاق َب ُة املُْك َِّذبِنيَ ﴾ [آل عمران ،]137 :أي إن أمر البرش يف اجتامعهم وما
َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
يعرض فيه من مصارعة احلق للباطل ،وما يالبس ذلك من احلرب والطعان والنزال وامللك
والسيادة جيرى عىل طرق قويمة وقواعد ثابتة اقتضتها احلكمة واملصلحة العامة ..والنظر
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يف أحوال من تقدمكم من الصاحلني واملكذبني هيديكم إىل الطريق املستقيم ،فإن أنتم
سلكتم سبيل الصاحلني فعاقبتكم كعاقبتهم ،وإن سلكتم سبيل املكذبني فحالكم كحاهلم..
ويف اآلية تذكري ملن خالف أمر النبي  يوم أحد وإرشاد هلم إىل أهنم بني عامىل خوف
ورجاء ،فهي عىل أهنا بشارة هلم بالنرص عىل عدوهم إنذار بسوء العاقبة إذا هم حادوا عن
سننه ،وساروا يف طريق الضالني ممن قبلهم ،وعىل اجلملة فاآلية خرب وترشيع وتتضمن
وعدا ووعيدا وأمرا وهنيا.
اخلداع:
قال الشيخ :بورك فيكم ..فحدثونا عن ثامر الكذب.
قال أحدهم :أوهلا وأخطرها اخلداع ..فالكاذب يتصور أن له القدرة عىل قلب
احلقائق ..ولذلك ذكر اهلل تعاىل عن املنافقني تومههم ـ لفرط كذهبم عىل اهلل ـ أهنم َيادعونه،
ِ
قال تعاىل﴿ :إِ َّن املُْنَافِ ِقنيَ َُي ِ
َاد ُع َ
الص َال ِة َقا ُموا ُك َس َاىل
ون اهللََّ َو ُه َو َخاد ُع ُه ْم َوإِ َذا َقا ُموا إِ َىل َّ
َّاس َو ََل َي ْذ ُك ُر َ
ُي َرا ُء َ
ني َذلِ َك ََل إِ َىل َهؤُ ََل ِء َو ََل إِ َىل َهؤُ ََل ِء َو َم ْن
ون اهللََّ إِ ََّل َقلِ ًيال ُم َذ ْب َذبِنيَ َب ْ َ
ون الن َ
ُي ْضلِ ِل اهللَُّ َف َل ْن َ ِ
جتدَ َل ُه َسبِ ً
يال﴾ [النساء 142 :ـ ]143
قال آخر( :)1أي إن املنافقني جلهلهم ،وسذاجتهم ،وقلة علمهم وعقلهم ومرضهم
النفيس ،وسوء تقديرهم يلجأون إىل اخلداع ،فيفعلون ما يفعل املخادع من إظهار اإليامن
وإبطان الكفر ،وَل شك بأن اهلل َل َيادع؛ فإنه العامل بالرسائر والضامئر ،ولكنهم يظنون أن
أمرهم كام راج عند الناس ،وجرت عليهم أحكام الرشيعة ظاهرا ،فكذلك يكون حكمهم
عند اهلل يوم القيامة ،وأن أمرهم يروج عنده ،كام أخرب تعاىل عنهم أهنم يوم القيامة حيلفون
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له أهنم كانوا عىل اَلستقامة والسداد ،ويعتقدون أن ذلك نافع هلم عنده كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم
حيلِ ُف َ
َي ْب َع ُث ُه ُم اهللَُّ َمجِي ًعا َف َي ْحلِ ُف َ
م﴾ [املجادلة]18 :
ون َل ُك ْ
ون َل ُه ك ََام َ ْ
﴿و ُه َو
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل أنه سيجازهيم وفق ما اختاروا ألنفسهم ،فقالَ :

َخ ِ
اد ُع ُه ْم﴾ [النساء ]142 :أي جمازهيم عىل خداعهم ،وسمي ذلك خمادعة مشاكلة للفظ األول،
﴿و َمك َُروا َو َمك ََر اهللَُّ﴾ [آل عمران ..]54 :أو وهو فاعل هبم ما يفعل الغالب يف اخلداع،
مثل َ
حيث تركهم تطبق عليهم أحكام الرشيعة يف الظاهر ،وأعد هلم الدرك األسفل من النار يف
اآلخرة ،ومل َيلهم يف الدنيا العاجلة من فضيحة وإحالل بأس ونقمة ورعب دائم ،وقد
َيذهلم يف اآلخرة أمام الناس ،فيعطون عىل الرصاط نورا ،كام يعطى املؤمنون ،ثم يطفأ
نورهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َي ُق ُ
ول املُْنَافِ ُق َ
ات لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا ا ْن ُظ ُرونَا َن ْقتَبِ ْس ِم ْن
ون َواملُْنَافِ َق ُ
ُن ِ
م﴾ [احلديد]13 :
ور ُك ْ

الص َال ِة
﴿وإِ َذا َقا ُموا إِ َىل َّ
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل موقفهم من الصالة ،فقالَ :

َقا ُموا ُك َس َاىل﴾ [النساء ]142 :أي متباطئني متثاقلني؛ إذ َل إيامن يدفعهم إليها ،وَل نية هلم فيها،
وَل يعقلون معناها ..فلذلك يقومون إىل الصالة كساىل من غري وعي وَل قوة وَل إيامن،
ألهنم َل يريدون من الصالة إَل الرياء ،لرياهم الناس عىل حالة الصالة ،ليأخذوا بعضا من
الثقة بذلك ،وَل يذكرون اهلل الذي يذكره املؤمنون بشكل دائم مستمر يف وعي كبري لعظمته
وامتداده ،ألهنم َل حييون يف أعامقهم روح اإليامن به ،إَل بام يشبه الشبح؛ ولذلك فإهنم َل
يذكرونه إَل قليال من موقع انتهاز الفرصة َل من موقع اإليامن.
قال آخر :وقد روي يف ذلك عن اإلمام عيل قوله( :من ذكر اهلل ـ عزوجل ـ يف الرس،
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فقد ذكر اهلل كثريا ،إن املنافقني كانوا يذكرون اهلل عالنية وَل يذكرونه يف الرس فقال اهلل
﴿و ََل َي ْذ ُك ُر َ
ون اهللََّ إِ ََّل َقلِ ًيال﴾ [النساء)]142 :
عزوجلَ :

( )1

﴿وإِ ْن ُي ِريدُ وا َأ ْن ََيْدَ ُع َ
وك َفإِ َّن َح ْس َب َك اهللَُّ ُه َو
قال آخر( :)2ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
ا َّل ِذي َأ َّيدَ َك بِن ْ ِ
َرص ِه َوبِاملُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األنفال ،]62 :ففي اآلية الكريمة دعوة للنبى  إىل اَلستجابة
إىل دعوة السلم التي يعرضها عليه األعداء ،وأَل يرده عن قبول تلك الدعوة ما يكون عند
القوم من نية للغدر ،فاهلل سبحانه وتعاىل سيكفي النبي واملسلمني سوء ما يفعلون ..ذلك
أن هؤَلء األعداء قد خانوا وغدروا ،فتعرضوا لسخط اهلل وغضبه ،فوق ما أخذهم اهلل به
من سخط وغضب لكفرهم ورشكهم باهلل ،أما النبي واملؤمنون ،فقد اتقوا اهلل ،ووفوا
بالعهد الذي دعاهم اهلل إىل الوفاء به ،فكان سبحانه وتعاىل معهم ،يؤيدهم ،وينرصهم عىل
عدوهم ..وقوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َّن َح ْس َب َك اهللَُّ﴾ [األنفال ]62 :أي يكفي أن يكون اهلل معك،
﴿ه َو ا َّل ِذي َأ َّيدَ َك بِن ْ ِ
َرص ِه َوبِاملُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األنفال ..]62 :فقد نرصك اهلل من
يؤيدك ،وينرصكُ ..
قبل ،ورد عنك بأس القوم الظاملني ،فلم تغنهم كثرهتم من اهلل شيئا ..وقد نرصك اهلل كذلك
باملؤمنني ،الذين مل ترهبهم كثرة العدو وقوته ،بل لقد ألقوا بأنفسهم يف حومة القتال ،وهم
عىل نية اَلستشهاد يف سبيل اهلل ..فكانوا جندا من جنود اهلل معك.
اَلفرتاء:
قال الشيخ :بورك فيكم ..فحدثونا عن ثامر اخلداع.
قال أحدهم( :)3أوهلا وأخطرها اَلفرتاء ..لقد ذكر اهلل تعاىل أهل هذه اهلاوية ،فقال:
َاب ُيدْ ع َْو َن إِ َىل كِت ِ
﴿ َأ َمل ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُأو ُتوا ن َِصي ًبا ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب اهللَِّ لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم ُث َّم َيت ََو َّىل َف ِر ٌيق
ْ
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ون َذلِ َك بِ َأهنم َقا ُلوا َلن َمتسنَا النَّار إِ ََّل َأياما معدُ ود ٍ
ِمن ُْه ْم َو ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ات َوغ ََّر ُه ْم ِيف ِدينِ ِه ْم َما
َّ ً َ ْ َ
ُ
ْ َ َّ
َّ ُ ْ
رت َ
ون﴾ [آل عمران 23 :ـ  ،]24فهذه اآلية الكريمة تذكر نموذجا من النامذج السلبية
كَا ُنوا َي ْف َ ُ
للترصفات املنحرفة املتحدية التي يامرسها أهل الكتاب ضد الدعوات اإلسالمية للموقف
الواحد أمام القضايا املشرتكة؛ فإذا كان هؤَلء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يف معلوماهتم
عنه ،يؤمنون به ،فإن هذا اإليامن يفرض عليهم اَللتزام بأحكامه ،باعتباره املرجع األول
واألخري هلم ،ولكنهم َل يلتزمون وَل يتعاطفون مع الدعوة املخلصة إىل أن يكون هو
األساس يف احلكم بينهم عندما يكون هناك خالف ونزاع يبحث عن أساس للحل،
فيعرضون عنه عصيانا ومتردا ،مما يوحي بأن ارتباطهم به يمثل العصبية وَل يمثل اإلخالص
للعقيدة ،وبأهنم يسرتحيون إىل فكرة خاطئة ،وهي أن النار َل متس اليهودي إَل أياما
معدودات ،فليس هناك زمن طويل للعذاب فضال عن اخللود فيه ،فال مشكلة صعبة من
هذه اجلهة ،وَل موجب لالنضباط يف خط الطاعة يف الدنيا عىل أساس التخلص من العذاب
يف اآلخرة..
قال آخر( :)1والقرآن الكريم يقرر بأن هذا افرتاء وغرور ،افرتوه عىل اهلل وغروا به
أنفسهم ،متاما كمن يكذب ثم يقنع نفسه بصدق الكذبة عىل امتداد الزمن ،فيتحمل نتائجها
السيئة بدون شعور ..إن احلقيقة تفرض نفسها عىل عالقة اخلالق باملخلوقني ،فليس هناك
أحد أوىل به من أحد ،ليحصل شخص ما عىل امتياز دون آخر ،أو شعب دون شعب ،إنام
القضية مسؤولية وطاعة ،فمن محل املسؤولية بصدق وأطاع اهلل بيقني ،كان قريبا هلل ،مهام
كان حجمه صغريا يف اجلسم واملوقع ،ومن مل يكن كذلك كان بعيدا عن اهلل ،مهام كان كبريا
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يف حجمه ويف موقعه اَلجتامعي يف احلياة.
قال آخر( :)1ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ما َج َع َل اهللَُّ ِم ْن َب ِح َري ٍة َو ََل َسائِ َب ٍة َو ََل َو ِصي َل ٍة
ِ ِ
ون ع ََىل اهللَِّ ا ْلك َِذ َب َو َأ ْك َث ُر ُه ْم ََل َي ْع ِق ُل َ
رت َ
ون﴾ [املائدة ،]103 :أي
َو ََل َحا ٍم َو َلك َّن ا َّلذي َن َك َف ُروا َي ْف َ ُ
ما بحر اهلل بحرية( ،)2وَل سيب سائمة( ،)3وَل وصل وصيلة( ،)4وَل محى حاميا( ،)5أي ما
رشع ذلك وَل أمر به وما جعله دينا هلم ،وهذا رد وإبطال ملا كان يفعله أهل اجلاهلية يف
ِ
ِ
رت َ
ون ع ََىل اهللَِّ ا ْلك َِذ َب﴾ [املائدة ]103 :إذ يفعلون ما
جاهليتهمَ ..
﴿و َلك َّن ا َّلذي َن َك َف ُروا َي ْف َ ُ
يفعلون ويزعمون أن اهلل يأمرهم هبذا.
َني َو ِم َن ا ْل َب َق ِر ا ْثن ْ ِ
اإلبِ ِل ا ْثن ْ ِ
﴿و ِم َن ْ ِ
َني ُق ْل َّ
آلذك ََر ْي ِن
قال آخر( :)6ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
ني َأ َّما ْاشت ََم َل ْت َع َل ْي ِه َأ ْر َحا ُم ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
َح َّر َم َأ ِم ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
ني َأ ْم ُكنْ ُت ْم ُش َهدَ ا َء إِ ْذ َو َّصا ُك ُم اهللَُّ ِ َهب َذا َف َم ْن
َري ِع ْل ٍم إِ َّن اهللََّ ََل هي ِدي ا ْل َقوم ال َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّاس بِغ ْ ِ
ظاملنيَ ﴾ [األنعام:
رتى ع ََىل اهللَِّ كَذ ًبا ل ُيض َّل الن َ
ْ َ
َأ ْظ َل ُم مم َّ ِن ا ْف َ َ
َْ
 ،]144ففي اآلية الكريمة بيان لألنعام التي سخرها اهلل للناس ،وأباح هلم أكلها ،وما كان
للمرشكني من ادعاءات وافرتاءات عىل اهلل فيها ..فهذه األنعام التي أحل اهلل أكلها ،هي
ثامنية أزواج ،أي ثامنية متزاوجة ،أي هي أزواج ..ذكر وأنثى ..من الضأن اثنني :ذكر وأنثى،
ومن املعز اثنني :ذكر وأنثى ،ومن اإلبل اثنني :ذكر وأنثى ،ومن البقر اثنني :ذكر وأنثى..
فهي أربعة ذكور ،وأربع إناث ..الضأن ،واملعز ،واإلبل ،والبقر ..وما يندرج معها من
فصائلها ..وهي التي أحل أكلها دون غريها من األنعام.
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( )2أي الناقة التي يبحرون أذهنا أي يشقوهنا شقا واسعا ،وكانوا يفعلون هبا
ذلك إذا نتجت َخسة أبطن وكان اخلامس أنثى كام روى عن ابن عباس.

( )4الشاة التي تصل أخاها ،فقد كانوا إذا ولدت الشاة ذكرا كان آلهلتهم،
وإذا ولدت أنثى كانت هلم ،وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم
يذبحوا الذكر آلهلتهم.

( )3الناقة التي تسيب بنذرها آلهلتهم فرتعى حيث شاءت ،وَل حيمل عليها
شىء ،وَل جيز صوفها وَل حيلب لبنها إَل لصيف.

( )5الفحل يولد من ظهره عرشة أبطن ،فيقولون محى ظهره فال حيمل عليه
وَل يمنع من ماء وَل مرعى.
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آلذك ََر ْي ِن َح َّر َم َأ ِم ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َّ
ني َأ َّما ْاشت ََم َل ْت َع َل ْي ِه َأ ْر َحا ُم
ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
ني﴾ [األنعام ]144 :إنكار عىل املرشكني ما رشعوه من حل بعضها وحرمة بعضها ،كام
﴿و َقا ُلوا َه ِذ ِه َأ ْن َعا ٌم َو َح ْر ٌ
ث ِح ْج ٌر ََل َي ْط َع ُم َها
ذكر اهلل سبحانه وتعاىل عنهم ذلك يف قولهَ :
إِ ََّل من ن ََشاء بِزَ ع ِْم ِهم﴾ [األنعام ،]138 :وقال﴿ :و َقا ُلوا ما ِيف ب ُط ِ
ون َه ِذ ِه ْاألَ ْن َعا ِم َخالِ َص ٌة
ُ
َ
َ ْ
َ
ْ
ُ
ورنَا َوحمُ َرم ع ََىل َأزْ َو ِ
لِ ُذ ُك ِ
اجنَا﴾ [األنعام ..]139 :فهذا هو حكم اهلل فيها ..اإلباحة املطلقة .فمن
َّ ٌ
أين جاءهم هذا القول الذي يقولونه فيها؟
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ ﴿ :أ ْم ُكنْ ُت ْم ُش َهدَ ا َء إِ ْذ َو َّصا ُك ُم اهللَُّ ِ َهب َذا﴾ [األنعام ]144 :وهو
إنكار بعد إنكار ..فبعد أن أنكر اهلل عليهم أهنم ليس معهم علم من كتاب ساموى هبذا الذي
يقولونه ،أنكر عليهم أهنم كانوا ممن تلقوا هذا العلم من اهلل أو كانوا شهودا وحضورا عند
تلقيه ..وإذن فال حجة معهم عىل هذه املفرتيات التي يفرتوهنا عىل اهلل ..وإذن فهم مبطلون
فيام يقولون يف هذه األنعام ،وهم هبذا الباطل ظاملون معتدون ،يضلون أنفسهم ،ويضلون
ِ
رتى ع ََىل اهللَِّ
غريهم ..وإذن فليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهمَ ﴿ ،ف َم ْن َأ ْظ َل ُم مم َّ ِن ا ْف َ َ
َري ِع ْل ٍم إِ َّن اهللََّ ََل هي ِدي ا ْل َقوم ال َّ ِ
ِ ِ ِ
َّاس ِبغ ْ ِ
ظاملنيَ ([ ﴾)144األنعام]144 :
كَذ ًبا ل ُيض َّل الن َ
ْ َ
َْ

ون بِآي ِ
ِ
ِ
ِ
ات اهللَِّ
قال آخر( :)3ومثل ذلك قوله تعاىل﴿ :إِن ََّام َي ْف َ ِرتي ا ْلكَذ َب ا َّلذي َن ََل ُيؤْ منُ َ َ
و ُأو َلئِ َك ُهم ا ْلك ِ
َاذ ُب َ
ون﴾ [النحل ،]105 :أي إنام يتخرص الكذب ويتقول الباطل ،الذين َل
َ
ُ
يصدقون بحجج اهلل وآياته التي نصبها يف الكون ،وأقامها أدلة عىل وجوده ووحدانيته،
ألهنم َل يرجون عىل الصدق ثوابا ،وَل َيشون عىل الكذب عقابا.
قال آخر( :)4وأخرب تعاىل أن أكرب الظلم افرتاء الكذب عىل اهللي وعىل النبيني وعىل
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ِ
َان ِح اال لِ َبنِي إِ ْ ِ ِ
الصاحلني ،فقالُ ﴿ :ك رل ال َّط َعا ِم ك َ
رسائِ ُيل ع ََىل َن ْف ِس ِه ِم ْن
رسائ َيل إ ََّل َما َح َّر َم إ ْ َ
َ
ِِ
رتى ع ََىل اهللَِّ ا ْلك َِذ َب
َق ْب ِل َأ ْن ُتنَزَّ َل الت َّْو َرا ُة ُق ْل َف ْأ ُتوا بِالت َّْو َر ِاة َفا ْت ُل َ
وها إِ ْن ُكنْ ُت ْم َصادقنيَ َف َم ِن ا ْف َ َ
ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [آل عمران 93 :ـ  ،]94أي أن اهلل مل حيرم عىل بني إرسائيل
شيئا قبل نزول التوراة ،بل كانت األطعمة كلها حالَل منذ عهد إبراهيم حتى عهد يعقوب
الذي هو إرسائيل ،الذي منع نفسه من بعض األطعمة ألنه يعافها أو يتُّضر منها َل عىل
أساس التحريم الرشعي ،فإنه أعظم قدرا من أن حيرم عىل نفسه شيئا قد أحله اهلل له ،وهكذا
استمرت الرشيعة قبل نزول التوراة.
قال آخر( :)1وملا نزلت التوراة حرمت بعض األشياء عقوبة هلم عىل ما قاموا به من
بعض املعايص ،كام أشار إليه اهلل سبحانه يف قوله تعاىلَ ﴿ :فبِ ُظ ْل ٍم ِم َن ا َّل ِذي َن َها ُدوا َح َّر ْمنَا
َع َلي ِهم َطيب ٍ
ات ُأ ِح َّل ْت َهل ُ ْم َوبِ َصدِّ ِه ْم َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ كَثِ ًريا﴾ [النساء ،]160 :وحرمت عليهم
ْ ْ ِّ َ
﴿وع ََىل ا َّل ِذي َن َها ُدوا َح َّر ْمنَا ُك َّل ِذي ُظ ُف ٍر َو ِم َن ا ْل َب َق ِر
أشياء أخرى منها ما ذكره اهلل يف قولهَ :
احل َوا َيا َأ ْو َما ْ
اخ َت َل َط بِ َع ْظ ٍم َذلِ َك
َوا ْل َغنَ ِم َح َّر ْمنَا َع َل ْي ِه ْم ُش ُحو َم ُه َام إِ ََّل َما َ َ
مها َأ ِو ْ َ
ور ُ َ
مح َل ْت ُظ ُه ُ
َاهم بِبغْيِ ِهم وإِنَّا َلص ِ
اد ُق َ
ون﴾ [األنعام ،]146 :ومل يرد يف التوراة حتريم حلم اإلبل ،فكيف
َ
َجزَ ْين ُ ْ َ ْ َ
يدعون حتريمها وينكرون عىل رسول اهلل  حليتها.
وها إِ ْن ُكنْ ُت ْم
قال آخر( :)2ثم أطلق التحدي يف وجوههمُ ﴿ :ق ْل َف ْأ ُتوا بِالت َّْو َر ِاة َفا ْت ُل َ

ص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [آل عمران ،]93 :ولكنهم مل يثبتوا أمام التحدي ألهنم يعرفون نتيجة ذلك يف إظهار
َ
كذهبم وزيف دعاوهيم ..وهذا أسلوب َل بد من مراعاته واتباعه مع الناس الذين ينسبون
إىل الرشيعة حتليل يشء غري موجود فيها ،أو ينكرون وجود بعض العقائد الباطلة يف كتبهم،
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وهي موجودة فيها ،وذلك كبعض امللحدين الذين يتحركون يف وضع سيايس واقتصادي
معني؛ فإذا حتدث إليهم متحدث بام عندهم من ذلك ،وخافوا أن تعطل هذه القضايا بعض
خططهم وأهدافهم ،أنكروا وجودها اعتامدا عىل أن الناس َل يقرؤون ،أو أهنم َل يصلون
إىل هذه الكتب ،فيمكن للع املني يف سبيل الدعوة إىل اهلل أن يطلبوا منهم إبراز كتبهم أمام
الناس ليظهروا ما فيها من شؤون العقيدة يف عامل اإلحلاد واإليامن ،ليربز من ذلك زيفهم
وبطالن أساليبهم اخلادعة؛ فإذا وضحت احلقيقة من خالل ذلك ،أو من خالل هروهبم عن
رتى ع ََىل اهللَِّ
إظهارها ،فال بد من أن يقفوا وقفة الصدق أمام احلقيقة الواضحةَ ﴿ ،ف َم ِن ا ْف َ َ
ا ْلك َِذ َب ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [آل عمران ]94 :الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون
احلقيقة والناس الذين يريدون اَلرتباط باحلقيقة عىل أساس احلجة والربهان.
ِ
()1
ِ
رش َك بِ ِه َو َيغ ِْف ُر َما ُد َ
ون َذلِ َك
قال آخر  :ومثل ذلك قوله تعاىل﴿ :إ َّن اهللََّ ََل َيغْف ُر َأ ْن ُي ْ َ
ِ
َملِ ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْ ِ
رتى إِ ْث ًام عَظِ ًيام َأ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُيزَ ك َ
رون َأ ْن ُف َس ُه ْم َب ِل اهللَُّ ُيزَ كِّي
رش ْك بِاهللَِّ َف َقد ا ْف َ َ
ِ
ِ
رت َ
َم ْن َي َشا ُء َو ََل ُي ْظ َل ُم َ
ب َو َك َفى بِه إِ ْث ًام ُمبِينًا﴾ [النساء:
ون َفتِ ًيال ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ون ع ََىل اهللَِّ ا ْلكَذ َ
ف َي ْف َ ُ
 48ـ  ،]50وعدم مغفرة الرشك ألن الدين إنام رشع لتزكية النفوس وتطهري األرواح وترقية
العقول ،والرشك يناىف كل هذا ،ألنه منتهى ما هتبط إليه العقول ،ومنه تتولد سائر الرذائل
التي تفسد األفراد واجلامعات ،فبه يرفعون من دوهنم أو من هم مثلهم إىل مرتبة التقديس
واخلضوع هلم ،باعتبار أن السلطة العليا بأيدهيم ،وأن إرضاءهم وطاعتهم هو إرضاء هلل
وطاعة له ،وبالتوحيد يعتق املرء من رق العبودية ألحد من البرش أو لشىء من األشياء
الساموية أو األرضية ،ويكون حرا كريام َل َيضع إَل ملن خضعت لسننه الكائنات ،بام أقامه

( )1تفسري املراغي ()58 /5

50

من ربط األسباب باملسببات.
قال آخر( :)1ولذلك ،فإنه مهام عمل املرشك من الطيبات ،فإن روحه تبقى مظلمة
بالعبودية واخلضوع لغري اهلل ،ومهام أذنب املوحدون ،فإن ذنوهبم َل حتيط بأرواحهم ،إذ
خريهم يغلب رشهم ،وَل يبعد هبم األمد وهم يف غفلة عن رهبم كام قال تعاىل﴿ :إِ َذا َم َّس ُه ْم
ِ
ِ
ِ
رص َ
ف ِم َن َّ
ون﴾ [األعراف ،]201 :فهم يرسعون إىل التوبة
َطائِ ٌ
الش ْي َطان ت ََذك َُّروا َفإ َذا ُه ْم ُم ْب ُ
ويتبعون السيئة باحلسنة حتى يذهب أثرها من النفس ،وذلك هو غفراهنا.
﴿و َيغ ِْف ُر َما ُد َ
ون َذلِ َك ملَِ ْن
قال آخر( :)2ولذلك عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقولهَ :
َي َشا ُء﴾ [النساء ]116 :أي ويغفر ما دون الرشك ملن يشاء من عباده الذين أذنبوا ،ومشيئة اهلل
تعاىل تكون وفق حكمته ،وعىل مقتىض سنته يف خليقته ،وقد جرت سنته بأَل يغفر الذنوب
التي َل يتوب صاحبها ،وَل يتبعها باحلسنات التي تزيل آثارها من نفس فاعلها.
ِ
﴿و َم ْن ُي ْ ِ
رتى إِ ْث ًام عَظِ ًيام﴾ [النساء ]48 :أي
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ :
رش ْك بِاهللَِّ َف َقد ا ْف َ َ
ومن جيعل لغري اهلل رشكة مع اهلل قيوم السموات واألرض ـ سواء أكانت الرشكة باإلجياد
أو بالتحليل والتحريم ـ فقد اخرتع ذنبا عظيم الُّضر ،تستصغر يف جنب عظمته مجيع
الذنوب واآلثام ،فهو جدير بأَل يغفر ،وما دونه قد يمحى بالغفران.
ب .اَلستعالء وثامره:
بعد أن استمعت إىل هذه األحاديث رست إىل حمل آخر ،حيث رأيت مجعا يلتفون
حول شيخ ،وهو يقول هلمَ :ل حرج عليكم أن تعربوا بـ [أنا] عن أنفسكم ..لكن احذروا
أن تقتدوا بإبليس أو النمروذ يف التعبري هبا ..فأنا للتعريف ،وليست لالستعالء والعجب
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والكرب.
قال أحدهم :صدقت ..فقد ُضب القرآن الكريم النامذج عن هذه األنا اآلثمة..
وأوهلا وسابقها إبليس ..ذلك الذي رفض طاعة اهلل بالسجود آلدم ،فعندما قال اهلل لهَ ﴿ :ما
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
َمنَ َع َك َأ ََّل ت َْس ُجدَ إِ ْذ َأ َم ْر ُت َك َق َال َأنَا َخ ْري ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
ني﴾ [األعراف،]12 :
ٌ
قال آخر( :)1فقد جعله انشغاله بحبه لنفسه ينظر إىل قوة النار ،ومل يلتفت إىل
اخلصوصيات الروحية واملعنوية املتناسبة مع الدور الذي أوكله اهلل آلدم عليه السالم،
باإلضافة إىل خصائص الرتاب يف عملية اإلنتاج الزراعي ويف بناء األبنية ونحو ذلك،
وهكذا كانت غوايته منطلقة من غرقه يف مستنقع أنانيته.
ِ
ِ
يم ِيف َر ِّب ِه َأ ْن آتَا ُه اهللَُّ
قال آخر( :)2ومثل ذلك أخرب اهلل تعاىل عن ﴿ا َّلذي َح َّ
اج إِ ْب َراه َ
اهيم ر ِ
ِ
ِ
يم َفإِ َّن اهللََّ َي ْأ ِيت
يت َق َال َأنَا ُأ ْحيِي َو ُأ ِم ُ
حييِي َو ُي ِم ُ
املُْ ْل َك إِ ْذ َق َال إِ ْب َر ُ َ ِّ َ
يت َق َال إِ ْب َراه ُ
ِّب ا َّلذي ُ ْ
رش ِق َف ْأ ِ
س ِم َن املَْ ْ ِ
ت ِ َهبا ِم َن املَْغ ِْر ِ
الش ْم ِ
بِ َّ
ب َف ُب ِه َت ا َّل ِذي َك َف َر َواهللَُّ ََل َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِنيَ ﴾
[البقرة ،]258 :فاآلية الكريمة تُّضب املثل ملن آمن باهلل فكان اهلل وليهَ ،يرجه من الظلامت إىل
النور ،ومن كفر فكان الطاغوت وليهَ ،يرجه من النور إىل الظلامت ..ومثل األول نجده
عىل أكمل صورة وأمتها يف إبراهيم عليه السالم ،كام نجد مثل الثاين يف هذا الذي آتاه اهلل
امللك ،وغمره بالنعم ،فاستقبلها باجلحود والكفران ،واإلغراق يف البهت والضالل ..ومل
يذكر القرآن اسم هذا اإلنسان املتمرد عىل اهلل ،ومل يدل عليه ،ألنه ساقط من حساب
اإلنسانية ،إذ باع إنسانيته للشيطان ،وأسلمها للطاغوت ..ثم إنه َل ُضورة لذكره ،حتى َل
يتعرف عليه أحد ،فتصيبه عدواه ولو من بعيد ،كام تصيب الرائحة اخلبيثة باألذى كل من
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يمر به حامل اجليف ..ثم ملن أراد أن يعرف وجه هذا الرش ،وحامل هذا املنكر فإن التاريخ
يقول إنه (النمرود) ملك كنعان ..وكم يف الناس من نمرود؟
قال آخر( :)1والذي تعرضه اآلية الكريمة هنا ،وحترص عىل كشفه وجتليته ،وهو
هذا الصدام الفكرى بني منطق احلق وسفاهة الباطل ،بني نور اإليامن وهداه ،وظالم الرشك
وضالله ..فهذا اإلنسان الذي فضل اهلل عليه وأوسع له يف فضله ،ومكن له يف األرض ،قد
غره ما بيده من سلطان ،فكفر بأنعم اهلل ،ثم لج به الكفر فحاد اهلل ورسوله ،وادعى لنفسه
األلوهية ..والقرآن الكريم يشري هبذا إىل السذاجة التي يقع فيها هؤَلء املتعاظمني بأنفسهم
حني يصدقون أهنم ـ حقيقة ـ آهلة ما دام امللك بأيدهيم ورقاب اخللق بني أيدهيم يقتلون من
يشاءون وحييون من يريدون بدون معارضة وَل حماسبة.
قال آخر :وهذا التعاظم حيجب عن أعينهم مظاهر القصور الكثرية التي حتيط
بجميع ذواهتم ،وهلذا قبل هذا امللك املناظرة مع إبراهيم عليه السالم ألنه كان يظن أن
ألوهيته أمر بدهيي َل يناقش فيه ،وتصوير دهشته وحريته عندما واجهه إبراهيم عليه السالم
بالشمس يدل عىل أنه مل يكن يراها كام يراها سائر الناس ألنه كان مشغوَل بنفسه ،وَل يرى
غريه إَل أصفارا يعكفون عىل التسبيح له.
قال آخر :والقرآن الكريم يذكر نموذجا آخر لتعاظم األنا يفصل يف ذكره تفصيال مل
حيظ به اسم كافر غريه ،هو فرعون حيث ذكر اسمه يف القرآن الكريم يف سبعة وستني
موضعا ،وهذا النموذج تنطبق عليه نفس صفات النموذج السابق إَل أن القرآن الكريم
است َ
ف َق ْو َم ُه َف َأ َطا ُعو ُه إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا َق ْو ًما
َخ َّ
يفرس سبب مرضه ،وينص عليه يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
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َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [الزخرف ،]54 :ففسق قومه وخفة عقوهلم وطاعتهم املطلقة له وقابليتهم أللوهيته
هي التي جعلته يصدق حقيقة أنه إله ينبغي أن يعبد ،وهلذا كان يصيح فيهم دائام بخطبة
واحدة تكفي مربرا ألي أمر يصدره هيَ ﴿ :أنَا َر رب ُك ُم ْاألَع َْىل﴾ [النازعات ،]24 :وعندما جاءه
موسى عليه السالم يدعوه إىل اهلل ويعرفه بأنه رسول رب العاملني تعجب أن يكون هناك
ِ
ب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [الشعراء]23 :
﴿و َما َر ر
إله غريه فسألهَ :
قال آخر :وعندما أراهم موسى عليه السالم كل احلجج هنض فرعون يصيح يف
قومه وهو يتصور أن كلامته وحدها تكفي لتقرير ما يقول ونسف مجيع معجزات موسى
ان ع ََىل ال ِّط ِ
أل َما عَلِ ْم ُت َل ُك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غ ْ ِ
عليه السالمَ ﴿ :يا َأ ر َهيا املَْ َ ُ
َريي َف َأ ْو ِقدْ ِيل َيا َها َم ُ
اج َع ْل
ني َف ْ
ِيل َصحا َلع ِّيل َأ َّطلِع إِ َىل إِ َل ِه موسى وإِ ِّين َألَ ُظنره ِمن ا ْلك ِ
َاذبِنيَ ﴾ [القصص ،]38 :وهذه هي
ُ َ
ُ َ َ
ُ
َ ْ ً َ
السذاجة التي يتحىل هبا كل من يعظم أناه ويمحو غريه ..لقد كان يتصور أنه إن وجد إله
آخر فلن يعدو كونه صاحب رسير مثل رسيره أو تاج مثل تاجه ،مثلام تتصور اخلالئق مجيعا
من أصحاب امللل املنحرفة آهلتها عندما تطبعها بطابع القومية والعرقية واألرض وتغرق
رهبا يف مستنقعات من األساطري لتعبد ذاهتا من خالل رهبا ،وتنزل رهبا من علياء وجوده
لريفع رايتها ويصيح بشعاراهتا ويفكر بتفكريها.
العجب:
قال الشيخ :بورك فيكم ..فحدثوين عن أول ثمرات اَلستعالء.
قال أحدهم( :)1إنه العجب ..فهو بذرة اَلستعالء وثمرهتا ..وقد اعتربه اهلل تعاىل
سبب اهلزيمة األكرب ،فقالَ ﴿ :ل َقدْ ن ََرص ُك ُم اهللَُّ ِيف َم َواطِ َن كَثِري ٍة َو َي ْو َم ُحن ْ ٍ
ْج َب ْت ُك ْم
َني إِ ْذ َأع َ
َ
َ
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ن﴾ [التوبة:
َك ْث َر ُت ُك ْم َف َل ْم ُتغ ِْن َعنْ ُك ْم َش ْيئًا َو َضا َق ْت َع َل ْي ُك ُم ْاألَ ْر ُض بِ َام َر ُح َب ْت ُث َّم َو َّل ْي ُت ْم ُمدْ بِ ِري َ

 ،]25أي لقد نرصكم اهلل أهيا املؤمنون يف أماكن حرب توطنون فيها أنفسكم عىل لقاء
عدوكم ،ومشاهد تلتقون فيها أنتم وهم يف صعيد واحد للطعان والنزال إحقاقا للحق
وإظهارا لدينه ..إما نرصا كامال وهو األكثر وإما نرصا مشوبا بشىء من الرتبية عىل ذنوب
اقرتفوها كام يف أحد ،إذ نرصهم أوَل ثم أظهر عليهم العدو ملخالفتهم أمر القائد األعظم
يف أهم أوامر احلرب وهو محاية الرماة لظهورهم ،وكام يف حنني من اهلزيمة يف أثناء املعركة
والنرص التام يف آخرها ..ثم ذكر سبب هزيمتهم يوم حنني ،بعد أن نرصهم فيها ،وهو اليوم
الذي أعجبتهم فيه كثرهتم ..أي فكانت اهلزيمة عقوبة عىل هذا الغرور والعجب وتربية
للمؤمنني حتى َل يغرتوا بالكثرة مرة أخرى ،فإهنا ليست إَل أحد األسباب املادية الكثرية
املؤدية للنرص.
قال آخر( :)1وذكر نموذجا آخر له ،وهو قصة صاحب اجلنتني ،الذي قال لصاحبه
اجلَنَّت ْ ِ
املؤمن باستعالء وتكرب﴿ :كِ ْلتَا ْ
َت ُأ ُك َل َها َو َمل ْ َت ْظلِ ْم ِمنْ ُه َش ْيئًا َو َف َّج ْرنَا ِخ َال َهل ُ َام َهنَ ًرا
َني آت ْ
احبِ ِه و ُهو ُ ِ َ َ ِ
َان َله َثمر َف َق َال لِص ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ
َوك َ ُ َ ٌ
حياو ُر ُه أنَا أ ْك َث ُر من َْك َم ًاَل َوأعَزر َن َف ًرا َو َد َخ َل َجنَّ َت ُه َو ُه َو َظامل ٌ

ِ ِ
ِ ِ ِ
ت إِ َىل َر ِِّّب َألَ ِجدَ َّن َخ ْ ًريا
السا َع َة َقائِ َم ًة َو َلئِ ْن ُر ِد ْد ُ
لنَ ْفسه َق َال َما َأ ُظ رن َأ ْن تَبِيدَ َهذه َأ َبدً ا َو َما َأ ُظ رن َّ
ِمن َْها ُمنْ َق َل ًبا﴾ [الكهف 33 :ـ  ،]36أي فقال لصاحبه املؤمن حني حاوره وراجعه احلديث ،مذكرا
له باإليامن باهلل والبعث والقيامة :أنا أكثر منك ماَل كام ترى من جناتى وزروعى املختلفة،
وأعز عشرية ورهطا تقوم بالذب عنى ودفع خصومتى ،وتنفر معى عند احلاجة إىل ذلك..
ثم زاد فخرا عىل صاحبه املسلم وأراه عيانا ما يتمتع به من املناظر البهيجة يف تلك اجلنان
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التي َل تفنى ،وقال حني عاين ما فيهام من أشجار وثامر وزروع وأهنار مطردة :ما أظن أن
تفنى هذه اجلنة أبدا وَل خترب ،كام قال وهو شاك يف املعاد إىل اهلل والبعث والنشور :ما أظن
أن يوم القيامة آت كام تقولون ،وقد كان يف كل ذلك ظاملا لنفسه ،إذ وضع اليشء يف غري
موضعه ،فقد كان أليق به أن يكون شاكرا لتلك :النعم ،متواضعا لربهَ ،ل أن يكون كافرا
به ،منكرا ملا جاء به الوحي ،وأقرته مجيع الرشائع.
قال آخر( :)1فقد حلقته اخلسارة من وجهني ..ظنه أن تلك اجلنة َل هتلك وَل تبيد
مدى احلياة ..وظنه أن يوم القيامة لن يكون ..ثم متنى أمنية أخرى كان يف شك منها فقال:
ت إِ َىل َر ِِّّب َألَ ِجدَ َّن َخ ْ ًريا ِمن َْها ُمنْ َق َل ًبا﴾ [الكهف ]36 :أي ولئن كان معاد ورجعة إىل
﴿و َلئِ ْن ُر ِد ْد ُ
َ
اهلل ليكونن ىل هناك أحسن من هذا احلظ عند ربى ،والذي جرأه عىل هذا الطمع وعىل تلك
اليمني الفاجرة اعتقاده أن اهلل إنام حباه بام حباه به يف الدنيا ملا له من كرامة لديه ،وملا فيه من
﴿و َلئِ ْن ُر ِج ْع ُت
مزايا استحق هبا أن ينال ما نال ،ومثل ذلك قوله تعاىل حكاية عن الكافرَ :
ِ
سنَى﴾ [فصلت]50 :
إِ َىل َر ِِّّب إِ َّن ِيل عنْدَ ُه َل ْل ُح ْ
قال آخر( :)2وذكر نموذجا آخر له ،فقالَ ﴿ :فإِ َذا َم َّس ْ ِ
اإلن َْس َ
ُض َدعَانَا ُث َّم إِ َذا
ان ُ ٌّ
َخ َّو ْلنَا ُه نِ ْع َم ًة ِمنَّا َق َال إِن ََّام ُأوتِي ُت ُه ع ََىل ِع ْل ٍم َب ْل ِه َي فِ ْتنَ ٌة َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم ََل َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الزمر،]49 :
أي إذا أصاب اإلنسان املرشك وغريه ُض من فقر أو مرض أو غريمها ،تُّضع إىل اهلل عز
وجل ،واستعان به لكشف الُّض عنه ،وإذا أعطاه اهلل نعمة من مال أو جاه أو غريمها ،بغى
وطغى ،وقال :إنام أعطيته عىل علم ومهارة مني بوجوه املكاسب ،أو ملا يعلم اهلل تعاىل من
استحقاقي وتأهيل له ..واحلقيقة :ليس اإلعطاء ملا ذكرت ،وليس األمر كام زعمت ،بل هو

( )2التفسري املنري ()31 /24

( )1تفسري املراغي ()150 /15

56

حمنة لك ،واختبار حلالك ،وقد أنعمنا عليك هبذه النعمة لنختربك فيام أنعمنا عليك ،أتشكر
أم تكفر؟ أتطيع أم تعيص؟ مع علمنا املتقدم بذلك ،ولكن أكثر الناس َل يعلمون أن ذلك
استدراج هلم من اهلل ،وامتحان ملا عندهم من الشكر أو الكفر ،فلهذا يقولون ما يقولون،
ويدعون ما يدعون.
قال آخر( :)1ثم بني أن هذه مقالة ليست وليدة أفكارهم بل سبقهم هبا كثري ممن
قبلهم فقالَ ﴿ :قدْ َق َاهلَا ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َف َام َأ ْغنَى َعن ُْه ْم َما كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
َات
اهب ْم َس ِّيئ ُ
ون َف َأ َص َ ُ
ن﴾ [الزمر:
َما ك ََس ُبوا َوا َّل ِذي َن َظ َل ُموا ِم ْن َهؤُ ََل ِء َس ُي ِصي ُب ُه ْم َس ِّي َئ ُ
ات َما ك ََس ُبوا َو َما ُه ْم ِب ُم ْع ِج ِزي َ
 50ـ  ،]51أي قد زعم مثل هذا الزعم وادعى مثل هذه الدعوى كثري ممن سبقهم من األمم،
فلم يغن عنهم شيئا ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا وجيمعون من حطامها حني جاءهم أمر
َات َما ك ََس ُبوا﴾ [الزمر ]51 :أي
اهب ْم َس ِّيئ ُ
رهبم عىل تكذيبهم رسله واستهزائهم هبمَ ﴿ ..ف َأ َص َ ُ
فحل هبم جزاء سيئات ما كسبوا من األعامل ،فعوجلوا باخلزي يف الدنيا كاخلسف الذي
حلق بقارون ،والصاعقة التي نزلت بقوم لوط ،وسيصيبهم النكال الدائم يف اآلخرة ..ثم
﴿وا َّل ِذي َن َظ َل ُموا ِم ْن
أوعد سبحانه مرشكى قومه  عىل ما سيناهلم يف الدنيا واآلخرة فقالَ :
َات َما ك ََس ُبوا﴾ [الزمر ]51 :أي والذين كفروا باهلل من قومك وظلموا
َهؤُ ََل ِء َس ُي ِصي ُب ُه ْم َس ِّيئ ُ
أنفسهم سيصيبهم أيضا وبال السيئات التي اكتسبوها ،كام أصاب الذين من قبلهم،
فأصاهبم القحط سبع سنني متوالية وقتل صناديدهم يوم بدر ،وأرس منهم العدد الكثري..
﴿و َما ُه ْم بِ ُم ْع ِج ِزي َن﴾ [الزمر ]51 :أي وما هم بفائتني اهلل هربا يوم القيامة ،بل مرجعهم إليه
َ
ويصنع هبم ماشاء من العقوبة.
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﴿ه َو ا َّل ِذي
قال آخر( :)1ومثل ذلك ذكر مآل أمر املعجبني بأنفسهم يف الدنيا ،فقالُ :
َأ ْخر َج ا َّل ِذي َن َك َفروا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ ِ ِ ِ ِ ِ
احل ْ ِ
رش َما َظنَنْ ُت ْم َأ ْن ََي ُْر ُجوا َو َظنروا
َاب م ْن د َي ِاره ْم ألَ َّول ْ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ف ِيف ُق ُل ِ
ْب
حيت َِس ُبوا َو َق َذ َ
وهنُ ْم ِم َن اهللَِّ َف َأت ُ
وهبِ ُم ا رلرع َ
َاه ُم اهللَُّ م ْن َح ْي ُث َمل ْ َ ْ
َأ َّهنُ ْم َمان َع ُت ُه ْم ُح ُص ُ
ِِ
ِ
ِ
َربوا َيا ُأ ِ
َُي ِْر ُب َ
ويل ْاألَ ْب َص ِار﴾ [احلرش ،]2 :أي أن اهلل
وهت ْم بِ َأ ْيدهيِ ْم َو َأ ْيدي املُْؤْ مننيَ َفا ْعت ِ ُ
ون ُب ُي َ ُ
سبحانه بعزته وحكمته ،هو الذي أخرج الذين كفروا وظلموا واعتدوا من أهل الكتاب
من ديارهم ،ومكن للمسلمني منهم ،ومن ديارهم ..واملراد هبم هنا مجاعة من مجاعات
اليهود ،التي كانت تسكن املدينة ،وهم بنو النضري الذين كان النبي  حني قدم املدينة ،عقد
معهم عقدا ،عىل أن يقفوا موقفا حياديا منه ومن أصحابه ،فال يقاتلوه ،وَل يقاتلوا معه،
وقد كانوا من هذا العقد عىل دخل وخيانة ..وكانوا يرتبصون بالنبي واملسلمني الدوائر..
حتى إذا كانت وقعة أحد ،ورأوا فيها هزيمة املسلمني ،حتركت نوازع الغدر يف صدورهم،
فسعى كبريهم كعب بن األرشف إىل عقد حلف مع قريش ،ضد النبي  وأصحابه ،وجاء
إىل مكة ومعه أرشاف قومه ،يعرض عىل قريش أن يدخل معها هو وقومه بنو النضري يف
حلف حلرب النبي  ،وأنه إذا جاءت قريش إىل املدينة ،وخرج النبي  وأصحابه حلرهبم،
كان بنو النضري جيشا حماربا مع قريش ،يُّضب يف ظهور املسلمني ،عىل حني تُّضب قريش
يف وجوههم.
قال آخر( :)2وكام كان جزاء كعب بن األرشف ـ رأس الفتنة ـ القتل ،كان جزاء قومه
النفي من األرض ..وسمى هذا اإلجالء حرشا ،ألنه أشبه باحلرش املوعود يوم القيامة،
حيث وقع عن قهر ،ومل يقع عن رغبة منهم ..ثم إنه كان إجالء عاما ،مل يدع أحدا منهم ،كام
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مل يدع حرش القيامة أحدا ممن يف القبور ..ثم إنه من جهة ثالثة كان مجاعيا فوريا ،وليس
مجاعة مجاعة ،وزمنا بعد زمن..
ِ
حيت َِس ُبوا﴾ [احلرش ..]2 :أي فطلع
قال آخر( :)1وقوله تعاىلَ ﴿ :ف َأت ُ
َاه ُم اهللَُّ م ْن َح ْي ُث َمل ْ َ ْ
عليهم قدر اهلل فيهم من حيث مل يقدروا ،فقد كانوا حيسبون أهنم من حصوهنم يف أمن من
كل يد تناهلم ،وخاصة يد النبي  واملسلمني الذين كانوا يرون أهنم لن ينالوا منهم مناَل
أبدا ،وهم يف داخل هذه احلصون التي َل تنال ..فكان من تقدير احلكيم العليم أن يبطل
حساب هؤَلء األشقياء ،ويفسد تدبريهم ،وَيتل تقديرهم ،فيكون النبي  وأصحابه هم
الذين تتداعى بني أيدهيم هذه احلصون.
ف ِيف ُق ُل ِ
ْب﴾ [احلرش ]2 :إشارة إىل ما كان
﴿و َق َذ َ
الرع َ
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ :
وهبِ ُم ر
من تدبري اهلل سبحانه وتعاىل ،إلبطال عمل هذه احلصون ،فقد قذف اهلل سبحانه الرعب
والفزع الشديد يف قلوب املتحصنني هبا ،فبدت هلم هذه احلصون احلصينة وكأهنا بيوت من
زجاج أو ورق ،فلم يكن منهم حني رأوا املؤمنني حياَصوهنم إَل أن يستسلموا من غري
قتال ،أو اعتداد بتلك احلصون..
﴿َي ِْر ُب َ
وهت ْم بِ َأ ْي ِدهيِ ْم َو َأ ْي ِدي املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [احلرش ]2 :أي
قال آخر( :)3وقوله تعاىلُ :
ون ُب ُي َ ُ
أن هذه احلصون التي كانت بمكان اإلعزاز واإلعجاب من نفوسهم ،قد هانت عليهم،
وخفت موازينها يف أعينهم ،بعد أن رأوا ـ بام امتألت به قلوهبم من رعب ـ أهنا َل ترد عنهم
عدوا ،وَل تدفع مغريا ،فأخذوا َيربوهنا بأيدهيم ،ويفتحون معاقلها للمسلمني ،كام تركوا
للمسلمني أن يدخلوها عليهم ،وأن يفتحوا مغالقها ،ويطلعوا عىل مسالكها ..وهذا هو
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معنى خراهبا ،الذي يبدو يف تعطيلها ،وتعطيل وظيفتها التي أعدت هلا.
()1
َربوا َيا ُأ ِ
ويل ْاألَ ْب َص ِار﴾ [احلرش ]2 :هو إلفات إىل هذا
قال آخر  :وقوله تعاىلَ ﴿ :فا ْعت ِ ُ

احلدث ،وما فيه من دَلَلت عىل قدرة اهلل سبحانه ،وعىل تدبريه املحكم الذي َل يغالب،
وهذا ما َل يراه إَل أصحاب األبصار النافذة إىل حقائق األمور ،وإىل مواقع العربة والعظة
منها.
قال آخر( :)2ومثل ذلك ذكر مآل أمر املعجبني بأنفسهم يف اآلخرة ،فقالُ ﴿ :ق ْل َه ْل
رسين َأعْام ًَل ا َّل ِذين َض َّل سعيهم ِيف ْ ِ
حي ِسنُ َ
حي َس ُب َ
ون
َ
ون َأ َّهنُ ْم ُ ْ
احلَ َياة الدر ْن َيا َو ُه ْم َ ْ
َ ُُْ ْ
ُننَ ِّب ُئ ُك ْم بِ ْاألَ ْخ َ ِ َ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
يم َهل ُ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َوزْ نًا
ُصنْ ًعا ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َك َف ُروا بِآ َيات َر ِّهبِ ْم َول َقائه َف َحبِ َط ْت َأع َْام ُهل ُ ْم َف َال ُنق ُ
َذلِ َك َجزَ اؤُ ُه ْم َج َهن َُّم بِ َام َك َف ُروا َو َّاخت َُذوا آ َي ِايت َو ُر ُس ِيل ُهزُ ًوا﴾ [الكهف 103 :ـ  ،]106أي قل :أهيا
الرسول هلؤَلء الذين جيادلونك بالباطل :هل نخربكم بالذين أتعبوا أنفسهم يف عمل يبغون
به ثوابا وفضال ،فنالوا به هالكا وبوارا كاملشرتى سلعة يرجو هبا ربحا ،فخاب رجاؤه،
وخرس بيعه ،ووكس يف الذي رجا فضله؟
قال آخر( :)3ثم بني السبب يف بطالن سعيهم ،وهو أن هؤَلء األخرسين أعامَل هم
الذين كفروا بالدَلئل املنبثة يف اآلفاق واألنفس التي تدعو إىل توحيده ،وكفروا بالبعث
واحلساب وما يتبع ذلك من أمور اآلخرة ،ومن ثم حبطت أعامهلم ،فلم يكن هلا ثواب ينفع
أصحاهبا ،بل هلم منها عذاب وخزى طويل ،وَل تثقل هبا موازينهم ،ألن املوازين إنام تثقل
باألعامل الصاحلة وليس هلم منها شىء.
قال آخر( :)4ثم بني مآهلم بسبب كفرهم وسائر معاصيهم إثر بيان أعامهلم املحبطة
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بذلك الكفر فقال﴿ :ذلك جزاؤهم جهنم بام كفروا واختذوا آياتى ورسىل هزوا﴾ أي إنام
جازيناهم هبذا اجلزاء بسبب كفرهم واختاذهم رسل اهلل ومعجزاهتم التي أظهرها عىل
أيدهيم هزؤا وسخرية ،فلم يكتفوا بالكفر هبا ،بل ارتكبوا هذه احلامقة التي هي أعظم أنواع
اَلحتقار.
قال آخر( :)1وهؤَلء أحد فريقني ..أوهلام الذين َيضعون للتوجيه السيئ والتخطيط
الرشير ،فيحملون الفكر الشيطاين حتت ووطأة أجواء اخلديعة والتضليل ،يقدسونه
ويعظمونه ويرون فيه اخلالص كل اخلالص ،والنجاح كل النجاح ،ألهنم عاشوا حتت
ضغط هذا الفكر ويف دائرة احلصار النفيس التي أحاطت هبم من كل جانب ،فلم ترتك هلم
نافذة يطلون منها عىل اَلحتامل املضاد والفكر اآلخر ..وثانيهام الذين يعرفون احلق،
ولكنهم يتمردون عليه ،ويعملون عىل أساس اَلنحراف عنه ألنه َل يتفق مع أطامعهم ،وَل
َيضع لشهواهتم ،وَل حيقق هلم امتيازاهتم يف احلياة ،لذلك حياولون أن يلتمسوا ألنفسهم
طريقا آخر ،ويتبنون فكرا آخر يتكلفون فيه اإلحياء ألنفسهم إلقناعها بأنه سبيل النجاة،
ألنه حيقق هلم أمانيهم وأحالمهم يف احلياة الرخية السعيدة ،والعيش العزيز الكريم ،ويبقون
يلفون ويدورون حتى تتعمق الفكرة داخل قناعاهتم من موقع الغفلة العميقة عن حركة
احلقيقة يف داخلها.
الكرب:
قال الشيخ :بورك فيكم ..فحدثوين عن ثامر العجب.
قال أحدهم :أخطر ثامره الكرب ..فالتكرب هو إظهار اإلنسان إعجابه بنفسه بصورة
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جتعله حيتقر اآلخرين وينال من ذواهتم ويرتفع عن قبول احلق منهم.
قال آخر :ولذلك ،ذكر اهلل تعاىل استحالة اجتامع الكرب مع اإليامن والتقوى
ِ
ِ
ْرب َ
ون َع ْن
واَلستقامة ،وقد قال يف وصف عباده املقربني﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن عنْدَ َر ِّب َك ََل َي ْس َتك ِ ُ
ون﴾ [األعراف ،]206 :وقال﴿ :وهللَِّ يسجدُ ما ِيف السامو ِ
ِع َبا َدتِ ِه َو ُي َس ِّب ُحو َن ُه َو َل ُه َي ْس ُجدُ َ
ات َو َما
َّ َ َ
َ َ ْ ُ َ
ون﴾ [النحل ،]49 :وقال﴿ :و َله من ِيف السامو ِ
ِ
ٍ
ِيف ْاألَر ِ ِ
ْرب َ
ات
َّ َ َ
َ ُ َ ْ
ض م ْن َدا َّبة َواملَْ َالئ َك ُة َو ُه ْم ََل َي ْس َتك ِ ُ
ْ
ِ
ِ ِِ
ِ
َو ْاألَ ْر ِ
رس َ
ْرب َ
ون﴾ [األنبياء ،]19 :وقال﴿ :إِن ََّام
ض َو َم ْن عنْدَ ُه ََل َي ْس َتك ِ ُ
ون َع ْن ع َبا َدته َو ََل َي ْست َْح ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ْرب َ
ون﴾
ُيؤْ م ُن ِبآ َياتنَا ا َّلذي َن إِ َذا ُذك ُِّروا ِ َهبا َخ رروا ُس َّجدً ا َو َس َّب ُحوا ِب َح ْمد َر ِّ ِهب ْم َو ُه ْم ََل َي ْس َتك ِ ُ

ِ
ْربوا َفا َّل ِذي َن ِعنْدَ َر ِّب َك ُي َس ِّب ُح َ
ون َل ُه بِال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار َو ُه ْم ََل
اس َتك َ ُ
[السجدة ،]15 :وقالَ ﴿ :فإِن ْ
ِ
الر ْمح َِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
َي ْس َأ ُم َ
ون ع ََىل
ون﴾ [فصلت ،]38 :وقال يف وصف عباد الرمحنَ :
﴿وع َبا ُد َّ
اجل ِ
ْاألَ ْر ِ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا َس َال ًما﴾ [الفرقان]63 :
ض َه ْونًا َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
قال آخر( :)1بل أخرب أن سبب اللعن والطرد واإلعراض عن اهلل هو الكرب ،وُضب
ِ
ِ ِ
ِ
يس َأ َبى
اس ُجدُ وا آل َد َم َف َس َجدُ وا إِ ََّل إِ ْبلِ َ
املثل عىل ذلك بإبليس ،فقالَ :
﴿وإِ ْذ ُق ْلنَا ل ْل َم َالئكَة ْ
ْرب َوك َ
َان ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [البقرة ،]34 :أي أن املالئكة عليهم السالم انسجموا مع هذا
اس َتك َ َ
َو ْ
األمر اإلهلي ألهنم عباده املكرمون الذين َ
﴿َل َي ْسبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل َو ُه ْم بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنبياء:
]27

أما إبليس ،فإن األمر َيتلف لديه ،ألنه َل يعيش هذا اجلو الروحي إزاء أوامر اهلل

ونواهيه ،بل القضية عنده هي ما إذا كانت طاعة اهلل منسجمة مع ذاتيته ونظرته إىل نفسه،
أو غري منسجمة ،وكان السجود آلدم عليه السالم َل يريض غروره الذايت وشعوره
باَلستعالء أمام هذا املخلوق اجلديد ،عىل أساس عنرصي ،كام توحي به اآليات القرآنية
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األخرى التي حتدثت عن القصة بإسهاب ،فام كان منه إَل أن مترد وأبى واستكرب وامتنع عن
الطاعة ..وكان من الكافرين الذين مل يكفروا باهلل مبارشة ،ولكنهم يعيشون روحية الكفر
وممارسته يف التمرد عىل اهلل ،مما جيعل حياهتم جتسيدا للكفر بكل مظاهره ونتائجه ..ونجد
يف القرآن الكريم الكثري من اآليات التي تتحدث عن الكفر العميل بالقوة نفسها التي
تتحدث فيها عن الكفر العقدي ،باعتبار أهنام يلتقيان يف النتيجة الطبيعية ،وهي التمرد عىل
اهلل والبعد عن اخلط املستقيم الذي أراد اهلل للحياة أن تسري فيه ..ذلك أن خطورة الكفر َل
تقترص عىل ما متثله من إنكار هلل ولرسله واليوم اآلخر ،بل تكمن يف اَلنطالق بعيدا عن
عبادة اهلل وإرادته يف بناء احلياة عىل أساس رشيعته.
قال آخر( :)1ولذلك يذكر اهلل تعاىل أن الكرب هو احلجاب األعظم للهداية ،وقد قال
ف َعن آي ِ ِ
ض بِغ ْ ِ
﴿س َأ ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
َرب َ
احل ِّق َوإِ ْن َي َر ْوا ُك َّل آ َي ٍة ََل
َص ُ ْ َ َ
َري ْ َ
ايت ا َّلذي َن َي َتك َّ ُ
يف ذلكَ :
َّخ ُذوه سبِ ًيال وإِ ْن يروا سبِ َيل ا ْلغَي يت ِ
يؤْ ِمنُوا ِهبا وإِ ْن يروا سبِ َيل الر ْش ِد ََل يت ِ
َّخ ُذو ُه َسبِ ًيال َذلِ َك
ِّ َ
َ
ُ
َ ََ ْ َ
ُ َ
ر
َ َ ََ ْ َ

بِ َأ َّهنُ ْم ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َوكَا ُنوا َعن َْها غَافِلِنيَ ﴾ [األعراف ،]146 :ففي هذه اآلية الكريمة حتذير
للمتكربين الذين يتخذون هذا املوقف اللئيم مع آيات اهلل ،بأن اهلل سيرصفها عنهم ،كام

﴿وإِ َذا َما
انرصفوا هم عنها ،فال ينالون منها خريا ،وَل جيدون فيها هدى ،كام قال تعاىلَ :
ٍ
ِ
ور ٌة َن َظ َر َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
وهب ْم بِ َأ َّهنُ ْم
َص َ
ف اهللَُّ ُق ُل َ ُ
ُأن ِْز َل ْت ُس َ
ْرص ُفوا َ َ
ض َه ْل َي َرا ُك ْم م ْن َأ َحد ُث َّم ان َ َ
َق ْو ٌم ََل َي ْف َق ُه َ
ون﴾ [التوبة ]127 :لقد حجبهم اهلل عن مواقع رمحته ،بعد أن أخذوا من آياته هذا
املوقف ،فأغمضوا أعينهم عنها ،وجعلوا أصابعهم يف آذاهنم فلم يستمعوا هلا إذ كذبوا هبا
قبل أن ينظروا فيها ويعرفوا وجههاَ ﴿ ..ذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َوكَا ُنوا َعن َْها غَافِلِنيَ ﴾
[األعراف]146 :
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قال آخر :وقد ُضب اهلل تعاىل املثل عىل ذلك بام حصل من أقوام األنبياء عليهم
﴿و َل َقدْ آ َت ْينَا
السالم وإعراضهم عنهم بسبب كربهم وعتوهم وطغياهنم ،كام قال تعاىلَ :
موسى ا ْلكِتَاب و َق َّفينَا ِمن بع ِد ِه بِالرس ِل وآ َتينَا ِعيسى ابن مريم ا ْلبين ِ
َات َو َأ َّيدْ نَا ُه بِ ُروحِ ا ْل ُقدُ ِ
س
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ
ر ُ َ ْ
َ َ ْ ْ َْ
ُ َ
َأ َف ُك َّل َام َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ْرب ُت ْم َف َف ِري ًقا ك ََّذ ْب ُت ْم َو َف ِري ًقا َت ْق ُت ُل َ
ون﴾ [البقرة:
اس َتك َ ْ
ول ِب َام ََل َ ْهت َوى َأ ْن ُف ُس ُك ُم ْ
]87

قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره عن ثمود قوم صالح عليه السالم ،حيث
حكى هذا املشهد املعرب عن كربيائهم وعتوهمَ ﴿ :ق َال املَْ َ ُ ِ
ْربوا ِم ْن َق ْو ِم ِه لِ َّل ِذي َن
اس َتك َ ُ
أل ا َّلذي َن ْ
ِ
احلا ُم ْر َس ٌل ِم ْن َر ِّب ِه َقا ُلوا إِنَّا بِ َام ُأ ْر ِس َل بِ ِه ُمؤْ ِمنُ َ
اس ُت ْض ِع ُفوا َملِ ْن آ َم َن ِمن ُْه ْم َأ َت ْع َل ُم َ
ون
ون َأ َّن َص ً
ْ
ِ
ْربوا إِنَّا بِا َّل ِذي آ َمنْ ُت ْم بِ ِه كَافِ ُر َ
ون﴾ [األعراف 75 :ـ ]76
اس َتك َ ُ
َق َال ا َّلذي َن ْ
قال آخر( :)1فاآلية الكريمة تقسم قوم صالح عليه السالم إىل مستضعفني
ومستكربين ،حيث استجاب له املستضعفون ،ألهنم رأوا يف دعوته احلقيقة الصافية التي
كانوا يبحثون عنها ،والروح احلرة التي تنقذهم من عبوديتهم لضغوط املستكربين،
واإلرادة القوية التي متنحهم قوة الرفض حلالة اَلستضعاف التي يفرضها عليهم األقوياء..
وهكذا آمنوا به وساروا معه ..أما املستكربون ،فقد واجهوه بالتكذيب والكفر والتمرد من
موقع اَلستعالء ،ألهنم رأوا يف هذه الدعوة نسفا َلمتيازاهتم اَلستكبارية ،ألهنا تدعو
للمساواة بني الناس  ،باعتبارهم متساوين يف عبوديتهم هلل ،ويف إنسانيتهم ويف خصائصها
البرشية ،بعيدا عن امتيازات الغنى والقوة والنسب واجلاه ،فتلك أمور َل تعترب قيمة كبرية
يف حساب اإليامن ،بل القيمة الكبرية هي للتقوى وللعمل الصالح املنتج ،عىل مستوى
قضايا احلياة ،وهكذا وقفوا يف وجه هذه الدعوة ،ولكنهم كانوا يشعرون بالرعب والذعر
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من خالل تنامي قوة صالح عليه السالم يف أوساط الفئات املحرومة الفقرية من
املستضعفني ،مما قد يرتك أثرا سلبيا عىل مستوى امتيازاهتم وسلطاهتم املستقبلية ،باعتبار أن
املستضعفني يمثلون القوة احلقيقية التي تدعم كل أوضاعهم السياسية واَلقتصادية
والعسكرية ،فإذا انفصلوا عنهم واتبعوا النبي اجلديد ،فمعنى ذلك أن القوة ستنتقل إىل
موقع آخر ،مما جيعلهم يف موقف الضعف والنبي يف موقف القوة ،ولذلك فقد حاولوا إثارة
حالة من التشكيك عند املستضعفني املؤمنني ليقودوهم ـ بعد ذلك ـ إىل التمرد والكفر.
قال آخر( :)1ويف اآلية الكريمة إشارة إىل أن صاحلا عليه السالم كان ذا جاه يف قومه،
وأن سفاءهم مل يواجهوه مواجهة بالتجريح والتكذيب ،بل كان ذلك منهم للذين آمنوا من
مستضعفيهم ..وإىل هذا يشري قوله تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َيا َصالِ ُح َقدْ ُكن َْت فِينَا َم ْر ُج اوا َق ْب َل َه َذا﴾
[هود ]62 :فهو قد كان يف مكانة ظاهرة يف قومه ،ويف منزلة عالية من اَلحرتام والتقدير ..فلام
جاءهم يدعوهم إىل اهلل ،تغريت نظرهتم إليه ،وساءت حاله عندهم.
قال آخر( :)2ومثل ذلك أخرب عن مدين قوم شعيب عليه السالم ،وأن كربياءهم
حالت بينهم بني اتباع نبيهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ق َال املَْ َ ُ ِ
ْربوا ِم ْن َق ْو ِم ِه َلنُ ْخ ِر َجن ََّك
اس َتك َ ُ
أل ا َّلذي َن ْ
يا ُشعيب وا َّل ِذين آمنُوا مع َك ِمن َقريتِنَا َأو َل َتعود َّن ِيف ِم َّلتِنَا َق َال َأو َلو ُكنَّا ك ِ ِ
َارهنيَ ﴾ [األعراف:
َ ْ
ْ َْ ْ ُ ُ
َ َ ََ
َ َْ ُ َ
 ،]88أي قال أرشاف قومه الذين استكربوا عن اإليامن وعن اتباع ما أمرهم به وما هناهم
عنه :قسام لنخرجنك يا شعيب أنت ومن آمن معك ـ من بالدنا كلها ـ بغضا لكم ودفعا
لفتنتكم ،أو لرتجعن إىل ديننا ومعتقداتنا التي ورثناها عن آبائنا ،وتدخلن يف زمرتنا
وتندجمن يف غامرنا ..وليكونن أحد األمرين :إخراجكم من البالد ،أو عودتكم يف امللة،
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ِ

فاختاروا ألنفسكم ما ترونه أرفق بكم وأوفق لكمَ ﴿ ..ق َال َأ َو َل ْو ُكنَّا ك ِ
َارهنيَ ﴾ [األعراف]88 :
أي أتأمروننا أن نعود يف ملتكم وهتدوننا بالنفي من أوطاننا ،واإلخراج من ديارنا إن مل نفعل
ولو كنا كارهني لكل من األمرين؟ ..إنكم جهلتم أن الدين عقيدة وأعامل يتقرب هبا إىل اهلل
الذي رشعها لتكميل الفطرة البرشية ،كام جهلتم أن حب األرض َل يبلغ منزلة حب الدين،
فظننتم يف وفيمن آمن معى أننا نؤثر التمتع باإلقامة يف الوطن ،عىل مرضاة اهلل بالتوحيد
املطهر من أدران اخلرافات ،وبالفضائل املهذبة للنفوس واملرقية هلا يف معارج الكامل حتى
تتم لنا سعادة الدنيا واآلخرة.
قال آخر( :)1وهذا التعبري ﴿ َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن ِيف ِم َّلتِنَا﴾ [األعرافَ ]88 :ل يدل عىل أن شعيبا
عليه السالم كان قبل ذلك يف صفوف الوثنيني ،ولكن لكونه مل يكن مكلفا بالتبليغ ،كان
يسكت عىل أعامهلم ،وكانوا يظنون أنه كان عىل دينهم ،باإلضافة إىل أن هذا اخلطاب مل يكن
موجها إىل شعيب عليه السالم وحده ،بل يشمل املؤمنني من أتباعه ـ أيضا ـ ويمكن أن
يكون هذا اخلطاب هلم.
قال آخر( :)2ومثل ذلك أخرب اهلل تعاىل عن كرب آل فرعون ،ورفضهم دعوة موسى
ِ
السنِنيَ َو َن ْق ٍ
ص ِم َن
عليه السالم بسبب ذلك ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َل َقدْ َأ َخ ْذنَا َآل ف ْرع َْو َن بِ ِّ
ِ ِ
ال َّثمر ِ
ِ
ات َل َع َّل ُه ْم َي َّذك َُّر َ
وسى
احل َسنَ ُة َقا ُلوا َلنَا َهذه َوإِ ْن ُتص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة َي َّط َّ ُريوا بِ ُم َ
ون َفإِ َذا َجا َء ْ ُهت ُم ْ َ
ََ
َو َم ْن َم َع ُه َأ ََل إِن ََّام َطائِ ُر ُه ْم ِعنْدَ اهللَِّ َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم ََل َي ْع َل ُم َ
ون َو َقا ُلوا َم ْه َام َت ْأتِنَا بِ ِه ِم ْن آ َي ٍة
لِت َْس َح َرنَا ِ َهبا َف َام ن َْح ُن َل َك بِ ُمؤْ ِمنِنيَ َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ُم ال رطو َف َ
الض َفا ِد َع َوالدَّ َم
اجل َرا َد َوا ْل ُق َّم َل َو َّ
ان َو ْ َ
ٍ
ٍ
ْربوا َوكَا ُنوا َق ْو ًما جمُ ِْر ِمنيَ ﴾ [األعراف 130 :ـ  ،]133أي قال قوم فرعون
اس َتك َ ُ
آ َيات ُم َف َّص َالت َف ْ
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ملوسى عليه السالم :أي آية تأتنا هبا ،ودَللة وحجة أقمتها لترصفنا عام نحن عليه من دين
فرعون ،فام نحن لك بمصدقني ..فأرسلنا عليهم سيال جارفا أغرق الزروع والثامر،
وأرسلنا اجلراد ،فأكل زروعهم وثامرهم وأبواهبم وسقوفهم وثياهبم ،وأرسلنا القمل الذي
يفسد الثامر ويقيض عىل احليوان والنبات ،وأرسلنا الضفادع فمألت آنيتهم وأطعمتهم
ومضاجعهم ،وأرسلنا الدم فصارت أهنارهم وآبارهم دما ،ومل جيدوا ماء صاحلا للرشب..
هذه آيات من آيات اهلل َل يقدر عليها غريه ،مفرقات بعضها عن بعض ،ومع كل هذا ترفع
قوم فرعون ،فاستكربوا عن اإليامن باهلل ،وكانوا قوما يعملون بام ينهى اهلل عنه من املعايص
والفسق عتوا ومتردا.
قال آخر( :)1ومثل ذلك أخرب اهلل تعاىل عن مظهر من مظاهر كرب فرعون وطغيانه،
ان ع ََىل ال ِّط ِ
أل َما عَلِ ْم ُت َل ُك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غ ْ ِ
﴿و َق َال فِ ْرع َْو ُن َيا َأ ر َهيا املَْ َ ُ
َريي َف َأ ْو ِقدْ ِيل َيا َها َم ُ
ني
فقالَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرب ُه َو َو ُجنُو ُد ُه ِيف
َف ْ
اس َتك َ َ
وسى َوإِ ِّين َألَ ُظنر ُه م َن ا ْلكَاذبِنيَ َو ْ
َص ًحا َل َع ِّيل َأ َّطل ُع إِ َىل إِ َله ُم َ
اج َع ْل ِيل َ ْ
ض بِغ ْ ِ
ْاألَ ْر ِ
احل ِّق َو َظنروا َأ َّهنُ ْم إِ َل ْينَا ََل ُي ْر َج ُع َ
َاه ْم ِيف ا ْل َي ِّم َفا ْن ُظ ْر
ون َف َأ َخ ْذنَا ُه َو ُجنُو َد ُه َفنَ َب ْذن ُ
َري ْ َ

َان ع ِ
فك َ
َاق َب ُة ال َّظاملِنيَ ﴾ [القصص 38 :ـ  ،]40أي قال فرعون ألرشاف قومه :يا أهيا املأل ما
َك ْي َ
علمت لكم من إله غريي يستحق العبادة ،فأشعل يل ـ يا هامان ـ عىل الطني نارا ،حتى يشتد،
وابن يل بناء عاليا؛ لعيل أنظر إىل معبود موسى الذي يعبده ويدعو إىل عبادته ،وإين ألظنه
فيام يقول من الكاذبني ..واستعىل فرعون وجنوده يف أرض مرص بغري احلق عن تصديق
موسى واتباعه عىل ما دعاهم إليه ،وحسبوا أهنم بعد مماهتم َل يبعثون ..فأخذنا فرعون
وجنوده ،فألقيناهم مجيعا يف البحر وأغرقناهم ،فانظر ـ أهيا الرسول ـ كيف كان هناية هؤَلء

( )1التفسري امليرس (ص )390

67

الذين ظلموا أنفسهم ،فكفروا برهبم؟
قال آخر( :)1وهذا األمر الذي أصدره فرعون إىل هامان إنام هو عىل سبيل اَلستهزاء
والسخرية ،واإلمعان يف تكذيب موسى عليه السالم ..فهو يقرر لقومه الواقع الذي
يعيشون فيه معه ،وهو أنه اإلله ابن اآلهلةَ ﴿ :ما عَلِ ْم ُت َل ُك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غ ْ ِ
َريي﴾ [القصص]38 :
فهو الذي يفكر للقوم ،ويوىل وجوههم إىل اإلله الذي يعبدونه ،وقد فكر وبحث ،ونظر يف
كل متجه فلم جيد هلم إهلا غريه ..وبام أن موسى عليه السالم يقول عن إله آخر ..فأين هو
هذا اإلله؟ لو كان يف األرض ،فأى أرض هى؟ إنه َل آهلة عىل األرض غري فرعون! أم ترى
ان ع ََىل ال ِّط ِ
هو يف السامء؟ السامء ليست بعيدة!! وإذن ﴿ َف َأ ْو ِقدْ ِيل َيا َها َم ُ
َص ًحا
ني َف ْ
اج َع ْل ِيل َ ْ
َلع ِّيل َأ َّطلِع إِ َىل إِ َل ِه موسى وإِ ِّين َألَ ُظنره ِمن ا ْلك ِ
َاذبِنيَ ﴾ [القصص ..]38 :فهو يف حقيقته َل يبحث
ُ َ
ُ َ َ
ُ
َ
عن إله يدين له هو وقومه ،فهو إله َل يدين آلهلة غريه ،وقومه َل يعرفون هلم إهلا سواه..
وإنام يبحث عن إله موسى ،الذي يأبى أن يتخذ فرعون إهلا له ،ويف هذا يقول سبحانه عىل
َريي َألَجع َلن ََّك ِمن املَْس ِ
ت إِ َهلًا غ ْ ِ
جوننيَ ﴾ [الشعراء]29 :
لسان فرعون إىل موسىَ ﴿ :لئِ ِن َّاخت َْذ َ
َ ْ ُ
ْ َ
قال آخر :هذه جمرد أمثلة ..ذلك أن الكرب هو اإلثم الذي يقف وراء كل تعنت
ِ ِ
وإعراض وجحود ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َهل ُكم إِ َله و ِ
احدٌ َفا َّل ِذي َن ََل ُيؤْ ِمنُ َ
وهب ْم
ُ ْ ٌ َ
ون بِ ْاآلخ َرة ُق ُل ُ ُ
ِ
ِ
ون﴾ [النحل ،]22 :وقالَ :
ون َو َما ُي ْعلِنُ َ
رس َ
ْرب َ
ون
ُمنْك َر ٌة َو ُه ْم ُم ْس َتك ِ ُ
﴿َل َج َر َم َأ َّن اهللََّ َي ْع َل ُم َما ُي ر

ِ
ب املُْ ْس َتك ِ ِ
﴿و َق َال ا َّل ِذي َن ََل َي ْر ُج َ
ون لِ َقا َءنَا َل ْو ََل ُأن ِْز َل َع َل ْينَا
ْربي َن﴾ [النحل ،]23 :وقالَ ﴿ :
إِ َّن ُه ََل ُحي ر
ِ
ِ
ِ
اس َتك َ ُ ِ
ريا﴾ [الفرقان]21 :
املَْ َالئ َك ُة َأ ْو ن ََرى َر َّبنَا َل َقد ْ
ْربوا يف َأ ْن ُفس ِه ْم َو َعت َْوا ُع ُت اوا كَبِ ً
ج .العداوة وثامرها:
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بعد أن استمعت إىل هذه األحاديث رست إىل حمل آخر ،حيث رأيت مجعا يلتفون
حول شيخ ،وهو يقول هلم :لقد عرفنا يف جلساتنا السابقة طغيان األنا وعتوها ..وعرفنا أن
األناين َل يبرص إَل نفسه ،وَل حيب أن يبرص إَل نفسه ..ولذلك يستكرب ويستعيل وجيحد
ويعرض ..واآلن ،ويف هذا املجلس ،سنتحدث ،ومن خالل القرآن الكريم عىل ثمرة من
أخطر الثامر ،وهي اَلعتداء والعداوة والعدوان ..فذلك الطغيان الذي متتلئ به األنا يوقد
نار الشحناء يف قلب صاحبها ،فلذلك تراه َل يريد اخلري إَل له ،فإن أبرص خريا يف غريه راح
يشعل فيه نريان قلبه.
قال أحدهم( :)1لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك وحذر منه ،فقالَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ََل
َّخ ُذوا بِ َطا َن ًة ِمن دونِ ُكم ََل ي ْأ ُلو َن ُكم َخب ًاَل ودوا ما عَنِترم َقدْ بدَ ِ
َتت ِ
ت ا ْلبغ َْضاء ِمن َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو َما
ُ ْ َ
َ
ْ َ
ْ َ
ْ ُ
ْ َ َ ر َ
ُخت ِْفي صدُ ور ُهم َأكْرب َقدْ بينَّا َل ُكم ْاآلي ِ
ات إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [آل عمران ،]118 :أي يا أهيا الذين
ُ َ
ُ ُ ْ َ ُ َ َّ
صدقوا اهلل ورسوله وعملوا برشعهَ ،ل تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني،
تطلعوهنم عىل أرساركم ،فهؤَلء َل يفرتون عن إفساد حالكم ،وهم يفرحون بام يصيبكم
من ُضر ومكروه ،وقد ظهرت شدة البغض يف كالمهم ،وما ختفي صدورهم من العداوة
لكم أكرب وأعظم . .قد بينا لكم الرباهني واحلجج ،لتتعظوا وحتذروا ،إن كنتم تعقلون عن
اهلل مواعظه وأمره وهنيه.
﴿ها َأ ْن ُتم ُأ َ ِ ِ
وهنُ ْم َو ََل
قال آخر( :)2ثم ذكر بعض مظاهر بغضهم ،فقالَ :
وَلء ُحت رب َ
ْ
َاب ُك ِّل ِه وإِ َذا َل ُقو ُكم َقا ُلوا آمنَّا وإِ َذا َخ َلوا ع رَضوا َع َلي ُكم ْاألَن ِ
ون بِا ْلكِت ِ
ُحيِ ربو َن ُك ْم َو ُتؤْ ِمنُ َ
َام َل ِم َن
ْ
َ َ
َ
ْ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور إِ ْن َمت ْ َس ْس ُك ْم َح َسنَ ٌة ت َُسؤْ ُه ْم َوإِ ْن ُت ِص ْب ُك ْم
يم بِ َذات ر
ا ْل َغ ْيظ ُق ْل ُمو ُتوا بِ َغ ْيظ ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
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ِ

ون حمُ ٌ
ُّض ُك ْم َك ْيدُ ُه ْم َش ْيئًا إِ َّن اهللََّ بِ َام َي ْع َم ُل َ
يط﴾ [آل
َس ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحوا ِ َهبا َوإِ ْن ت َْص ِ ُ
ربوا َو َت َّت ُقوا ََل َي ُ ر
عمران 119 :ـ  ،]120أي ها هو الدليل عىل خطئكم يف حمبتهم ،فأنتم حتبوهنم وحتسنون إليهم،
وهم َل حيبونكم وحيملون لكم العداوة والبغضاء ،وأنتم تؤمنون بالكتب املنزلة كلها ومنها
كتاهبم ،وهم َل يؤمنون بكتابكم ،فكيف حتبوهنم؟ وإذا لقوكم قالوا ـ نفاقا ـ :آمنا وصدقنا،
وإذا خال بعضهم إىل بعض بدا عليهم الغم واحلزن ،فعضوا أطراف أصابعهم من شدة
الغضب ،ملا يرون من ألفة املسلمني واجتامع كلمتهم ،وإعزاز اإلسالم ،وإذَلهلم به ..قل
هلم ـ أهيا الرسول ـ :موتوا بشدة غضبكم ،إن اهلل مطلع عىل ما ختفي الصدور ،وسيجازي
كال عىل ما قدم من خري أو رش.
قال آخر( :)1ثم ذكر أن من عداوة هؤَلء أنكم ـ أهيا املؤمنون ـ إن نزل بكم أمر حسن
من نرص وغنيمة ظهرت عليهم الكآبة واحلزن ،وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص
يف األموال واألنفس والثمرات فرحوا بذلك ،وإن تصربوا عىل ما أصابكم ،وتتقوا اهلل فيام
أمركم به وهناكم عنهَ ،ل يُّضكم أذى مكرهم .واهلل بجميع ما يعمل هؤَلء الكفار من
الفساد حميط ،وسيجازهيم عىل ذلك.
قال آخر( :)2ومثل ذلك أخرب اهلل تعاىل عن رس الفرقة بني أتباع امللل ،فقال مشريا
﴿و ِم َن ا َّل ِذي َن َقا ُلوا إِنَّا ن ََص َارى َأ َخ ْذنَا ِمي َثا َق ُه ْم َفن َُسوا َح اظا ِممَّا ُذك ُِّروا
إىل ذلك بحال النصارىَ :
ف ُينَ ِّب ُئ ُه ُم اهللَُّ بِ َام كَا ُنوا َي ْصنَ ُع َ
ون﴾
بِ ِه َف َأغ َْر ْينَا َب ْين َُه ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضا َء إِ َىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َس ْو َ
[املائدة ،]14 :أي وكذلك أخذنا من النصارى الثبات عىل طاعتنا وأداء فرائضنا واتباع رسلنا
والتصديق هبم ،فسلكوا يف ميثاقنا الذي أخذناه عليهم طريق اليهود الضالني ،فبدلوا دينهم
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ونقضوا امليثاق الذي أخذناه عليهم بالوفاء بعهدناَ ﴿ ،ف َأغ َْر ْينَا َب ْين َُه ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضا َء إِ َىل
َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة﴾ [املائدة ]14 :ألن نسيان حظ عظيم من كتاهبم كان سببا يف تفرقهم يف الدين
واتباع أهوائهم ،وتبع هذا أن وقعت بينهم العداوة والبغضاء بمقتىض سننه تعاىل يف هذه
احلياة ،ومن أجل هذا نسبه سبحانه إىل نفسه مع أنه من أعامهلم اَلختيارية ،ألنه كان نتيجة
ف ُينَ ِّب ُئ ُه ُم اهللَُّ بِ َام كَا ُنوا َي ْصنَ ُع َ
ون﴾ [املائدة:
حتمية لتلك السنن التي وضعت يف اخلليقة ﴿ َو َس ْو َ
 ]14أي وسينبئهم اهلل عند احلساب يف اآلخرة بام كانوا صنعوا يف الدنيا من نقض للميثاق،
ونكث للعهد ،وتبديل للكتاب وحتريف لألوامر والنواهي ،وجيازهيم عىل ذلك بقدر ما
يستحقون ،ليعلموا أنه حكم عدل َل يظلم مثقال ذرة.
قال آخر( :)1وقد بني اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة أن النصارى نسوا حظا مما ذكروا
به كام نيس اليهود ،ورس هذا أن املسيح عليه السالم مل يكتب ما ذكرهم به من املواعظ
وتوحيد اهلل وتنزهيه وطرق اإلرشاد إىل عبادته ،وكان الذين اتبعوه من العامة ،وأمثلهم
حواريه ،وهم من الصيادين ،وقد اشتد اليهود يف مطاردهتم يف كل مكان ،ومن ثم مل تكن
هلم مجاعات ذات نفوذ وقوة وعلم تدون ما حفظوه من اإلنجيل إىل أن كثريا من الناس
كانوا يبثون تعاليم باطلة عن املسيح ،ومنهم من كتب مثل هذا حتى إن الكتب التي سموها
األناجيل كانت كثرية جدا ،ومل تظهر األناجيل األربعة التي عليها املعول عندهم اآلن إَل
بعد ثالثة قرون من تاريخ املسيح ،عندما صار للنصارى دولة بدخول امللك قسطنطني يف
النرصانية ،وإدخاله إياها يف طور جديد من الوثنية وهي تاريخ ناقص للمسيح ،عىل ما هبا
من تعارض وتناقض ،مع كوهنا جمهولة األصل والتاريخ.
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قال آخر :وذكر أن من العلل التي حرمت بسببها بعض املحرمات هي ما تبثه يف
قلوب أصحاهبا من بغضاء ،وهو يدل عىل أن سد منافذ البغضاء مقصد مهم من مقاصد
ِ
الرشيعة ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِن ََّام ْ
اب َو ْاألَزْ ََل ُم ِر ْج ٌس ِم ْن
رس َو ْاألَن َْص ُ
اخلَ ْم ُر َواملَْ ْي ُ
ان َأ ْن ي ِ
ِ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون ِإن ََّام ُي ِريدُ َّ
ع ََم ِل َّ
وق َع َب ْينَ ُك ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضا َء
الش ْي َط ُ ُ
الش ْي َطان َف ْ

اخل ْم ِر َواملَْ ْي ِ ِ
رس َو َي ُصدَّ ُك ْم َع ْن ِذك ِْر اهللَِّ َوع ِ
الص َال ِة َف َه ْل َأ ْن ُت ْم ُمنْت َُه َ
ون َو َأطِي ُعوا اهللََّ َو َأطِي ُعوا
َن َّ
ِيف ْ َ
الر ُس َ
اح َذ ُروا َفإِ ْن ت ََو َّل ْي ُت ْم َفا ْع َل ُموا َأن ََّام ع ََىل َر ُسولِنَا ا ْل َب َال ُ
غ املُْبِنيُ ﴾ [املائدة 90 :ـ ]92
ول َو ْ
َّ
قال آخر( :)1أي يا أهيا الذين صدقوا اهلل ورسوله إن اخلمر التي ترشبوهنا ،وامليرس
الذي تتيارسونه ،واألنصاب التي تذبحون عندها ،واألزَلم التي تستقسمون هبا إثم
سخطه اهلل وكرهه لكم ،وهو من عمل الشيطان وحتسينه لكم َل من األعامل التي ندبكم
إليها ربكم ،وَل مما يرضاه لكم ..فاتركوا هذا الرجس وَل تعملوه وكونوا يف جانب غري
اجلانب الذي هو فيه ،رجاء أن تفلحوا وتفوزوا بام فرض عليكم من تزكية أنفسكم وسالمة
أبدانكم والتواد فيام بينكم.
قال آخر( :)2وبعد أن أمر اهلل باجتناب اخلمر وامليرس ذكر أن من مفاسدها أن
الشيطان يريد لكم رشب اخلمر وميارستكم بالقداح ليعادى بعضكم بعضا ويبغض
بعضكم إىل بعض عند الرشاب وامليارسة ،فيشتت أمركم بعد تأليف اهلل بينكم باإليامن،
ومجعه بينكم بأخوة اإلسالم ،ويرصفكم بالسكر واَلشتغال بامليرس عن ذكر اهلل الذي به
صالح دنياكم وآخرتكم ،وعن الصالة التي فرضها عليكم ،تزكية لنفوسكم وتطهريا
لقلوبكم.
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قال آخر :وهلذا ،فقد ورد يف التوجيهات النبوية الكثرية النهي عن البغض ،وكل ما
يرتتب عليه ،أو يوصل إليه ،كام قال َ( :ل تباغضوا ،وَل حتاسدوا ،وَل تدابروا ،وكونوا
عباد اهللي إخوانا ،وَل ي
حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالثة أ ييام)( ،)1وقال( :إذا فتحت عليكم
الرمحن بن عوف :نقول كام أمرنا اهللي .قال رسول
والروم ،ي
أي قوم أنتم؟) قال عبد ي
فارس ي
ثم تتباغضون ،أو نحو ذلك،
ثم تتدابرون ،ي
ثم تتحاسدون ،ي
اهللي ( :أو غري ذلك تتنافسون ،ي
(دب إليكم
ثم تنطلقون يف مساكني املهاجرين فتجعلون بعضهم عىل رقاب بعض) ،وقال :ي
ي
داء األمم :احلسد والبغضاء ،هي احلالقةَ ،ل أقول :حتلق ي
الشعر ،ولكن حتلق الدي ين ،وا يلذي
نفيس بيده َل تدخلوا اجلنية حتيى تؤمنوا ،وَل تؤمنوا حتيى حتا يبوا ،أفال أن يبئكم بام يثبت ذاكم
()2

السالم بينكم)
لكم؟ أفشوا ي
احلسد:

قال الشيخ :بورك فيكم ،فحدثوين عن ثامر العداوة.
قال أحدهم :أوهلا احلسد ،فاحلسود هو الذي َل ينال من املجالس إَل مذمة وذَل،
وَل ينال من املالئكة إَل لعنة وبغضا ،وَل ينال من اخللق إَل جزعا وغام ،وَل ينال عند النزع
إَل شدة وهوَل ،وَل ينال عند املوقف إَل فضيحة ونكاَل ..وهو الظامل الذي يشبه
املظلومني ..فهو يف نفس دائم ،وهم َلزم ،وقلب هائم.
قال آخر( :)3وقد ذكره اهلل تعاىل يف مواضع خمتلفة ،وجعله من أسباب كفر الكافرين
﴿و َقا ُلوا َل ْو ََل ُنزِّ َل َه َذا
وإعراض املعرضني ،ومن ذلك قوله تعاىل عن قوم رسول اهلل َ :
آن ع ََىل َر ُج ٍل ِم َن ا ْل َق ْر َيت ْ ِ
َني عَظِي ٍم َأ ُه ْم َي ْق ِس ُم َ
ا ْل ُق ْر ُ
َت َر ِّب َك ن َْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم َم ِع َ
يشت َُه ْم
ون َر ْمح َ
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ات لِيت ِ
ض درج ٍ
ِيف ْ ِ
َت
َّخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا ُس ْخ ِر ايا َو َر ْمح ُ
َ
احل َياة الدر ْن َيا َو َر َف ْعنَا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
َ
ِ
جي َم ُع َ
ون﴾ [الزخرف 31 :ـ  ،]32فاآليات الكريمة تشري إىل العنرص الطبقي يف عقلية
َر ِّب َك َخ ْ ٌري ممَّا َ ْ
املجتمع اجلاهيل ،الذي يرى أن الرجال الكبار الذين يملكون املوقع اَلجتامعي املميز ،هم
وحدهم الذين حيق هلم أن يتولوا قيادة املجتمع بام حيملونه من أفكار وبام حيركونه من
أوضاع ،وهم املوقع الطبيعي الذي جيب أن تنزل عليه الرساَلت من اهلل ـ إذا كانت مسألة
الوحي يف الرسالة أمرا واردا بالنسبة للعقل ـ ألهنم يملكون حتريك الرسالة يف وجدان
الناس من خالل قوة تأثريهم عىل مواقع حياهتم ،فيام يملكونه من أمورهم اَلقتصادية
واَلجتامعية التي متكنهم من الضغط عليهم ..ويف ضوء ذلك ،كانوا يشريون إىل فقر النبي
 وفقدانه املوقع اَلجتامعي البارز الذي يملكه أصحاب رؤوس األموال ،ليؤكدوا للناس
أن الرسالة التي يكلف اهلل رب العاملني هبا بعضهم ،فينزل الوحي عليهم ،وهو القرآن الذي
يدعي النبي أنه منزل من اهللَ ،ل يمكن أن تنزل عىل هذا الفقري اليتيم املعدم الذي َل يستطيع
محاية نفسه من العدوان ،فكيف حيمي دعوته ،كام أنه َل يملك الوسائل التي يستطيع هبا
التأثري عىل الناس ألهنم َل يسمعون إَل من الكبار يف املجتمع ،وهلذا كان َل بد من أن ينزل
القرآن ـ لو كان حقيقة ـ عىل رجل عظيم من القريتني مكة والطائف.
قال آخر( :)1وقد رد اهلل تعاىل عليهم بأن الرسالة ليست شأنا برشيا يرجع أمره إىل
الناس ،ليحددوا مالمح الرسول ،عىل أساس طبقي ،بل هي شأن إهلي ،يرحم اهلل به من
يشاء فيمن يصطفيه لكرامته ،وَيتاره لرسالته ،ممن تتوفر يف فكره الصفات الرسالية
وأخالقه ،ومنهجه ..وهلذا فإهنم عندما يتحدثون هبذه الطريقة ،فإهنم يتدخلون يف شؤون
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اإلرادة اإلهلية جلهة ما يقسم اهلل فيه رمحته بني عباده من خالل ما يعرفه من أمور صالحهم
وفسادهم ،مما َل مكان إلبداء الرأي فيه ،وَل أساس لالعرتاض عليه.
قال آخر( :)1ثم بني خطأهم يف طلب اَلصطفاء بحسب ما هيوون فقال﴿ :ن َْح ُن
ات لِيت ِ
ض درج ٍ
يشتَهم ِيف ْ ِ
ِ
َّخ َذ َب ْع ُض ُه ْم
َ
احل َياة الدر ْن َيا َو َر َف ْعنَا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
َ
َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم َمع َ ُ ْ

ِ
جي َم ُع َ
ون﴾ [الزخرف 31 :ـ  ،]32أي إننا يف هذه احلياة فضلنا
َب ْع ًضا ُس ْخ ِر ايا َو َر ْمح ُ
َت َر ِّب َك َخ ْ ٌري ممَّا َ ْ
بعض العباد عىل بعض ،يف الغنى والفقر ،والقوة والضعف ،والعلم واجلهل ،والشهرة
واخلمول ،ألنا لوسوينا بينهم فيها مل َيدم بعضهم بعضا ومل يسخر أحد غريه ،وذلك مما
يفىض إىل خراب العامل وفساد الدنيا ،ومل يستطع أحد أن يغري نظامنا وَل أن َيرج عن
حكمنا ..وإذا كانوا قد عجزوا عن ذلك يف أحوال الدنيا فكيف يعرتضون علينا يف منصب
الرسالة؟ ..أفال يقنعون بقسمتنا يف أمر النبوة وتفويضها إىل من نشاء من خلقنا؟
()2

قال آخر

ِ

جي َم ُع َ
ون﴾ [الزخرف 31 :ـ ]32
 :ثم علل ذلك بقولهَ ﴿ :و َر ْمح ُ
َت َر ِّب َك َخ ْ ٌري ممَّا َ ْ

أي ورمحة ربك وفضله بالنبوة وما يتبعها من وحي وكتاب ينزل ،خري مما جيمعون من حطام
الدنيا ،فالدنيا عىل شفا جرف هار ،ومظاهرها فانية َل قيمة هلا ،فهو قد أغدقها عىل الدواب
واألنعام وكثري من جهلة بنى آدم.
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل عن األمم السالفة إذ قالوا ألنبيائهمَ ﴿ :ما َأ ْن ُت ْم إِ ََّل
ِ ِ
ب َرش ِم ْث ُلنَا وما َأنْزَ َل الر ْ َ ِ
يش ٍء إِ ْن َأ ْن ُت ْم إِ ََّل َتك ِْذ ُب َ
رش ْي ِن
َّ
َ َ
ون﴾ [يس ،]15 :وقالواَ ﴿ :أ ُنؤْ م ُن ل َب َ َ
مح ُن م ْن َ ْ
َ ٌ
ِ
رش ِم ْث ُل ُك ْم َي ْأ ُك ُل ِممَّا َت ْأ ُك ُل َ
ِم ْثلِنَا َو َق ْو ُم ُه َام َلنَا عَابِدُ َ
ون
ون﴾ [املؤمنون ،]47 :وقالواَ ﴿ :ما َه َذا إ ََّل َب َ ٌ
ِمنْه وي ْرشب ِممَّا ت َْرشبو َن و َلئِن َأ َطع ُتم ب َرشا ِم ْث َل ُكم ِإ َّن ُكم ِإ ًذا َ ِ
ارس َ
ون﴾ [املؤمنون 33 :ـ ،]34
َ
ُ ََ َ ُ
ْ
ْ
خل ُ
َُ َ ْ ْ ْ َ ً
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ف تعجب هؤَلء اجلاحدون من أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب من اهلل تعاىل برش
مثلهم فحسدوهم ،وأحبوا زوال النبوة عنهم جزع ًا أن يفضل عليهم من هو مثلهم يف
اخللقةَ ،ل عن قصد تكرب وطلب رياسة وتقدم عداوة أو سبب آخر من سائر األسباب ،بل
رشا َر ُس ً
وَل﴾ [اإلرساء]94 :
قالوا متعجبنيَ ﴿ :أ َب َع َث اهللَُّ َب َ ً
قال آخر( :)1ولذلك دعا اهلل تعاىل إىل املنافسة احلقيقية ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن ْاألَ ْب َر َار
ِ
ون َت ْع ِر ُ ِ
َل ِفي ن َِعي ٍم ع ََىل ا ْألَ َرائِ ِك َينْ ُظ ُر َ
َُّض َة الن َِّعي ِم ُي ْس َق ْو َن ِم ْن َر ِح ٍيق خمَ ْ ُتو ٍم
ف يف ُو ُجوه ِه ْم ن ْ َ

ِختَا ُم ُه ِم ْس ٌك َو ِيف َذلِ َك َف ْل َي َتنَا َف ِ
س املُْ َتنَافِ ُس َ
ون﴾ [املطففني 22 :ـ  ،]26أي ملثل هذا فليعمل
العاملون ،وجيد املجدون ،ويتنافس املتنافسون ..فهذا هو الذي ينبغى أن يطلب ،ويشتد
الطلب عليه ،ويكثر التنافس فيه ،وأما ما سواه ،فهو هباء وقبض الريح.
قال آخر :انظروا كيف وجه القرآن املتنافسني إىل الوجهة الصحيحة التي َل يصح
أن يتنافسوا إَل فيها ..لقد وردت هذه اآليات يف سورة املطففني ،وكأهنا تقول هلم :وجهوا

تنافسكم عىل الدنيا وتسارعكم إليها إىل ذلك النعيم املقيم الذي َل يتنعم به إَل املتقون.
﴿سابِ ُقوا
قال آخر :ويف آية أخرى يعرب اهلل تعاىل عن املنافسة بالسباق ،كام قال تعاىلَ :
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
إِ َىل َمغ ِْف َر ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َجن ٍَّة ع َْر ُض َها َك َع ْر ِ
ت لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا بِاهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه
ض ُأ ِعدَّ ْ
ض َّ
َذلِ َك َف ْض ُل اهللَِّ يؤْ تِ ِ
يه َم ْن َي َشا ُء َواهللَُّ ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْل َعظِي ِم﴾ [احلديد ،]21 :وقد وردت هذه اآلية
ُ
ِ
ب َو َهل ْ ٌو َو ِزينَ ٌة
احل َيا ُة الدر ْن َيا َلع ٌ
الكريمة عقب ذكر حقيقة الدنيا ..قال تعاىل فيها﴿ :ا ْع َل ُموا َأن ََّام ْ َ
ٍ
ِ
اخر َب ْينَ ُكم َو َتكَا ُثر ِيف ْاألَم َو ِ
رتا ُه
ْج َ
ال َو ْاألَ ْو ََلد ك ََم َث ِل َغ ْيث َأع َ
ب ا ْل ُك َّف َار َن َبا ُت ُه ُث َّم َهيِي ُج َف َ َ
ْ
ٌ
ْ
َو َت َف ُ ٌ
ِ ِ
اب َش ِديدٌ َو َمغ ِْف َر ٌة ِم َن اهللَِّ َو ِر ْض َو ٌ
ُم ْص َف ارا ُث َّم َي ُك ُ
احل َيا ُة الدر ْن َيا
ون ُح َطا ًما َو ِيف ْاآلخ َرة ع ََذ ٌ
ان َو َما ْ َ

( )1التفسري القرآين للقرآن ()1496 /16

76

َاع ا ْل ُغ ُر ِ
ور﴾ [احلديد ،]20 :وكأهنا توجه املتحاسدين املستغرقني الدنيا إىل الوجهة
إِ ََّل َمت ُ
احلقيقية التي َل يصح أن يوجه التنافس إىل غريها.
القتل:
قال الشيخ :بورك فيكم ،فحدثونا عن ثمرة أخرى.
قال أحدهم :من أخطر ثامر العداوة القتل ،وهلذا ،فإنه أول املفاسد التي ذكرهتا
املالئكة عليهم السالم عندما أخربها اهلل بأنه جاعل يف األرض خليفة ،قال تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا
ِ ِ
َأ َ ْ ِ
يها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن ُن َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َال إِ ِّين َأ ْع َل ُم
يها َم ْن ُي ْفسدُ ف َ
جت َع ُل ف َ
َما ََل َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة]30 :

﴿و َما ك َ
َان ملُِؤْ ِم ٍن
قال آخر :ومن الوعيد الوارد يف قتل النفس بغري حق قوله تعاىلَ :
َأ ْن َي ْق ُت َل ُمؤْ ِمنًا إِ ََّل َخ َط ًأ َو َم ْن َقت ََل ُمؤْ ِمنًا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ ِمن ٍَة َو ِد َي ٌة ُم َس َّل َم ٌة إِ َىل َأ ْهلِ ِه إِ ََّل َأ ْن
َان ِم ْن َق ْو ٍم عَدُ ٍّو َل ُك ْم َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ ِمن ٍَة َوإِ ْن ك َ
َي َّصدَّ ُقوا َفإِ ْن ك َ
َان ِم ْن َق ْو ٍم َب ْينَ ُك ْم
اق َف ِد َي ٌة ُم َس َّل َم ٌة إِ َىل َأ ْهلِ ِه َو َحت ِْر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ ِمن ٍَة َف َم ْن َمل َجيِدْ َف ِص َيا ُم َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْ ِ
َو َب ْين َُه ْم ِمي َث ٌ
ني
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ت َْو َب ًة ِم َن اهللَِّ َوك َ
يها
َان اهللَُّ عَلِ ًيام َحك ًيام َو َم ْن َي ْق ُت ْل ُمؤْ منًا ُم َت َع ِّمدً ا َف َجزَ اؤُ ُه َج َهن َُّم َخالدً ا ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رس ا َّل ِذي َن
َوغَض َ
ب اهللَُّ َع َل ْيه َو َل َعنَ ُه َو َأعَدَّ َل ُه ع ََذا ًبا عَظ ًيام﴾ [النساء 92 :ـ  ،]93وقولهَ ﴿ :قدْ َخ َ
َق َت ُلوا َأو ََلد ُهم س َفها بِغ ِ ِ
ِ
رتا ًء ع ََىل اهللَِّ َقدْ َض رلوا َو َما كَا ُنوا
َري ع ْل ٍم َو َح َّر ُموا َما َرزَ َق ُه ُم اهللَُّ ا ْف َ
ْ َ ْ َ ً ْ
ِ
ن﴾ [األنعام]140 :
ُم ْهتَدي َ
﴿وا َّل ِذي َن ََل َيدْ ُع َ
ون َم َع اهللَِّ
قال آخر :بل قد قرن اهلل قتل النفس بالرشك باهلل ،فقالَ :
ِ
احل ِّق َو ََل َيزْ ُن َ
آخ َر َو ََل َي ْق ُت ُل َ
إِ َهلًا َ
ون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق َأ َثا ًما﴾
ون النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إِ ََّل بِ ْ َ
[الفرقان]68 :

قال آخر :والنهي عن قتل النفس وصية من الوصايا الكربى الواردة يف سورة
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األنعام ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح َّر َم َر رب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َأ ََّل ُت ْ ِ
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن
اهم و ََل َت ْقربوا ا ْل َفو ِ
ِ
اح َش َما َظ َه َر
َ
َُ
إِ ْح َسانًا َو ََل َت ْق ُت ُلوا َأ ْو ََل َد ُك ْم م ْن إِ ْم َال ٍق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُك ْم َوإِ َّي ُ ْ َ
احلَ ِّق َذلِ ُك ْم َو َّصا ُك ْم بِ ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ِمن َْها َو َما َب َط َن َو ََل َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اهللَُّ إِ ََّل بِ ْ
ون﴾
[األنعام،]151 :
قال آخر :ومثل ذلك هو وصية من الوصايا الكربى الواردة يف سورة اإلرساء ،قال
﴿و ََل َت ْق ُت ُلوا َأ ْو ََل َد ُك ْم َخ ْش َي َة إِ ْم َال ٍق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُه ْم َوإِ َّيا ُك ْم إِ َّن َق ْت َل ُه ْم ك َ
َان ِخ ْطئًا كَبِ ًريا﴾
تعاىلَ :
ِ
احل ِّق َو َم ْن ُقتِ َل َم ْظ ُلو ًما َف َقدْ َج َع ْلنَا
[اإلرساء ،]31 :وقالَ :
﴿و ََل َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إِ ََّل ِب ْ َ
ِ ِ ِ

ل َول ِّيه ُس ْل َطانًا َف َال ُي ْ ِ
ف ِيف ا ْل َقت ِْل إِ َّن ُه ك َ
ورا﴾ [اإلرساء]33 :
رس ْ
َان َمن ُْص ً
النهب:
قال آخر( :)1ومن أخطر ثامر العداوة ..العدوان عىل األموال ..ولذلك ورد يف
القرآن الكريم اآليات الكريمة الكثرية يف تعظيم حرمة األموال ،وبيان أهنا َل تقل عن حرمة
النفوس ،ألنه َل يمكن أن تستقيم احلياة من دون أموال ،فاملال هو قوام احلياة ،كام قال
تعاىل﴿ :و ََل ُتؤْ ُتوا الس َفهاء َأموا َل ُكم ا َّلتِي جع َل اهللَُّ َل ُكم ِقياما وارزُ ُق ُ ِ
وه ْم
يها َواك ُْس ُ
وه ْم ف َ
َ َ
َ
ْ َ ً َ ْ
ر َ َ َْ ُ
َو ُقو ُلوا َهل ُ ْم َق ْو ًَل َم ْع ُرو ًفا﴾ [النساء ،]5 :ففي هذه اآلية الكريمة ينهى اهلل تعاىل عن أن ندع
أموال السفهاء يف أيدى السفهاء ،إذ كان ذلك مدعاة إلفسادهم أوَل ،وتضييع مصاحلهم
ثانيا ،ورسم مثل سيئة للعبث باملال وإهدار املنافع املنوطة به يف املجتمع ،ثالثا ..لذلك ألزم
اهلل تعاىل املجتمع أن يتصدى هلذه الظاهرة ،وأن يقف هلا يف يقظة وحزم ،فال يدع أليدى
السفهاء ما يف أيدهيم من أموال يفسدوهنا ،ويفسدون هبا يف األرض..

( )1التفسري القرآين للقرآن ()700 /2
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قال آخر :ولذلك فإن اَلعتداء عىل املال يكاد يكون سلبا للحياة نفسها ..وهلذا ورد
يف القرآن الكريم  ،ويف الرشيعة املنبنية عليه حرمة كل أخذ ألموال الناس من غري رضا
منهم ،ومن غري الطرق املرشوعة التي أذن اهلل فيها.
قال آخر :وأوهلا الرسقة ،فقد ورد التشديد فيها ،بل قد نص القرآن عىل أن مرتكبها
الس ِار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُهي َام َجزَ ا ًء بِ َام ك ََس َبا َنك ً
َاَل ِم َن
يعاقب بقطع يده ،قال تعاىلَ :
الس ِار ُق َو َّ
﴿و َّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ور
َاب م ْن َب ْعد ُظ ْلمه َو َأ ْص َل َح َفإِ َّن اهللََّ َي ُت ُ
يم َف َم ْن ت َ
وب َع َل ْيه إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
اهللَِّ َواهللَُّ ع َِزيزٌ َحك ٌ

ِ
يم﴾ [املائدة 38 :ـ  ،]39أي والسارق والسارقة فاقطعوا ـ يا وَلة األمر ـ أيدهيام بمقتىض
َرح ٌ

الرشع ،جمازاة هلام عىل أخذمها أموال الناس بغري حق ،وعقوبة يمنع اهلل هبا غريمها أن يصنع
مثل صنيعهام .واهلل عزيز يف ملكه ،حكيم يف أمره وهنيه ..فمن تاب من بعد رسقته ،وأصلح
يف كل أعامله ،فإن اهلل يقبل توبته .إن اهلل غفور لعباده ،رحيم هبم( ..)1فهذه اآلية الكريمة
تذكر حدا من حدود اهلل ،يبسط اهلل من خالله للناس األمن عىل أمواهلم ،كام أنه يف حدوده
األخرى ،حيفظ هلم حياهتم وأعراضهم(.)2
قال آخر :وقد كان من نصوص املبايعة التي يبايع هبا رسول اهلل  أصحابه املبايعة
َات ُي َبايِ ْعن ََك ع ََىل َأ ْن ََل ُي ْ ِ
رش ْك َن
عىل عدم الرسقة ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا النَّبِ ري إِ َذا َجا َء َك املُْؤْ ِمن ُ
رس ْقن و ََل يزْ نِنيَ و ََل ي ْق ُت ْلن َأو ََلد ُهن و ََل ي ْأتِنيَ بِبهت ٍ
ني َأ ْي ِدهيِ َّن
َان َي ْف َ ِرتينَ ُه َب ْ َ
ُْ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ
بِاهللَِّ َش ْيئًا َو ََل َي ْ ِ َ َ َ
ِ

ِ

ٍ

ِ

ِ

يم﴾ [املمتحنة:
ور َرح ٌ
اس َتغْف ْر َهل ُ َّن اهللََّ إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
َو َأ ْر ُجل ِه َّن َو ََل َي ْعصين ََك ِيف َم ْع ُروف َف َبايِ ْع ُه َّن َو ْ
]12

قال آخر( :)3ومن اَلعتداء عىل األموال أخذ الرشوة أو إعطاؤها ..فإن فيها استيالء
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عىل حقوق اآلخرين بطرق غري مرشوعة ..وهلذا اعتربها القرآن الكريم من أكل أموال
﴿و ََل َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم بِا ْل َباطِ ِل َو ُتدْ ُلوا ِ َهبا إِ َىل ْ
احلُكَّا ِم
الناس بالباطل ،كام قال تعاىلَ :
لِ َت ْأ ُك ُلوا َف ِري ًقا ِم ْن َأم َو ِ
َّاس بِ ْ ِ
ال الن ِ
اإل ْث ِم َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة ،]188 :أي َل يتملك أي واحد
ْ
منكم املال الذي َل يستحقه ،وذلك من خالل الوسائل غري الرشعية التي َل يرضاها الرشع
وَل يقبلها العقالء ،سواء كان ذلك بالغصب والظلم أو القامر ونحوه ..ومنها أن تلقوا هبا
إىل القضاة ال ذين ينظرون يف قضايا الناس إلصدار األحكام فيها ،وذلك قد يكون برشوة
احلاكم اجلائر املنحرف للحكم بالباطل ،وقد يكون بتقديم القضايا للمحاكم من خالل
احلجة الباطلة ،والبينة الكاذبة ،والضغط القايس ،واليمني الكاذبة ،للوصول إىل أخذ املال
من غري حق بفعل األساليب غري املرشوعة.
قال آخر :ومن اَلعتداء عىل األموال التطفيف ..وهو اَلستيفاء من النياس عند
الكيل أو الوزن ،واإلنقاص واإلخسار عند الكيل أو الوزن هلم ..ويلحق بالوزن والكيل
ما أشبههام من املقاييس واملعايري ا يلتي يتعامل هبا النياس ..وقد ورد الوعيد الشديد ملن يقع
﴿و ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِفنيَ ا َّل ِذي َن إِ َذا ا ْكتَا ُلوا ع ََىل الن ِ
َّاس َي ْست َْو ُف َ
وه ْم َأ ْو
ون َوإِ َذا كَا ُل ُ
يف هذا ،قال تعاىلَ :
ِ
ون َأ ََل ي ُظن ُأو َلئِ َك َأهنم مبعو ُث َ ِ
ِ
َّاس لِ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾
َوزَ ُن ُ
ون ل َي ْو ٍم عَظي ٍم َي ْو َم َي ُقو ُم الن ُ
َّ ُ ْ َ ْ ُ
ْرس َ َ ر
وه ْم َُي ُ
[املطففني 1 :ـ ]6

قال آخر :بل إن اهلل تعاىل أخرب أنه أرسل رسوَل من رسل اهلل الكرام جل رسالته
اه ْم ُش َع ْي ًبا َق َال َيا
﴿وإِ َىل َمدْ َي َن َأ َخ ُ
النهي عن التطفيف يف املوازين والعبث هبا ،قال تعاىلَ :
ِ ِ ٍ
َري ُه َقدْ َجا َء ْت ُك ْم َب ِّينَ ٌة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َواملِْيزَ َ
ان َو ََل
َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم َو ََل ُت ْف ِسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َب ْعدَ إِ ْص َال ِح َها َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم
َت ْب َخ ُسوا الن َ
ِ
ِِ
ب َأ ََل
اب ْاألَ ْيكَة املُْ ْر َسلِنيَ ِإ ْذ َق َال َهل ُ ْم ُش َع ْي ٌ
ُمؤْ مننيَ ﴾ [األعراف ،]85 :وقال﴿ :ك ََّذ َب َأ ْص َح ُ
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ول َأ ِمنيٌ َفا َّت ُقوا اهللََّ و َأطِيع ِ
ون إِ ِّين َل ُك ْم َر ُس ٌ
َت َّت ُق َ
ون َو َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِر َي إِ ََّل ع ََىل
َ ُ
َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َو ََل َت ُكو ُنوا ِم َن املُْ ْخ ِ ِ
رسي َن َو ِز ُنوا بِا ْل ِق ْس َط ِ
اس املُْ ْست َِقي ِم َو ََل َت ْب َخ ُسوا
النَّاس َأ ْشياء ُهم و ََل َتع َثوا ِيف ْاألَر ِ ِ ِ
ن﴾ [الشعراء 176 :ـ ]183
ض ُم ْفسدي َ
َ َ ْ َ ْ ْ
َ
ْ
قال آخر :ومن اَلعتداء عىل األموال لعب امليرس ..ذلك الذي ورد النهي املشدد عنه
رس ُق ْل فِ ِ
اخلَ ْم ِر َواملَْ ْي ِ ِ
يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
يه َام إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ ُع لِلن ِ
َن ْ
ْرب
َّاس َوإِ ْث ُم ُه َام َأك َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َو ْاألَزْ ََل ُم
رس َو ْاألَن َْص ُ
م ْن َن ْفع ِه َام﴾ [البقرة ،]219 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِن ََّام ْ َ
اخل ْم ُر َواملَْ ْي ُ

ان َأ ْن ي ِ
ِ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون إِن ََّام ُي ِريدُ َّ
ِر ْج ٌس ِم ْن ع ََم ِل َّ
وق َع َب ْينَ ُك ُم ا ْل َعدَ َاو َة
الش ْي َط ُ ُ
الش ْي َطان َف ْ
اخلَ ْم ِر َواملَْ ْي ِ ِ
رس َو َي ُصدَّ ُك ْم َع ْن ِذك ِْر اهللَِّ َوع ِ
الص َال ِة َف َه ْل َأ ْن ُت ْم ُمنْت َُه َ
َوا ْل َبغ َْضا َء ِيف ْ
ون﴾ [املائدة:
َن َّ
 90ـ ،]91

قال آخر( :)1ومن اَلعتداء عىل األموال أكل الربا ..ذلك الذي حذر منه القرآن
الر َبا ََل َي ُقو ُم َ
الكريم أشد التحذير ،كام قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
ون إِ ََّل ك ََام َي ُقو ُم ا َّل ِذي
ون ِّ
ِ
ِ
الشي َط ُ ِ
َيت َ
الر َبا
َخ َّب ُط ُه َّ ْ
الر َبا َو َأ َح َّل اهللَُّ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
ان م َن املَْ ِّس َذل َك بِ َأ َّهنُ ْم َقا ُلوا إِن ََّام ا ْل َب ْي ُع م ْث ُل ِّ

ف َو َأ ْم ُر ُه إِ َىل اهللَِّ َو َم ْن عَا َد َف ُأو َلئِ َك َأ ْص َحا ُب
َف َم ْن َجا َء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْن َر ِّب ِه َفا ْنت ََهى َف َل ُه َما َس َل َ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
يها َخالِدُ َ
ب ُك َّل َك َّف ٍار َأثِي ٍ
م﴾ [البقرة:
الصدَ َقات َواهللَُّ ََل ُحي ر
الر َبا َو ُي ْر ِِّب َّ
َّار ُه ْم ف َ
ون َي ْم َح ُق اهللَُّ ِّ

 275ـ  ،]276أي أن حال املرابني يف الدنيا كاملتخبطني يف أعامهلم بسبب الرصع واجلنون ،إذ
أهنم ملا فتنوا بحب املال واستعبدهتم زينتهُ ،ضيت نفوسهم بجمعه ،وجعلوه مقصودا
لذاته ،وتركوا ألجله مجيع موارد الكسب األخرى ،فخرجت نفوسهم عن حد اَلعتدال
الذي عليه أكثر الناس ،وترى أكثر ذلك ظاهرا يف حركاهتم وتقلبهم يف أعامهلم.
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قال آخر( :)1ثم بني سبب وقوعهم يف هذا النوع من العدوان ،وهو استحالهلم له
وجعله كالبيع ،فكام جيوز أن يبيع اإلنسان السلعة التي ثمنها عرشة دراهم نقدا بعرشين
درمها بأجل ،جيوز أن يعطى املحتاج عرشة دراهم عىل أن يرد عليه بعد سنة عرشين درمها،
والسبب يف كل من الزيادتني واحد وهو األجل ..تلك حجتهم وهم وامهون فيام قالوا،
الر َبا﴾ [البقرة ،]275 :إذ يف البيع ما
فقياسهم فاسد ،ومن ثم قالَ :
﴿و َأ َح َّل اهللَُّ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
يقتىض حله ،ويف الربا من املفسدة ما يقتىض حتريمه ـ ذاك أن البيع يالحظ فيه دائام انتفاع
املشرتى بالسلعة انتفاعا حقيقيا ،أما الربا فهو إعطاء الدراهم واملثليات وأخذها مضاعفة
يف وقت آخر ،فام يؤخذ من املدين زيادة يف رأس املال َل مقابل له من عني وَل عمل ،وَل
يؤخذ بالرضا واَلختيار بل بالكره واَلضطرارَ ﴿ ..ف َم ْن َجا َء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْن َر ِّب ِه َفا ْنت ََهى َف َل ُه
ف﴾ [البقرة ]275 :أي فمن بلغه حتريم اهلل للربا وهنيه عنه فرتكه فورا بال تراخ وَل تردد
َما َس َل َ
اتباعا لنهى اهلل ـ فله ما كان أخذه فيام سلف من الربا َل يكلف رده إىل من أخذه منهم،
ويكتفى منه بأَل يأخذ ربا بعد ذلك.
ِ
()2
الر َبا َأ ْض َعا ًفا
قال آخر  :ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ََل َت ْأ ُك ُلوا ِّ

ُم َضا َع َف ًة َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ [آل عمران ،]130 :واآلية الكريمة تشري إىل ما تقتضيه

طبيعية النظام الربوي الذي يستغل حاجة املدين وظروفه الضيقة التي قد َل تسمح له
بالوفاء يف املوعد املحددَ ،ل سيام يف األجواء الربوية التي قد جتعل اإلنسان يستدين أكثر من
طاقته ،ألنه جيد الدين سهال يوحي باَلمتداد ،فيؤدي ذلك إىل استيفاء الدائن دينه أضعافا
مضاعفة ،سواء يف ذلك الديون التي حتصل بني الناس عىل مستوى األفراد ،أو التي حتصل
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عىل مستوى الدول ،فإن املدين قد ينفق كل عمره يف اجلهد والعمل من دون أن يستطيع
وفاء الربا ،فضال عن أصل الدين لتضاعف ذلك عليه ..ويف ضوء ذلك ،قد نفهم من اآلية
أهنا ليست واردة يف معاجلة هذه احلالة بالذات ،بل هي واردة يف اإلحياء بالنتائج الطبيعية
للنظام الربوي التي تتمثل يف تضعيف املبلغ الذي يستدينه اإلنسان إىل عدة أضعاف؛
وبذلك تبطل حجة الذين أرادوا أن يفهموا منها اختصاص حرمة الربا يف اإلسالم بالربا
الفاحش الذي تزيد به الفائدة عن مثل اليشء لتكون ضعفا له بل أكثر.
قال آخر :ومثل ذلك أخرب اهلل تعاىل أنه خلطورته كان حمرما يف الديانات السابقة ،قال
تعاىلَ ﴿ :فبِ ُظ ْل ٍم ِمن ا َّل ِذين َهادوا حرمنَا َع َلي ِهم َطيب ٍ
ات ُأ ِح َّل ْت َهل ُ ْم َوبِ َصدِّ ِه ْم َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ
ْ ْ ِّ َ
َ
َ ُ َ َّ ْ
ِ
ِ ِ
الر َبا َو َقدْ ُهنُوا َعنْ ُه َو َأكْلِ ِه ْم َأ ْم َو َال الن ِ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل َو َأ ْعتَدْ نَا لِ ْلكَافِ ِري َن ِمنْ ُه ْم
كَث ًريا َو َأ ْخذه ُم ِّ
ِ

يام﴾ [النساء 160 :ـ ]161
ع ََذا ًبا َأل ً

القذف:
قال آخر( :)1ومن أخطر ثامر العداوة ..العدوان عىل األعراض ،ولذلك رتب اهلل
تعاىل العقوبات املشددة عىل من استطال عليها ،فقذفها من غري بينة ،كام قال تعاىل:
ِ
ِ
﴿وا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
وه ْم َث َامنِنيَ َج ْلدَ ًة َو ََل َت ْق َب ُلوا َهل ُ ْم
اجلِدُ ُ
ون املُْ ْح َصنَات ُث َّم َمل ْ َي ْأ ُتوا بِ َأ ْر َب َعة ُش َهدَ ا َء َف ْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
َشهاد ًة َأبدً ا و ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ور
َ َ َ َ
ون ِإ ََّل ا َّلذي َن تَا ُبوا م ْن َب ْعد َذل َك َو َأ ْص َل ُحوا َف ِإ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ُ

ِ
يم َوا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
اج ُه ْم َو َمل ْ َي ُك ْن َهل ُ ْم ُش َهدَ ا ُء إِ ََّل َأ ْن ُف ُس ُه ْم َف َش َها َد ُة َأ َح ِد ِه ْم َأ ْر َب ُع
ون َأزْ َو َ
َرح ٌ
َان ِمن ا ْلك ِ
ِ
اد ِقنيَ و ْ ِ
ات بِاهللَِّ إِ َّنه ملَِن الص ِ
َشهاد ٍ
َاذبِنيَ َو َيدْ َر ُأ َعن َْها
اخلَام َس ُة َأ َّن َل ْعن ََت اهللَِّ َع َل ْيه إِ ْن ك َ َ
َ
ُ َ َّ
َ َ
َاذبِنيَ و ْ ِ
ات بِاهللَِّ إِ َّنه ملَِن ا ْلك ِ
ا ْلع َذاب َأ ْن ت َْشهدَ َأربع َشهاد ٍ
ب اهللَِّ َع َل ْي َها إِ ْن ك َ
َان
اخلام َس َة َأ َّن غ ََض َ
َ َ
ُ َ
َ َْ َ َ َ
َ َ
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ِِ

ِ

الصادقنيَ ﴾ [النور 4 :ـ ]9
م َن َّ

قال آخر( :)1هذا يف العقوبات الترشيعية أما العقوبات املقدرة عليهم من اهلل يف الدنيا
واآلخرة مما َل يستطيع احلكام إيقاف تنفيذه ،فقد نص عليه قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
ون
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
يم َي ْو َم ت َْش َهدُ َع َل ْي ِه ْم
املُْ ْح َصنَات ا ْلغَاف َالت املُْؤْ منَات ُلعنُوا ِيف الدر ْن َيا َو ْاآلخ َرة َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
ِ
ون َي ْو َمئِ ٍذ ُي َو ِّف ِ
احل َّق َو َي ْع َل ُم َ
َأ ْل ِسنَ ُت ُه ْم َو َأ ْي ِدهيِ ْم َو َأ ْر ُج ُل ُه ْم بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون َأ َّن اهللََّ
يه ُم اهللَُّ دين َُه ُم ْ َ

احل رق املُْبِنيُ ﴾ [النور 23 :ـ  ،]25أي إن الذين يتهمون بالفاحشة العفيفات الغافالت عنها
ُه َو ْ َ
املؤمنات باهلل ورسوله يبعدون من رمحة اهلل يف الدنيا واآلخرة ،وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم
جزاء ما اقرتفوا من جناياهتم ،فهم مصدر قالة السوء يف املؤمنات ،وإشاعة الفاحشة بني
املؤمنني والقدوة السيئة ملن يتكلم هبا ،فعليهم وزرها ووزر من تكلم هبا ..وهلم ذلك
العذاب الذي َل يقدر قدره يوم جيحدون ما اكتسبوا يف الدنيا من الذنوب حني سؤاهلم
عنها ،فتشهد عليهم أيدهيم وأرجلهم بام كانوا يعملون من قول أو فعل ،إذ ينطقها اهلل
بقدرته ،فتخرب كل جارحة بام صدر منها من أفاعيل صاحبها.
قال آخر :ومل يكتف القرآن الكريم هبذا ..بل إنه ذكر حرمة كل ما يؤدي إىل التالعب
باألعراض ،فحرم سوء الظن ،والتجسس ،والغيبة ،والبهتان ،وشهادة الزور ..وغريها
كثري.
قال آخر :وأوهلا سوء الظن ،فهو بداية الرش ،وهو اخلطوة األوىل التي َيطوها من
يريد أن ينتهك األعراض ،فالظن اليسء هو الذي يدفع صاحبه إىل التجسس ،والتجسس
يدعوه إىل الغيبة ،والغيبة قد يبالغ فيها فتتحول إىل هبتان أو إفك ،وهكذا يؤدي الرش بعضه

( )1تفسري املراغي ()90 /18

84

إىل بعض ،وينبت بعضه بعضا ..ولذلك ذكره القرآن يف أول املحرمات املرتبطة باألعراض،
ِ
جت َّس ُسوا
اجتَنِ ُبوا كَثِ ًريا ِم َن ال َّظ ِّن إِ َّن َب ْع َض ال َّظ ِّن إِ ْث ٌم َو ََل َ َ
كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
ِ
ب َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َي ْأ ُك َل َحلْ َم َأ ِخ ِيه َم ْيتًا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ
َب َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا َأ ُحي ر
َو ََل َي ْغت ْ
ِ
يم﴾ [احلجرات]12 :
ت ََّو ٌ
اب َرح ٌ
قال آخر( :)1فاآلية الكريمة بدأت بالدعوة إىل اجتناب كثري من الظنَ ،ل كل الظن،
وهذا يعنى أَل يأخذ اإلنسان بكل ما يقع له من ظنون ،بل جيب أن يكون حذرا يف مواجهة
كل ظن ،وعليه أن يمحصه كام يمحص النبأ الذي يرد عليه من فاسق ..فإن مورد الظنون
متهم ،ألنه مورد يقوم عليه هوى النفس ،ووساوس الشيطان ..والظن :ما يقع يف نفس
اإلنسان من تصورات لألمر ،من واردات خياَلته ،وأوهامه ،دون أن يكون بني يديه دليل
ظاهر ،أو حجة قاطعة ..والظنون التي ترد عىل الناس كثرية َل حتىص ،فهي خواطر ترتدد
يف صدور الناس ،ويكون هلا دور كبري يف ترصفاهتم ..ويف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َب ْع َض ال َّظ ِّن
إِ ْث ٌم﴾ [احلجرات ]12 :إشارة إىل أن بعض الظن ،هو الذي يقع حتت حكم املنهي عنه ،ألنه إثم،
إذ كان قائام عىل باطل ،ويف احلديث( :إذا حسدت فاستغفر ،وإذا ظننت فال حتقق ،وإذا
()2

تطريت فأمض)

جت َّس ُسوا﴾ [احلجرات ،]12 :أي َل تبحثوا عن أرسار
﴿و ََل َ َ
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ :
اآلخرين اخلفية ،مما َل يريدون اطالع الناس عليه من قضاياهم الذاتية أو اَلجتامعية أو
اَلقتصادية أو العسكرية وغري ذلك ،ألن اهلل أعطى احلياة اخلاصة حرمة رشعية مل جيز للغري
اقتحامها ،وجعل لإلنسان احلق يف منع غريه من اَلعتداء أو التلصص عليها بأية وسيلة من
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وسائل املعرفة الظاهرة أو اخلفية ..وطبعا ،فإن هذا املبدأ اَلجتامعي َل يشمل احلاَلت التي
متس فيها املصلحة العليا لإلسالم واملسلمني والتي قد تستدعي اَلطالع عىل بعض
األوضاع اخلفية لألشخاص واملواقع واألحداث املتعلقة باآلخرين ،مما َياف ُضره ،أو
يراد نفعه ،أو يركز قاعدته ،فيجوز لويل أمر املسلمني اللجوء إىل هذا األسلوب يف نطاق
الُّضورة األمنية والسياسية واَلقتصادية ،انطالقا من قاعدة التزاحم بني املهم واألهم،
لتغليب املصلحة التي تقف يف مستوى األمهية القصوى عىل املفسدة الناشئة من التجسس،
فإن حرمة املسلمني تتقدم عىل حرمة الشخص أو األشخاص يف ذلك كله.
َب َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا﴾ [احلجرات ،]12 :أي وَل
﴿و ََل َي ْغت ْ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
ِ
ب َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َي ْأ ُك َل َحلْ َم
يتحدث بعضكم عن بعض بمكروه يف غيبته ..وقوله تعاىلَ ﴿ :أ ُحي ر
َأ ِخ ِ
يه َم ْيتًا َفك َِر ْه ُت ُمو ُه﴾ [احلجرات ]12 :تشنيع عىل الغيبة ،وازدراء وتنديد بأهلها ،فهم أسوأ
من أخس احليوانات موقفا ،وأنزهلم منزلة ..إهنم يأكلون حلم إخواهنم ،واحليوانات تعاف
أن يأكل اجلنس حلم جنسه ..وليس هذا وحسب ،بل إهنم ليأكلون هذا اللحم ميتا ،متعفنا،
وكثري من احليوانات ـ كاألسود مثال ـ تعاف أكل امليتة ،ولو ماتت جوعا ..فهذا مثل ُضبه
اهلل تعاىل للمغتاب ..فإنه إذ يغتاب شخصا ما ،فإنام ينهش عرضه ،وهو غائب دون أن
يملك صاحبه أن يدفع هذه السهام التي تفرى جلده ،وتنفذ إىل عظمه ..متاما كشأنه لو كان
ميتا ،ثم جاء هذا املغتاب إىل جسده ،وأعمل فيه أسنانه ،وأكله كام تأكل الذئاب جرحيها.
استِ ْبدَ َال زَ ْوجٍ
قال آخر :وهكذا ذكر اهلل تعاىل حتريم البهتان ،فقالَ :
﴿وإِ ْن َأ َر ْد ُت ُم ْ
َمك َ
ف
َان زَ ْوجٍ َوآ َت ْي ُت ْم إِ ْحدَ ُاه َّن ِقنْ َط ًارا َف َال َت ْأ ُخ ُذوا ِمنْ ُه َش ْيئًا َأ َت ْأ ُخ ُذو َن ُه ُ ْهبتَانًا َوإِ ْث ًام ُمبِينًا َو َك ْي َ
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َت ْأ ُخ ُذو َن ُه َو َقدْ َأ ْف َىض َب ْع ُض ُك ْم إِ َىل َب ْع ٍ
ض َو َأ َخ ْذ َن ِمنْ ُك ْم ِمي َثا ًقا غَلِي ًظا﴾ [النساء 20 :ـ  ،]21وقال:
ِ
ِ
ِ
ب إِ ْث ًام َفإِن ََّام َيك ِْس ُب ُه ع ََىل َن ْف ِس ِه َوك َ
ب َخطِي َئ ًة َأ ْو إِ ْث ًام
َان اهللَُّ عَلِ ًيام َحك ًيام َو َم ْن َيكْس ْ
﴿و َم ْن َيكْس ْ
َ
ِ
ِ
احت ََم َل ُ ْهبتَانًا َوإِ ْث ًام ُمبِينًا﴾ [النساء 111 :ـ  ،]112وقال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ُيؤْ ُذ َ
ون اهللََّ
ُث َّم َي ْر ِم بِه َب ِريئًا َف َقد ْ
َو َر ُسو َل ُه َل َعن َُه ُم اهللَُّ ِيف الدر ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة َو َأعَدَّ َهل ُ ْم ع ََذا ًبا ُم ِهينًا َوا َّل ِذي َن ُيؤْ ُذ َ
ون املُْؤْ ِمنِنيَ
ِ

ِ

ِ

َواملُْؤْ منَات بِغ ْ ِ
هبتَانًا َوإِ ْث ًام ُمبِينًا﴾ [األحزاب 57 :ـ ]58
َري َما ا ْكت ََس ُبوا َف َقد ْ
احت ََم ُلوا ُ ْ

قال آخر :وأخرب عمن سبقنا من األمم ،فقالَ ﴿ :فبِام َن ْق ِض ِهم ِمي َثا َقهم و ُك ْف ِر ِهم بِآي ِ
ات
ْ َ
ُ ْ َ
ْ
َ
اهللَِّ َو َقتْلِ ِه ُم ْاألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
ف َب ْل َط َب َع اهللَُّ َع َل ْي َها بِ ُك ْف ِر ِه ْم َف َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون إِ ََّل
َري َح ٍّق َو َق ْو ِهل ْم ُق ُلو ُبنَا ُغ ْل ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
يام﴾ [النساء 155 :ـ ]156
َقل ًيال َوبِ ُك ْف ِره ْم َو َق ْوهل ْم ع ََىل َم ْر َي َم ُ ْهبتَانًا عَظ ً
مح ُت ُه ِيف الدر ْن َيا
﴿و َل ْو ََل َف ْض ُل اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْ َ
قال آخر :وقال عام وقع يف حادثة اإلفكَ :

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ون بِ َأ ْفو ِ
اه ُك ْم َما َل ْي َس
يم إِ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه بِ َأ ْلسنَت ُك ْم َو َت ُقو ُل َ َ
َو ْاآلخ َرة ملَ َّس ُك ْم فيام َأ َف ْض ُت ْم فيه ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
يم َو َل ْو ََل إِ ْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم َما َي ُك ُ
ون َلنَا َأ ْن َن َت َك َّل َم
َل ُك ْم بِه ع ْل ٌم َو َحت َْس ُبو َن ُه َه ِّينًا َو ُه َو عنْدَ اهللَِّ عَظ ٌ
ِهب َذا سبحان ََك َه َذا هبت ٌ ِ
ني اهللَُّ
يم َي ِع ُظ ُك ُم اهللَُّ َأ ْن َت ُعو ُدوا ملِ ْثلِ ِه َأ َبدً ا ِإ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ َو ُي َب ِّ ُ
َ ُ ْ َ
َان عَظ ٌ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم إِ َّن ا َّل ِذي َن ُحيِ رب َ
اب
يع ا ْل َفاح َش ُة ِيف ا َّلذي َن آ َمنُوا َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ون َأ ْن تَش َ
يم َحك ٌ
َل ُك ُم ْاآل َيات َواهللَُّ عَل ٌ
ِ
يم ِيف الدر ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة َواهللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ََل َت ْع َل ُم َ
مح ُت ُه َو َأ َّن اهللََّ
ون َو َل ْو ََل َف ْض ُل اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْ َ
َأل ٌ
ِ

يم﴾ [النور 14 :ـ ]20
َر ُء ٌ
وف َرح ٌ

قال آخر :وهكذا ذكر اهلل تعاىل حتريم شهادة الزور ،وهي ترتبع يف قمة اخلبائث
املرتبطة باألعراض ،ولذلك قرهنا اهلل تعاىل بالرشك به ،فقالَ ﴿ :ذلِ َك ومن يع ِّظم حرم ِ
ات
َ َ ْ َُ ْ ُ ُ َ
اهللَِّ َفهو َخري َله ِعنْدَ رب ِه و ُأ ِح َّل ْت َل ُكم ْاألَ ْنعام إِ ََّل ما يت َْىل َع َلي ُكم َف ِ
الر ْج َس ِم َن ْاألَ ْو َثا ِن
ْ ْ ْ
َ ُ َ ُ
َ ِّ َ
ُ َ ٌْ ُ
اجتَن ُبوا ِّ
ُ
ِ
و ِ
ِ
رشكِنيَ بِ ِه َو َم ْن ُي ْ ِ
َري ُم ْ ِ
الس َام ِء َفت ْ
َخ َط ُف ُه
َ ْ
رش ْك بِاهللَِّ َف َك َأن ََّام َخ َّر م َن َّ
اجتَن ُبوا َق ْو َل الزر ور ُحنَ َفا َء هللَِّ غ ْ َ
ال َّطري َأو َهت ِوي ِب ِه الريح ِيف مك ٍ
َان َس ِح ٍ
يق﴾ [احلج 30 :ـ ]31
ِّ ُ َ
ُْ ْ ْ
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قال آخر :وأخرب تعاىل أن رشك املرشكني بعد أن اتضحت هلم احلقائق شهادة زور،
ِ
آخ ُر َ
رتا ُه َو َأعَا َن ُه َع َل ْي ِه َق ْو ٌم َ
ون َف َقدْ َجا ُءوا
قال تعاىلَ :
﴿و َق َال ا َّلذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ ََّل إِ ْف ٌك ا ْف َ َ
ورا﴾ [الفرقان]4 :
ُظ ْل ًام َوزُ ً

قال آخر :ولذلك فإن من صفات املؤمنني األساسية عدم شهادة الزور ،كام قال
ِ
ور َوإِ َذا َم رروا بِال َّلغ ِ
﴿وا َّل ِذي َن ََل َي ْش َهدُ َ
ْو َم رروا ك َرا ًما﴾ [الفرقان]72 :
تعاىلَ :
ون الزر َ
املنع:
قال آخر :ومن ثامر العداوة العدوان باملنع ..وقد نص القرآن الكريم عىل هذا النوع
من العدوان يف مواضع خمتلفة بصيغ مشددة ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ك رل َن ْف ٍ
س بِ َام ك ََس َب ْت َر ِهينَ ٌة إِ ََّل
ني ِيف جن ٍ
اب ا ْل َي ِم ِ
ون ع ِ
َّات َيت ََسا َء ُل َ
َن املُْ ْج ِر ِمنيَ َما َس َل َك ُك ْم ِيف َس َق َر َقا ُلوا َمل ْ ن َُك ِم َن
َ
َأ ْص َح َ
اخلائِ ِضنيَ َو ُكنَّا ُنك َِّذ ُب بِ َي ْو ِم الدِّ ِ
ا ْملُ َص ِّلنيَ َو َمل ْ ن َُك ُن ْط ِع ُم ا ْملِ ْسكِنيَ َو ُكنَّا ن ُ
ين َحتَّى َأتَانَا
َخ ُ
وض َم َع ْ َ

ا ْل َي ِقنيُ ﴾ [املدثر 38 :ـ  ،]47فقد اعترب تعاىل منع إطعام املساكني من اجلرائم التي تسبب الدخول
يف جهنم ،بل تقرن هذه اجلريمة برتك الصالة ،ثم تقدم عىل التكذيب بالدين ،ثم يتوعدون
بعدم نفع الشافعني فيهم.
قال آخر :ب ل مل يعف القرآن الكريم من هذا الواجب حتى العامة من الناس الذين
َل يملكون ما يطعمون غريهم ،ألنه مل يأمر باإلطعام فقط ،بل أمر باحلض عىل اإلطعام،
ليشمل هذا األمر اجلميع ،قال تعاىل﴿ :ك ََّال ب ْل ََل ُتك ِْرم َ ِ
َاض َ
ون ع ََىل َط َعا ِم
يم َو ََل َحت ر
َ
ون ا ْل َيت َ
ُ
اث َأك ًْال ملَاا و ُ ِ
املِْ ْسكِ ِ
حت رب َ
الرت َ
ني َو َت ْأ ُك ُل َ
ح ابا َمجاا﴾ [الفجر 17 :ـ ]20
ون املَْ َال ُ
َ
ون ر َ

قال آخر( :)1فهذه اآليات الكريمة ترد عىل خطأ اإلنسان فيام يعتقد إذا بسط له الرزق
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أو قرت عليه ،كام قال تعاىل قبلهاَ ﴿ :ف َأ َّما ْ ِ
ان إِ َذا َما ا ْبت ََال ُه َر رب ُه َف َأك َْر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف َي ُق ُ
اإلن َْس ُ
ول َر ِِّّب
َأك َْر َم ِن َو َأ َّما إِ َذا َما ا ْبت ََال ُه َف َقدَ َر َع َل ْي ِه ِرزْ َق ُه َف َي ُق ُ
ول َر ِِّّب َأ َهان َِن﴾ [الفجر 15 :ـ  ،]16ولذلك زجرهم
عام يرتكبون من املنكرات ،وأبان هلم أنه لو كان غنيهم مل يعمه الطغيان ،وفقريهم مل يطمس
بصريته اهلوان ،وكانوا عىل احلال التي يرتقى إليها اإلنسان لشعرت نفوسهم بام عسى يقع
فيه اليتيم من بؤس ،فعنوا بإكرامه فإن الذي يفقد أباه معرض لفساد طبيعته إذا أمهلت
تربيته ،ومل هيتم بام فيه العناية به ورفع منزلته ،ولو كانوا عىل ما حتدثهم به أنفسهم من
الصالح لوجدوا الشفقة حترك قلوهبم إىل التعاون عىل طعام املسكني الذي َل جيد ما يقتات
به مع العجز عن حتصيله ،إىل أهنم يأكلون املال الذي يرتكه من يتوىف منهم ،ويشتدون يف
أكله حتى حيرموا صاحب احلق حقه ويزداد حبهم للامل إىل غري غاية.
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىل يذكر موقفا من مواقف القيامة الشديدةُ :
﴿خ ُذو ُه
اجل ِحيم ص رلوه ُثم ِيف ِس ْل ِس َل ٍة َذر ُعها سبع َ ِ
اس ُل ُكو ُه إِ َّن ُه ك َ
َان ََل ُيؤْ ِم ُن بِاهللَِّ
ْ َ َ ُْ
ون ذ َراعًا َف ْ
َف ُغ رلو ُه ُث َّم ْ َ َ َ ُ َّ

ني َف َليس َله ا ْليوم َه ُ ِ
ِ ِ
ِ
يم َو ََل َط َعا ٌم إِ ََّل ِم ْن ِغ ْسلِ ٍ
ني ََل
اهنَا َمح ٌ
حي رض ع ََىل َط َعا ِم املْ ْسك ِ ْ َ ُ َ ْ َ
ا ْل َعظي ِم َو ََل َ ُ
ون﴾ [احلاقة 30 :ـ  ،]37ففي قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ُه ك َ
اخلاطِ ُئ َ
َان ََل ُيؤْ ِم ُن بِاهللَِّ ا ْل َعظِي ِم َو ََل
َي ْأ ُك ُل ُه إِ ََّل ْ َ
حي رض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني﴾ [احلاقة 33 :ـ  ]34بيان للسبب الذي من أجله صار هذا الشقى إىل
َُ
هذا املصري املشئوم ..إنه كان َل يؤمن باهلل الذي ملك بعظمته وسلطانه أمر هذا الوجود،
والترصف فيه كام يشاء ،دون أن يكون ألحد سلطان معه ،ويف وصف اهلل سبحانه وتعاىل
بالعظمة هنا ،إشارة إىل أن هذا اليوم ـ يوم القيامة ـ يتعرى فيه كل ذى سلطان من سلطانه..
فقد كان للناس يف الدنيا ،شىء من اإلرادة ،والترصف ،وامللك والسلطان ،ولكنهم يف هذا
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اليوم سلبوا كل شىء ،وتعروا من كل شىء..
حي رض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني﴾ [احلاقة ]34 :إشارة إىل
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىلَ :
﴿و ََل َ ُ
ما لرعاية املساكني والعطف عليهم من تقدير واعتبار ،يف مقام اإليامن ،حيث جاء ذلك بعد
اإليامن باهلل ،معطوفا عليه ،وموازنا له ..وهذا يعنى أن من اإليامن باهلل العطف واإلحسان
إىل عباد اهلل ،إذ كان هؤَلء املساكني هم ضيوف اهلل ،فمن أكرمهم هلل ،أكرمه اهلل ،ومن
أهاهنم ،وأمسك يده عنهم ،أهانه اهلل ،وأمسك رمحته عنه ..واحلض عىل اليشء :احلث عليه،
وإغراء الغري به ..ويف التعبري عن الدعوة إىل إطعام املسكني ،بلفظ (احلض) ..إشارة إىل ما
يف الطبيعة اإلنسانية من شح وبخل ،وحب للذات ..وأن اإلحسان إىل الفقراء َل يكون إَل
عن مغالبة هذه الطبيعة ،ومحل النفس عىل ما َيالف هواها ..وهذا إنام يكون عن مراودة
بني اإلنسان ونفسه ،وحثها عىل البذل والسخاء ،ثم إن يف بذل اإلنسان ،وسخائه يف وجوه
الرب واملعروف ،حضا صامتا عىل إشاعة اإلحسان بني الناس ،حيث يرى فيه الناس قدوة
حسنة يف هذا املقام.
قال آخر( :)2ويف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َليس َله ا ْليوم َه ُ ِ
يم َو ََل َط َعا ٌم إِ ََّل ِم ْن ِغ ْسلِ ٍ
ني
اهنَا َمح ٌ
ْ َ ُ َْ َ
اخلَاطِ ُئ َ
ََل َي ْأ ُك ُل ُه إِ ََّل ْ
ون﴾ [احلاقة 35 :ـ  ]37إشارة إىل جزاء من مل يؤمن باهلل العظيم ،ومل حيض
عىل طعام املسكني ..إنه َل صديق له يدفع عنه هذا العذاب ،ألنه مل يكن له من عباد اهلل
صديق ينال من خريه وبره ..فإذا ضاقت به احلال يف هذا اليوم ،فإنه َل جيد املعني الذي
يمينه ،ألنه مل يقدم ألحد عونا يف حياته الدنيا ،ثم ألنه مل يطعم املسكني ،وتركه يمضغ
اجلوع ،واحلرمان ،فليس له يف هذا اليوم طعام إَل من غسلني ،أي من صديد ،مما يفرزه
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املعذبون بنار جهنم ..فهو يتغذى من هذه اإلفرازات الذاتية التي تفرز من جسده املحرتق،
كام ترك هو اجلائع املسكني يتغذى من داخل جسده ،ويأكل بعض أعضائه بعضا..
قال آخر( :)1بل نجد هذا يف سورة كاملة تكاد تكون خاصة هبذا اجلانب ،حيث تعترب
من َل حيض عىل طعام املسكني مكذبا بالدين ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين
ِ
ِ
ِ
حي رض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني َف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّلنيَ ا َّل ِذي َن ُه ْم َع ْن َص َال ِهتِ ْم
يم َو ََل َ ُ
َف َذل َك ا َّلذي َيدُ رع ا ْل َيت َ
ون املَْا ُع َ
ون َو َي ْمنَ ُع َ
ون ا َّل ِذي َن ُه ْم ُي َرا ُء َ
اه َ
ون﴾ [املاعون 1 :ـ  ،]7أي هل عرفت ذلك الذي
َس ُ
يكذب بام وراء إدراكه من األمور اإلهلية ،والشئون الغيبية ،بعد أن ظهر له بالدليل القاطع،
والربهان الساطع ،فإن كنت َل تعرفه بذاته ،فاعرفه بصفاته ..وأوهلا أنه الذي يدفع اليتيم
ويزجره زجرا عنيفا إن جاء يطلب منه حاجة ،احتقارا لشأنه وتكربا عليه ..وهو كذلك َل
حيث غريه عىل إطعامه ،وإذا كان َل حيث غريه عىل ذلك وَل يدعو إليه ،فهو َل يفعله
باألوىل ..ويف هذا توجيه ألنظارنا إىل أنا إذا مل نستطع مساعدة املسكني كان علينا أن نطلب
من غرينا معونته ونحثه عىل ذلك.
قال آخر( :)2وهذه السورة القصرية تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل املفهوم السائد
لإليامن والكفر تبديال كامال ،فوق ما تطلع به عىل النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه
العقيدة ،وللخري اهلائل العظيم املكنون فيها هلذه البرشية ،وللرمحة السابغة التي أرادها اهلل
للبرش وهو يبعث إليهم هبذه الرسالة األخرية ..فهذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس وَل
تغني فيه مظاهر العبادات والشعائر ،ما مل تكن صادرة عن إخالص هلل وجترد ،مؤدية بسبب
هذا اإلخالص إىل آثار يف القلب تدفع إىل العمل الصالح ،وتتمثل يف سلوك تصلح به حياة
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الناس يف هذه األرض وترقى ..كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة،
يؤدي منها اإلنسان ما يشاء ،ويدع منها ما يشاء ..إنام هو منهج متكامل ،تتعاون عباداته
وشعائره ،وتكاليفه الفردية واَلجتامعية ،حيث تنتهي كلها إىل غاية تعود كلها عىل البرش..
غاية تتطهر م عها القلوب ،وتصلح احلياة ،ويتعاون الناس ويتكافلون يف اخلري والصالح
والنامء ..وتتمثل فيها رمحة اهلل السابغة بالعباد.
اخلذَلن:
قال آخر( :)1ومن ثامر العداوة العدوان باخلذَلن ..وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا الركن
ِ
ت ِمن َأ ْهلِ َك ُتبوئُ املُْؤْ ِمنِنيَ م َق ِ
اعدَ لِ ْل ِقت ِ
يع
َال َواهللَُّ َسم ٌ
َ ِّ
﴿وإِ ْذ َغدَ ْو َ ْ
من أركان العدوان ،فقالَ :
َ
عَلِيم إِ ْذ َمه ْت َطائِ َفت ِ
َان ِمنْ ُك ْم َأ ْن َت ْف َش َال َواهللَُّ َولِ ري ُه َام َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُو َ
ن﴾ [آل عمران:
َّ
ٌ
 121ـ  ،]122أي واذكر هلم أهيا الرسول وقت خروجك من بيتك غدوة هتيىء أمكنة للقتال،
منها مواضع للرماة ،ومواضع للفرسان ،ومواضع لسائر املؤمنني ..واهلل سميع ملا يقول
املؤمنون لك فيام شاورهتم فيه من موضع لقائك عدوك وعدوهم ،كقول من قال :اخرج
بنا إليهم حتى نلقاهم يف خارج املدينة ،وقول من قالَ :ل خترج إليهم وأقم باملدينة حتى
يدخلوها علينا ،وملا تشري به أنت عليهم ،عليم بأصلح تلك اآلراء لك وهلم وبنية كل قائل
من أخلص منهم يف قوله وإن أخطأ يف رأيه كالقائلني باخلروج إليهم ،ومن مل َيلص يف قوله
وإن كان صوابا
قال آخر( :)2ثم ذكر من مهوا بخذَلن املؤمنني ،فقال﴿ :إِ ْذ َمه ْت َطائِ َفت ِ
َان ِمنْ ُك ْم َأ ْن
َّ
َت ْف َش َال﴾ [آل عمران ]122 :أي واهلل سميع عليم حني هم جناحا عسكر رسول اهلل  أن يضعفا
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وجيبنا عن القتال ..وهذا اهلم مل يكن عزيمة ممضاة ،ولكنها كانت حديث نفس ..ومما يدل
﴿واهللَُّ َولِ ري ُه َام﴾ [آل عمران ]122 :أي
عىل أن ذلك اهلم مل يصل إىل حد العصيان قوله تعاىلَ :
متوىل أمورمها لصدق إيامهنام لذلك َصف الفشل عنهام وثبتهام فلم جييبا داعى الضعف
الذي أمل هبام عند رجوع املنافقني وكانوا نحو ثلث العسكر بل تذكروا وَلية اهلل للمؤمنني
﴿وع ََىل اهللَِّ َف ْل َي َت َوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [آل عمران ]122 :أي إن املؤمنني ينبغى
فوثقا به وتوكال عليهَ ..
أن يدفعوا ما يعرض هلم من جزع أو مكروه بالتوكل عىل اهلل َل بحوهلم وقوهتم وَل
بأنصارهم وأعواهنم ،بعد أخذ األهبة والعدة حتقيقا لسنن اهلل يف خلقه إذ جعل األسباب
مفضية إىل املسببات وهو اخلالق للسبب واملسبب واملوجد للصلة بينها ،فبقدرته تعاىل ينرص
الفئة القليلة عىل الفئة الكثرية كام نرص املؤمنني يوم بدر عىل قلة منهم يف العدة والعدد
والسالح ويف سائر عتاد اجليش.
إل ْخ َو ِ ِ
ون ِ ِ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن نَا َف ُقوا َي ُقو ُل َ
اهن ُم ا َّل ِذي َن
ِ
َك َفروا ِمن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ ِ
يع فِي ُك ْم َأ َحدً ا َأ َبدً ا َوإِ ْن ُقوتِ ْل ُت ْم
َاب َلئ ْن ُأ ْخ ِر ْج ُت ْم َلن َْخ ُر َج َّن َم َع ُك ْم َو ََل ُنط ُ
ْ
ُ
َلنَنْرص َّن ُكم واهللَُّ ي ْشهدُ إِهنم َلك ِ
ون َلئِ ْن ُأ ْخ ِر ُجوا ََل ََي ُْر ُج َ
َاذ ُب َ
ون َم َع ُه ْم َو َلئِ ْن ُقوتِ ُلوا ََل
ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ
ِ
ْرص َ
ون﴾ [احلرش 11 :ـ  ،]12ففي اآليتني
َرص ُ
ْرص َ
وه ْم َل ُي َو رل َّن ْاألَ ْد َب َار ُث َّم ََل ُين َ ُ
وهنُ ْم َو َلئ ْن ن َ ُ
َين ُ ُ
الكريمتني فضح للعهد الكاذب الذي قطعه املنافقون ،للذين كفروا من أهل الكتاب ،وهم
اليهود الذين ما زالوا يف املدينة كبنى قريظة ،وبنى قينقاع ،وبنى النضري الذي أجالهم النبي
 عن املدينة ،كام أشارت إىل ذلك اآليات يف أول السورة ..وهؤَلء املنافقون ،كانوا قد
بعثوا إىل اليهود بعد جالء بنى النضري أَل يستسلموا أبدا للنبي ،وأَل َيرجوا من ديارهم،
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وأهنم ،ـ أي املنافقني ـ يد واحدة معهم عىل النبي واملسلمني ،وأنه إذا اضطر هؤَلء اليهود
يوما إىل اخلروج ،خرج هؤَلء املنافقون معهم ،وأبوا أن يسمعوا لقومهم إذا دعوهم إىل
البقاء معهم ..وهذا يعنى أهنم معهم أينام كانوا ،فإذا كان خروج من املدينة خرجوا معهم
منها ،وإن كان قتال قاتلوا معهم.
قال آخر( :)1وقد قدم اإلخراج عىل القتال ،مع أن القتال هو الذي ينبغى أن يكون
أوَل ،حتى إذا غلبوا عىل أمرهم أخرجوا ،وذلك ليكشف عام يف عهد هؤَلء املنافقني من
كذب ونفاق ..فهم لو كانوا عىل وَلء حقا مع إخواهنم هؤَلء ،حلرضوهم عىل القتال،
ولقالوا هلم :ها نحن أوَلء معكم بأسلحتنا إذا وقع بينكم وبني حممدا قتال ..ولكنهم جاءوا
إليهم أوَل باألمر الذي َل يكلفهم شيئا أكثر من جمرد الكالم ،وما أكثر الكالم ،وما أرخصه
يف سوق املنافقني؛ فبذلوا هلم القول يف سخاء ،وبال حساب ،قائلنيَ ﴿ :لئِ ْن ُأ ْخ ِر ْج ُت ْم
ِ
يع فِي ُك ْم َأ َحدً ا َأ َبدً ا﴾ [احلرش ..]11 :ثم رأوا أن هذا القول الذي ألقوا
َلن َْخ ُر َج َّن َم َع ُك ْم َو ََل ُنط ُ
به إىل أسامع إخواهنم الذين كفروا ،هو جمرد كلمة عزاء ،إذ ماذا يغنى القوم إن أخرجوا من
ديارهم وأمواهلم أن َيرج معهم املنافقون أو َل َيرجوا؟ وهنا يتنبه املنافقون حني نظروا يف
وجه هذا الكالم الذي ألقوا به إىل القوم ،وحني رأوا أن القوم مل يمسكوا بشىء منه ،وأهنم
قد أخرجوا من ديارهم ،أو هم عىل طريق اإلخراج من الديار ..حني رأى املنافقون ذلك
ِ
ألقوا إليهم هبذه القولة الزائفة املنافقة أيضاِ َ :
ْرص َّن ُك ْم﴾ [احلرش ..]11 :ولكن
﴿وإ ْن ُقوت ْل ُت ْم َلنَن ُ َ
كان ذلك بعد فوات األوان ،وبعد أن فضح كذهبم ونفاقهم بقوهلم أول األمرَ ﴿ :لئِ ْن
ُأ ْخ ِرج ُتم َلن َْخرجن مع ُكم﴾ [احلرش ..]11 :وهلذا جاء قوله تعاىل﴿ :واهللَُّ ي ْشهدُ إِهنم َلك ِ
َاذ ُب َ
ون﴾
َ َ َ َّ ُ ْ
ُ َ َّ َ َ ْ
ْ ْ
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[احلرش ]11 :تعقيبا عىل هذه الوعود الكاذبة التي يبذهلا املنافقون إلخواهنم من بنى النضري.
قال آخر :وهلذا كان التناَص ركنا من األركان الكربى التي يقوم عليها بنيان املجتمع
اهدُ وا بِ َأمو ِ
ِ
اهل ْم
اج ُروا َو َج َ
َْ
املسلم ..وقد أشار إىل هذا الركن قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َه َ
ٍ ِ
َ ِ
ُ ِ
ِ
َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َوا َّلذي َن َآو ْوا َون َ ُ
َرصوا أو َلئ َك َب ْع ُض ُه ْم أ ْول َيا ُء َب ْعض َوا َّلذي َن آ َمنُوا َو َمل ْ
اجروا ما َل ُكم ِمن و ََليتِ ِهم ِمن َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ْرصو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
ين َف َع َل ْي ُك ُم
يشء َحتَّى ُ َهياج ُروا َوإِن ْ
ُ َهي ُ َ
اس َتن َ ُ
ْ ْ َ َ ْ ْ ْ
اق َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
َّرص إِ ََّل ع ََىل َق ْو ٍم َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين َُه ْم ِمي َث ٌ
ون َب ِص ٌري﴾ [األنفال ،]72 :ففي هذه اآلية
الن ْ ُ
الكريمة حض عىل نرص املؤمنني بعضهم بعضا ،فال يصح أن ينعم املسلم باألمن يف الوقت
الذي يصاب إخوانه بكل أنواع البالء.
قال آخر :وألجل حتقيق هذا الركن رشع اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهلل ،كام قال تعاىل
﴿و َما َل ُك ْم ََل
يف تربير األمر باجلهاد مع كونه إزهاقا لألرواح التي جاءت الرشيعة حلفظهاَ :
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
يل اهللَِّ َواملُْست َْض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ون ِيف َسبِ ِ
ان ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ُت َقاتِ ُل َ
ون َر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا
ال َوالن َِّس َ
ِّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ريا﴾ [النساء:
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك َول ايا َو ْ
م ْن َهذه ا ْل َق ْر َية ال َّظاملِ َأ ْه ُل َها َو ْ
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك نَص ً
 ،]75أي وما الذي يمنعكم ـ أهيا املؤمنون ـ عن اجلهاد يف سبيل نرصة دين اهلل ،ونرصة عباده
املستضعفني من الرجال والنساء والصغار الذين اع ُتدي عليهم ،وَل حيلة هلم وَل وسيلة
لدهيم إَل اَلستغاثة برهبم ،يدعونه قائلني :ربنا أخرجنا من هذه القرية ـ يعني (مكة) ـ التي
ظلم أهلها أنفسهم بالكفر واملؤمنني باألذى ،واجعل لنا من عندك وليا يتوىل أمورنا،
ونصريا ينرصنا عىل الظاملني()1؟
قال آخر :وقد ورد هذا التربير يف مواضع خمتلفة ،وكلها تنطلق من أن الغرض من
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القتال يف اإلسالم ليس املقصود منه التوسع وَل اَلستعامر والسيطرة ،وإنام املقصد منه
ون بِ َأ َّهنُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ َّن اهللََّ ع ََىل ن ْ ِ
نرصة املستضعفني ،كام قال تعاىلُ ﴿ :أ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
َرص ِه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿و َقاتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
ب
يل اهللَِّ ا َّلذي َن ُي َقات ُلو َن ُك ْم َو ََل َت ْعتَدُ وا إِ َّن اهللََّ ََل ُحي ر
َل َقد ٌير﴾ [احلج ،]39 :وقالَ :
يه ُق ْل ِقت ٌَال فِ ِ
َال فِ ِ
احلرا ِم ِقت ٍ
املُْ ْعت َِدي َن﴾ [البقرة ،]190 :وقالَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن َّ
يه كَبِ ٌري َو َصدٌّ
الش ْه ِر ْ َ َ
ِ
احلرا ِم وإِ ْخراج َأ ْهلِ ِه ِمنْه َأك ِ
ِ
ِ
َع ْن َسبِ ِ
ْرب ِم َن ا ْل َقت ِْل
يل اهللَِّ َو ُك ْف ٌر بِه َواملَْ ْس ِجد ْ َ َ َ َ ُ
ْرب عنْدَ اهللَِّ َوا ْلف ْتنَ ُة َأك َ ُ
ُ َُ
ِ
ِ ِ
و ََل يزَ ا ُل َ ِ
اس َت َطا ُعوا َو َم ْن َي ْرت َِد ْد ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه
َ َ
ون ُي َقات ُلو َن ُك ْم َحتَّى َي ُر ردو ُك ْم َع ْن دين ُك ْم إِن ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
يها
َّار ُه ْم ف َ
َف َي ُم ْت َو ُه َو كَاف ٌر َف ُأو َلئ َك َحبِ َط ْت َأع َْام ُهل ُ ْم ِيف الدر ْن َيا َو ْاآلخ َرة َو ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
َخالِدُ َ
ون﴾ [البقرة ،]217 :وغريها من اآليات الكريمة.
اَلحتقار:
قال آخر :ومن ثامر العداوة العدوان باَلحتقار ..وهو الذي جيعل املعتدي ينظر إىل
غريه كام ينظر إىل اخلنافس والبعوض ،وقد ذكره اهلل عن أصناف من الناس جعلهم
يستعلون عىل الرسل وأتباع الرسل ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َق َال املَْ َ ُ
أل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َق ْو ِم ِه َما ن ََر َ
اك
ِ
ِ
ِ
ِ
رشا ِم ْث َلنَا َو َما ن ََر َ
الر ْأ ِي َو َما ن ََرى َل ُك ْم َع َل ْينَا ِم ْن َف ْض ٍل
اك ا َّت َب َع َك إِ ََّل ا َّلذي َن ُه ْم َأ َراذ ُلنَا َباد َي َّ
إ ََّل َب َ ً
ِ
م كَاذبِنيَ ﴾ [هود]27 :
َب ْل َن ُظنر ُك ْ
قال آخر( :)1ففي اآلية الكريمة عرض للجواب الذي استقبله نوح عليه السالم من
قومه ،ردا عىل دعوته إياهم ،إىل اإليامن باهلل ..فأول ما راهبم من أمر نوح عليه السالم ومن
دعوته أنه برش مثلهم ..وليس لبرش ـ كام قدروا ضالَل وجهال ـ أن يكون أهال للسفارة بني
اهلل والناس ..وقد كان األوىل هبم أن ينظروا أوَل يف وجه الدعوة التي يدعوهم إليها رسول
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اهلل ،قبل أن ينظروا يف وجه هذا الرسول ..فإذا كانت دعوة فيها خريهم ورشدهم ،كان من
احلكمة والرأى ،أن يقبلوها ،وَل ينظروا فيام وراءها ،وإَل كان هلم أن يقفوا منها املوقف
الذي يدهلم عليه العقل والرأى.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل سببا آخر إلعراضهم ،وهو أن الذين استجابوا لنوح
عليه السالم هم من ضعفة القوم واملرذولني فيهم ،والرذل من كل شىء هو اخلسيس منه..
فالذين استجابوا لدعوة نوح عليه السالم ،كانوا من الذين مل تقم هلم يف جمتمعهم رياسة،
أو تقع أليدهيم سلطةَ ،يشون عليها من هذا الطارق اجلديد ،الذي يطرقهم بتلك الدعوة،
التي َيشى منها أرباب اجلاه والسلطان ،أن تكون سببا يف تغري األحوال التي اطمأنوا إليها،
وشدوا أيدهيم عليها ..وهكذا ،يكون املوقف دائام يف مواجهة كل جديد ،يطلع عىل
الناس ..فأصحاب اجلاه والسيادة والسلطان ،يتصدون له ،ويقفون يف وجهه ،ألنه غالبا َل
يطلع عليهم إَل بام يبدل من أحواهلم ،ويغري من أوضاعهم ..أما من َل سلطان هلم وَل جاه،
فإهنم يستقبلون اجلديد ،وينظرون فيه نظرا غري حمجوز هبذه احلواجز التي يقيمها املال
واجلاه والسلطان ،بني أهله وبني كل جديد.
ِ
()2
الر ْأ ِي﴾ [هود ]27 :إشارة إىل أن الذين اتبعوا نوحا
قال آخر  :ويف قوهلمَ ﴿ :باد َي َّ
هم ـ يف نظر أصحاب السيادة والسلطان ـ من أراذل القوم ،الذين َل َيفى أمرهم عىل أحد،
وَل حيتاج التعرف عليهم إىل بحث ونظر ،بل إن النظرة األوىل حتدث عنهم ،ومتسك هبم،
فال خالف بني القوم عىل منزلتهم اَلجتامعية فيهم ،وأهنم بحكم فقرهم وضعفهم،
موضوعون يف أدنى درجات السلم اَلجتامعى ،هكذا ينظر إليهم القوم ،وهكذا حيكمون
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عليهم..
﴿و َما ن ََرى
قال آخر( :)1ويف قوهلمَ :

ِ

ِ

م كَاذبِنيَ ﴾ [هود:
َل ُك ْم َع َل ْينَا م ْن َف ْض ٍل َب ْل َن ُظنر ُك ْ

 ]27تأكيد للرأى الذي رآه القوم يف نوح وفيمن اتبعه ،وأنه َل فضل لنوح والذين معه عىل
القوم ،فكيف يدعوهنم إىل متابعتهم ،والتابع من شأنه أن يكون دون املتبوع ووراءه ..فهل
يعقل ـ واألمر كذلك ـ أن يكون نوح ومن معه متبوعني ،ويكون القوم أتباعا هلم؟
قال آخر( :)2ومل يكتف القوم هبذا ،بل راحوا يرمون نوحا عليه السالم ومن اتبعه
بالكذب والبهتان عىل اهلل ..والظن هنا يقني ..بدأ عند القوم ظنا ،ثم استحال مع اجلدل
والعناد ،يقينا.
قال آخر( :)3ومثل ذلك قوله تعاىل عن قوم نوح عليه السالم يف موضع آخرَ ﴿ :قا ُلوا
ِ
ون َق َال َو َما ِع ْل ِمي بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
َأ ُنؤْ ِم ُن َل َك َوا َّت َب َع َك ْاألَ ْر َذ ُل َ
اهب ْم إِ ََّل ع ََىل َر ِِّّب َل ْو
ون إِ ْن ح َس ُ ُ
ت َْش ُع ُر َ
ون َو َما َأنَا بِ َط ِار ِد املُْؤْ ِمنِنيَ إِ ْن َأنَا إِ ََّل ن َِذ ٌير ُمبِنيٌ ﴾ [الشعراء 111 :ـ  ،]115أي قالوا :أنؤمن
لك يف دعوتك لنا ،لنكون معك ،وأنت َل متلك مجهورا مميزا من الطبقة العالية يف املجتمع
من أصحاب السلطة واملال والنفوذ ،بل كل ما لديك هم هؤَلء السفلة األراذل الذين
يتميزون باخلسة والدناءة ،فكيف تريدنا أن نتبعك وليس معك أحد من طبقتنا ،فكيف نقبل
أن ندخلهم يف جمتمعنا من خاللك ،أو ندخل ـ نحن ـ يف جمتمعهم ،حلسابك؟
﴿و َما ِع ْل ِمي بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾
قال آخر( :)4فأجاهبم نوح عليه السالم بقولهَ :
[الشعراء ،]112 :أي لست مسئوَل عن أعامهلم التي تنسبوهنا إليهم من رذالة ودناءة ،ألن
مهمتي هي الدعوة إىل اهلل ،الذي كلفني بدعوهتم إىل ذلك كام كلفني بدعوتكم ،ألن اجلميع
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عباد اهلل الذين فرض عليهم اإليامن به وبرسله واإلطاعة له يف أوامره ،فال أملك أن أطردهم
من ساحة اإليامن العملية املحيطة ِّب ،وَل أملك حساهبم عىل ما يعملونه من موقع ذايت،
ِ
اهب ْم إِ ََّل ع ََىل َر ِِّّب َل ْو ت َْش ُع ُر َ
ون﴾
ألفتح التحقيق حول ما تتحدثون به عنهم﴿ ..إِ ْن ح َس ُ ُ
[الشعراء ]113 :باملعنى العميق حلركة املسؤولية يف حياة الناس ،فالرسالة رسالة اهلل ،واخللق
عباد اهلل ،فهو الذي يتوىل حساهبم ،فيام كلفهم فيه من مواقع طاعته.
﴿و َما َأنَا بِ َط ِار ِد املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾
قال آخر( :)1ثم قالَ :

[الشعراء]114 :

الذين آمنوا باهلل

وانفتحوا عىل احلق يف مواقع الرسالة ،بل جئت ألنذر اجلميع وأخوفهم عقاب اهلل بكل
وضوح وأمانة . .وهذا كل يشء لدي ،فال تكثروا الكالم يف ذلك ،وَل تفكروا بأن من
املمكن أن أستجيب لكم يف كل ما تطرحونه من مشاريع.
قال آخر :ومثل ذلك أخرب اهلل تعاىل عن ﴿ا َّل ِذي َن َي ْل ِمزُ َ
ون املُْ َّط ِّو ِعنيَ ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ ِيف
ِ
ِ
ِ
ون إِ ََّل جهدَ ُهم َفيس َخر َ ِ
الصدَ َق ِ
ات َوا َّل ِذي َن ََل َجيِدُ َ
يم﴾
ون من ُْه ْم َسخ َر اهللَُّ من ُْه ْم َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
َّ
اب َأل ٌ
ُ ْ ْ َْ ُ
[التوبة]79 :

قال آخر :وهلذا ورد النهي الشديد عن اَلستهزاء ..وهو نوع من اَلحتقار اخلفي،
﴿و َل َق ِد
وقد ذكر اهلل تعاىل أنه صفة أعداء الرسل التي قابلوا هبا أقوامهم ،كام قال تعاىلَ :
َان ِع َق ِ
فك َ
اب﴾ [الرعد،]32 :
اس ُت ْه ِزئَ بِ ُر ُس ٍل ِم ْن َق ْبلِ َك َف َأ ْم َل ْي ُت لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا ُث َّم َأ َخ ْذ ُ ُهت ْم َف َك ْي َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يهم ِم ْن رس ٍ
ول إِ ََّل كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئو َن
وقالَ :
َ ُ
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا م ْن َق ْبل َك ِيف ش َي ِع ْاألَ َّولنيَ َو َما َي ْأت ِ ْ
ون بِ ِه و َقدْ َخ َل ْت سنَّ ُة ْ ِ
ِ
ِ
ك ََذلِ َك ن َْس ُل ُك ُه ِيف ُق ُل ِ
األَ َّولنيَ ﴾ [احلجر 10 :ـ ]13
وب املُْ ْج ِرمنيَ ََل ُيؤْ منُ َ َ
ُ
﴿حي َذ ُر املُْنَافِ ُق َ
ور ٌة
ون َأ ْن ُتنَزَّ َل َع َل ْي ِه ْم ُس َ
قال آخر :وأخرب أنه صفة املنافقني ،فقالْ َ :
ُتنَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام ِيف ُق ُل ِ
است َْه ِز ُئوا إِ َّن اهللََّ خمُ ِْر ٌج َما َحت َْذ ُر َ
ون َو َلئِ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َل َي ُقو ُل َّن إِن ََّام ُكنَّا
وهبِ ْم ُق ِل ْ
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ب ُق ْل َأبِاهللَِّ َوآ َياتِ ِه َو َر ُسولِ ِه ُكنْ ُت ْم ت َْست َْه ِز ُئ َ
ون ََل َت ْعت َِذ ُروا َقدْ َك َف ْر ُت ْم َب ْعدَ إِ َيامنِ ُك ْم
َن ُخ ُ
وض َو َن ْل َع ُ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
م كَا ُنوا جمُ ِْرمنيَ ﴾ [التوبة 64 :ـ ]66
إِ ْن َن ْع ُ
ف َع ْن َطائ َفة منْ ُك ْم ُن َع ِّذ ْب َطائ َف ًة بِ َأ َّهنُ ْ
احل ِد ِ
﴿و ِم َن الن ِ
يث
قال آخر :وأخرب أنه صفة الغافلني ،فقالَ :
َّاس َم ْن َي ْش َ ِرتي َهل ْ َو ْ َ

ِ
ِ
يل اهللَِّ بِغ ِ ِ
لِ ُي ِض َّل َع ْن َسبِ ِ
اب ُم ِهنيٌ َوإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه آ َيا ُتنَا
َري ع ْل ٍم َو َيتَّخ َذ َها ُهزُ ًوا ُأو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ْ
ِ
ِ
رش ُه بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍ
م﴾ [لقامن 6 :ـ ]7
َو َّىل ُم ْس َتك ِ ً
ْربا َك َأ ْن َمل ْ َي ْس َم ْع َها َك َأ َّن يف ُأ ُذ َن ْيه َو ْق ًرا َف َب ِّ ْ

قال آخر :وقد هني املؤمنون لذلك من صحبة هؤَلء املستهزئني ،أو جماراهتم يف
سلوكهم ،كام قال تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ََل َتت ِ
َّخ ُذوا ا َّل ِذي َن َّاخت َُذوا ِدينَ ُك ْم ُهزُ ًوا َو َل ِع ًبا ِم َن
َ َ
َ رَ
ِ
ِ
َاب ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َوا ْل ُك َّف َار َأ ْولِ َيا َء َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ َوإِ َذا َنا َد ْي ُت ْم إِ َىل
ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
وها ُهزُ ًوا َو َل ِع ًبا َذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم ََل َي ْع ِق ُلو َ
ن﴾ [املائدة 57 :ـ ]58
الص َال ِة َّاخت َُذ َ
َّ
قال آخر :وأخرب اهلل تعاىل عن اجلزاء الذي ينتظر املستهزئني مهام اختلف صنفهم،
اق ِهبِ ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
َات َما ع َِم ُلوا َو َح َ
ون َو ِق َيل ا ْل َي ْو َم َنن َْسا ُك ْم ك ََام
﴿و َبدَ ا َهل ُ ْم َس ِّيئ ُ
فقالَ :
َاَصين َذلِ ُكم ِب َأ َّن ُكم َّاخت َْذ ُتم آي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات اهللَِّ
ْ َ
نَسي ُت ْم ل َقا َء َي ْوم ُك ْم َه َذا َو َم ْأ َوا ُك ُم الن َُّار َو َما َل ُك ْم م ْن ن ِ َ
ُ
ْ
ون ِمنْها و ََل ُهم يس َتع َتب َ ِ ِ
احل ْمدُ َر ِّب
ْ ُ ْ ْ ُ
احل َيا ُة الدر ْن َيا َفا ْل َي ْو َم ََل َُي َْر ُج َ َ َ
ون َفل َّله ْ َ
ُهزُ ًوا َوغ ََّر ْت ُك ُم ْ َ
ض رب ا ْلعاملَِنيَ و َله ا ْلكِ ِربياء ِيف السامو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ُه َو ا ْل َع ِزيزُ
َّ َ َ
الس َام َوات َو َر ِّب ْاألَ ْر ِ َ ِّ َ
َ ُ ْ َ ُ
َّ
ِ

يم﴾ [اجلاثية 33 :ـ ]37
احلك ُ
َْ

ِ
قال آخر :وقالُ ﴿ :ق ْل َه ْل ُننَ ِّب ُئ ُك ْم بِ ْاألَ ْخ َ ِ
احل َي ِاة
رسي َن َأع َْام ًَل ا َّلذي َن َض َّل َس ْع ُي ُه ْم ِيف ْ َ
ون صنْعا ُأو َلئِ َك ا َّل ِذين َك َفروا بِآي ِ
ون َأهنم ُ ِ
ات َر ِّهبِ ْم َولِ َقائِ ِه َف َحبِ َط ْت
َ
حيسنُ َ ُ ً
َ ُ
حي َس ُب َ َّ ُ ْ ْ
الدر ْن َيا َو ُه ْم َ ْ
ِ
يم َهل ُ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َوزْ نًا َذلِ َك َجزَ اؤُ ُه ْم َج َهن َُّم بِ َام َك َف ُروا َو َّ َ
اخت ُذوا آ َي ِايت َو ُر ُس ِيل
َأع َْام ُهل ُ ْم َف َال ُنق ُ

ُهزُ ًوا﴾ [الكهف 103 :ـ ]106

قال آخر :ومثل ذلك ما يف القرآن الكريم من النهي عن الشامتة ..وهي الفرح بام
100

يصيب الغري من املصائب ،وقد اعترب اهلل ذلك صفة املنافقني ،فقال﴿ :إِ ْن َمت ْ َس ْس ُك ْم َح َسنَ ٌة
ِ
ُّض ُك ْم َك ْيدُ ُه ْم َش ْيئًا إِ َّن اهللََّ بِ َام
ت َُسؤْ ُه ْم َوإِ ْن ُتص ْب ُك ْم َس ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحوا ِ َهبا َوإِ ْن ت َْص ِ ُ
ربوا َو َت َّت ُقوا ََل َي ُ ر
ون حمُ ِ ٌ
َي ْع َم ُل َ
يط﴾ [آل عمران ،]120 :وقال﴿ :إِ ْن ُت ِص ْب َك َح َسنَ ٌة ت َُسؤْ ُه ْم َوإِ ْن ُت ِص ْب َك ُم ِصي َب ٌة َي ُقو ُلوا

ِ
َقدْ َأ َخ ْذنَا َأ ْم َرنَا ِم ْن َق ْب ُل َو َيت ََو َّل ْوا َو ُه ْم َف ِر ُح َ
َب اهللَُّ َلنَا ُه َو َم ْو ََلنَا
ون ُق ْل َل ْن ُيصي َبنَا إِ ََّل َما َكت َ
َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [التوبة 50 :ـ ]51
د .اللؤم:
بعد أن استمعت إىل هذه األحاديث رست إىل حمل آخر ،حيث رأيت مجعا يلتفون
حول شيخ ،وهو يقول هلمَ :لشك أنكم تعلمون أن العائق األكرب املانع من كل كامل هو
اللؤم واخلسة وصغر النفس وحقارهتا ..واللؤم هو نزول اإلنسان من املحل الرفيع الذي
أقامه اهلل فيه إىل أسفل سافلني ،فبدل أن يرقى هبمته إىل املعايل ينزل هبا إىل املنحدرات ،ثم
هو يف نزوله َل يقع إَل عىل اخلنافس واجلرذان ،وَل جيد رفيقا له إَل اخلنازير والسباع..
ولذلك طلبت منكم اَلجتامع هنا لنتحدث عن مظاهر اللؤم ..وكيف ننقذ أنفسنا منها..
وطبعا سنبدأ حديثنا بام ورد يف القرآن الكريم من ذلك ،كعادتنا يف كل مرة ..فبالقرآن
نؤسس لكل احلقائق.
الفحش:
قال أحدهم( :)1أول مظاهر اللئيم الفحش والبذاءة ..فاللئيم َل جتدونه إَل فاحشا
اجلهر بِالس ِ
بذيئا مقيتا ..وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىلِ َ :
وء ِم َن ا ْل َق ْو ِل إِ ََّل َم ْن
﴿َل ُحي ر
ب اهللَُّ ْ َ ْ َ ر
ُظلِ َم َوك َ
َان اهللَُّ َس ِمي ًعا عَلِ ًيام﴾ [النساء ،]148 :أي ليس لإلنسان احلرية يف أن يتكلم بام حيلو له
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من الكلامت التي تتعلق بأفعال الناس ،مما يوحي بالذم واَلنتقاص والسوء ،ألن ذلك جيعل
احلياة اَلجتامعية والفردية خاضعة لالنفعاَلت السلبية الذاتية التي حيس هبا اإلنسان جتاه
اآلخرين ،فييسء إليهم وحيطم كرامتهم من دون معنى؛ فيفقدون ـ عىل أساس ذلك ـ
الشعور بالثقة واَلطمئنان يف مثل هذا املجتمع الذي يسمح فيه لألفراد أن يتكلموا بالسوء
بام شاؤوا عمن شاؤوا وملن شاؤوا ..ولذلك فقد اعترب القرآن الكريم ذلك منطقة حمرمة
عىل اإلنسانَ ،ل جيوز له أن يأخذ حريته فيها.
قال آخر( :)1وملا كان لكل قاعدة استثناء ،جاءت اآلية لرتخص للمؤمنني املظلومني
الذين يعانون من قهر الظلمة واستبدادهم ،فيام يتعلق بأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم،
فأباحت هلم أن يتحدثوا عن ظالمتهم وإن كان ذلك لونا من ألوان اجلهر بالسوء ،ألن النهي
كان ملصلحة اإلنسان ،حتى يف احرتام أرساره السيئة ،فإذا كان اإلخفاء ضد مصلحته ،فإن
الرخصة تكون منسجمة مع خط اإلسالم يف الترشيع ..وهذا ما نواجهه يف موقف املظلوم
من الظامل؛ فمن حقه أن يتنفس ويعرب عن مشكلته ،بالشكوى الذاتية التي ترفع عن صدره
ثقل األزمة ،أو بالشكوى ملن يستطيع أن حيل له مشكلته وينصفه من ظامله ،ألن ذلك هو
السبيل ملحاربة الظلم والظاملني ،فقد يرتدعون عن ذلك إذا علموا أن الناس سوف
يتحدثون عنهم بطريقة قاسية ،مما يسبب هلم املقت والعداوة واإلذَلل.
قال آخر( :)2ومثل ذلك عاتب اهلل تعاىل عتابا شديدا من وقع يف ذلك فقال﴿ :إِ ْذ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َت َل َّق ْو َن ُه بِ َأ ْل ِسنَتِ ُك ْم َو َت ُقو ُل َ
يم
ون بِ َأ ْف َواه ُك ْم َما َل ْي َس َل ُك ْم بِه ع ْل ٌم َو َحت َْس ُبو َن ُه َه ِّينًا َو ُه َو عنْدَ اهللَِّ عَظ ٌ
ون َلنَا َأ ْن َن َت َك َّلم ِهب َذا سبحان ََك َه َذا هبت ٌ ِ
َو َل ْو ََل إِ ْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم َما َي ُك ُ
يم﴾ [النور 15 :ـ
َ َ ُ ْ َ
َان عَظ ٌ
ُْ
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 ،]16فقد وصفهم اهلل تعاىل بارتكاب ثالثة آثام وعلق مس العذاب العظيم هبا ..وأوهلا تلقى
اإلفك باأللسنة ،فقد كان الرجل يلقى أخاه فيقول له ما وراءك ،فيحدثه حديث اإلفك
حتى شاع وانترش حتى مل يبق بيت وَل ناد إَل طار فيه ،فهم قد فعلوا جهد املستطاع يف
نرشه ..وثانيها أنه قول بال روية وَل فكر ،فهو قول باللسان َل يرتجم عام يف القلب ،إذ ليس
هناك علم يؤيده وَل قرائن أحوال وشواهد تصدقه ..وثالثها استصغار ذلك وحسبانه مما
َل يؤبه له ،وهو عند اهلل عظيم الوزر ،مستحق لشديد العقوبة.
﴿و َل ْو ََل
قال آخر( :)1ثم بني هلم املنهج الصحيح يف التعامل مع هذه األحوال ،فقالَ :
ون َلنَا َأ ْن َن َت َك َّلم ِهب َذا سبحان ََك َه َذا هبت ٌ ِ
إِ ْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم َما َي ُك ُ
يم﴾ [النور ]16 :أي وهال
َ َ ُ ْ َ
َان عَظ ٌ
ُْ
حني سمعتموه ممن بدأ به وانتحله أو ممن تابعه يف القول ،قلتم تكذيبا له وهتويال لشأن ما
ارتكبه من اجلرمَ :ل حيل لنا أن نتكلم هبذا وَل ينبغى لنا أن نتفوه به سبحانك ربنا ،هذا
كذب َصاح حيري السامعني أمره ،ملا فيه من اجلرأة عىل بيت كريم شهري بالعفاف والطهر،
وملا فيه من مس عرض ذلك البيت املقدس ،بيت النبوة الذي هو يف الذروة العليا من
اإلجالل واَلحرتام وعظيم املكانة ،وإذا جاز اخلوض فيه عىل هذه الشاكلة فامذا يبقى
للمؤمنني بعدئذ؟ أفليس هؤَلء هم األسوة احلسنة ،وينبوع الطهر ،ومنهم يقتبس املؤمنون
فضائل الدين ،ورشيف األخالق.
قال آخر( :)2وهلذا اعترب اهلل هؤَلء من املنافقني ،فقالَ ﴿ :أ ِش َّح ًة َع َل ْي ُك ْم َفإِ َذا َجا َء
ِ
ِ ِ
ِ
ف َر َأ ْيت َُه ْم َينْ ُظ ُر َ
ف
اخل ْو ُ
اخل ْو ُ
ب َْ
ور َأ ْع ُينُ ُه ْم كَا َّلذي ُيغ َْشى َع َل ْيه م َن املَْ ْوت َفإِ َذا َذ َه َ
َْ
ون إِ َل ْي َك تَدُ ُ

ِ ٍ ِ ٍ ِ
اخل ْ ِ
ري ُأو َلئِ َك َمل ْ ُيؤْ ِمنُوا َف َأ ْح َب َط اهللَُّ َأ ْع َام َهل ُ ْم َوك َ
َان َذلِ َك ع ََىل
َس َل ُقو ُك ْم بِ َأ ْلسنَة حدَ اد َأش َّح ًة ع ََىل ْ َ
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اهللَِّ َي ِس ًريا﴾ [األحزاب ،]19 :أي أن هؤَلء املنافقني الذين يشهدون احلرب بتلك النفوس
املريضة ،يضنون عىل املسلمني بأى جهد يبذلونه معهم يف سبيل النرص ،وكسب املعركة..
ضانني بأنفسهم عىل أن يبذلوها يف سبيل اهلل ،وهلذا ،فإهنم إذا جاء اخلوف ،أي حُّض البأس
والقتال ..يموتون بصعقات اخلوف ،قبل أن يموتوا بُّضبات السيوف ،وطعنات الرماح.
قال آخر( :)1لكن إذا خرجوا

من هذا الكرب ،أطلقوا أللسنتهم العنان يف النبي 

واملسلمني ،بكل هبتان من القول ،وخبيث من الكلم ..والسلق باأللسنة :الرمي باهلجر من
القول منها ..واأللسنة احلداد :أي األلسنة املسعورة اجلارحة ،الذلقة يف احلديث..
فاملنافقون ،أحد الناس ألسنة ،وأكثرهم قوَل ،وأقلهم فعال ..فبضاعتهم كلها من زيف
الكالم ،وباطله ،ينفقون منه يف سخاء بال حساب.
قال آخر( :)2ثم أخرب اهلل تعاىل عن سبب ما صدر منهم ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك َمل ْ ُيؤْ ِمنُوا﴾
[األحزاب ]19 :وهو أهنم لبسوا اإليامن ظاهرا ،ومل يفسحوا له مكانا يف قلوهبم ..وهلذا أحبط
اهلل أعامهلم ،ومل يتقبل منهم عمال ،حتى ما كان صاحلا ..ألن اإليامن هو املدخل الذي تدخل
منه األعامل الصاحلة إىل مواطن القبول من اهلل ..وهؤَلء مل يكونوا مؤمنني ،فال عمل يقبل
منهم أبدا ،وَل يقوم هلم بنيان ،وَل يصلح هلم أمر مما يبيتون ويدبرون.
قال آخر( :)3ومثل ذلك قال﴿ :إِ ْن َي ْث َق ُفو ُك ْم َي ُكو ُنوا َل ُك ْم َأعْدَ ا ًء َو َي ْب ُس ُطوا إِ َل ْي ُك ْم
َأي ِدهيم و َأ ْل ِسنَتَهم بِالس ِ
وء َو َو ردوا َل ْو َت ْك ُف ُر َ
ون﴾ [املمتحنة ،]2 :أي إن يظفروا بكم يف أي موقع
ْ َُ ْ َ
ُ ْ ر
من مواقع الغلبة ،فإهنم يعاملونكم معاملة األعداء باألرس والقتل ،من دون أن تؤثر فيهم
كل مظاهر املودة التي تقدموهنا هلم ،ألن عداوهتم تنطلق من عمق الشعور املعادي ملا متثلونه
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من خط اإليامن باهلل﴿ ،ويبس ُطوا إِ َلي ُكم َأي ِدهيم و َأ ْل ِسنَتَهم بِالس ِ
وء﴾ [املمتحنة ]2 :كمظهر من
ْ ْ ْ َُ ْ َ
ُ ْ ر
ََْ ُ
﴿و َو ردوا َل ْو َت ْك ُف ُر َ
ون﴾ [املمتحنة ]2 :ألن كل الضغوط التي يوجهوهنا
مظاهر العداوة احلاقدة َ
للمؤمنني تتحرك يف خط الفتنة عن دين اهلل ،لتكون الساحة كلها ساحة الرشك يف عقيدته
ومفاهيمه وممارساته.
النجوى:
قال آخر( :)1ومن مظاهر اللؤم النجوى ،وقد أشار إليها قوله تعاىلَ :
﴿َل َخ ْ َري ِيف
كَثِ ٍري ِمن نَجو ُاهم إِ ََّل من َأمر بِصدَ َق ٍة َأو معر ٍ
ني الن ِ
َّاس َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك ا ْبتِغَا َء
وف َأ ْو إِ ْص َالحٍ َب ْ َ
ْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ
ْ َ ُْ
ف ُنؤْ تِ ِ
مر َض ِ
يه َأ ْج ًرا عَظِ ًيام﴾ [النساء ،]114 :فاآلية الكريمة تشري إىل أن الرش َل
ات اهللَِّ َف َس ْو َ
َْ
يدبر إَل يف خفاء ،وَل يكون يف إعالن ،وأن الناس يعلنون خريهم وَيفون رشهم..
واإلرسار بمقتىض الطبيعة البرشية َل يكون إَل فيام َيشى إعالنه ،ويتقى اطالع الناس
عليه..
قال آخر( :)2ولكن مع ذلك قد يكون من اخلري اإلرسار يف بعض األمور ،مثل األمر
بالصدقة ،و هي التربع والتطوع بفعل اخلري ،من إنفاق مال ،أو مساعدة ضعيف ،أو إنظار
مدين معرس ،أو ترك الدين والعفو عنه ..ومثل األمر باملعروف ،وهو كل ما يصلح اإلنسان
واملجتمع ،وهو مأمور به مطلوب ،فالتناجي لتدبري خطة إصالحية ،ومبادئ اجتامعية،
وقيام بحق اهلل تعاىل يف إقامة جمتمع فاضل من أفضل الفضائل ،فاملعروف جيب القيام به
حيثام َلحت فرصته ..ومثلهام أمر اإلصالح بني الناس ،سواء كانوا مجاعات وأمما ،أم كانوا
آحادا وأفرادا ..فاإلصالح بني الناس فريضة اجتامعية جتب عىل أويل العزم من الرجال،
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وهي ُضيبة ذي اجلاه واملنزلة ،فإذا كان بني اثنني خصام وأزاله ،فقد قرب اهلل بني قلبني،
وإن القضاء والفصل يف اخلصومات يورث يف القلوب إحنا ،بينام الصلح بينهم يبقي
املودة ..ومن أجل هذا كان من يفعل اخلري بالتناجي والتعاون عىل إصالح اجلامعة ،بإفشاء
الرب واإلصالح بني الناس ،وإقامة املعروف ،وإبعاد املنكر طالبا مرضاة اهلل تعاىل وَل يبغي
سواه ،فإن اهلل تعاىل سيؤتيه جزاء عظيام بالغا أقىص درجات العظمة.
ت ا ْل ُق ْر َ
ني ا َّل ِذي َن ََل
آن َج َع ْلنَا َب ْين ََك َو َب ْ َ
﴿وإِ َذا َق َر ْأ َ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ِ ِ ِ
وهب ْم َأكِنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف آ َذ ِ ِ
ورا َو َج َع ْلنَا ع ََىل ُق ُل ِ ِ
ُيؤْ ِمنُ َ
اهن ْم َو ْق ًرا َوإِ َذا
ون بِ ْاآلخ َرة ح َجا ًبا َم ْس ُت ً
ِ
ِ
ورا ن َْح ُن َأ ْع َل ُم بِ َام َي ْست َِم ُع َ
ون بِ ِه إِ ْذ
َذك َْر َ
ت َر َّب َك ِيف ا ْل ُق ْرآن َو ْحدَ ُه َو َّل ْوا ع ََىل َأ ْد َب ِاره ْم ُن ُف ً
ِ

ِ

ون إِ َل ْي َك َوإِ ْذ ُه ْم ن َْج َوى إِ ْذ َي ُق ُ
ون إِ ْن َتتَّبِ ُع َ
ول ال َّظاملُ َ
َي ْستَم ُع َ
ورا﴾ [اإلرساء45 :
ون إِ ََّل َر ُج ًال َم ْس ُح ً
ـ  ،]47أي وإذا قرأت أهيا الرسول القرآن عىل هؤَلء املرشكني الذين َل يصدقون بالبعث،
وَل يقرون بالثواب والعقاب ،جعلنا بينك وبينهم حجابا يمنع قلوهبم عن أن تفهم ما تقرؤه
عليهم فينتفعوا به ،عقوبة مناهلم عىل كفرهم وتدسيتهم ألنفسهم ،واجرتاحهم اجلرائر
واملعايص التي تظلم القلوب ،وتضع عليها األغشية ،وتسرت عنها فهم حقائق القرآن
ومراميه ،وأرساره وأحكامه وحكمه ،ومواعظه وعربه.
قال آخر( :)2ووقد نسب اهلل تعاىل جعل احلجاب إىل نفسه ،ألنه خالهم وأنفسهم،
فصارت تلك التخلية كأهنا السبب يف وقوعهم يف تلك احلال ،كام أن األب إذا مل يراقب
أحوال ابنه حتى ساءت حاله ،يقول :أنا الذي أوصلك إىل هذا ،إذ ألقيت حبلك عىل
غاربك ،ومل أراقبك عن كثب.
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ون بِ ِه إِ ْذ َي ْست َِم ُع َ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل﴿ :ن َْح ُن َأ ْع َل ُم بِ َام َي ْست َِم ُع َ
ون إِ َل ْي َك َوإِ ْذ ُه ْم
ن َْج َوى إِ ْذ َي ُق ُ
ون إِ ْن َتت َِّب ُع َ
ول ال َّظاملُِ َ
ورا﴾ [اإلرساء ]47 :أي نحن أعلم بالوجه
ون إِ ََّل َر ُج ًال َم ْس ُح ً
الذي يستمعون به ،وهو اهلزء والسخرية والتكذيب حني استامعهم ،وأعلم بام يتناجون به
ويتسارون ،فبعضهم يقول جمنون ،وبعضهم يقول كاهن ،وبعضهم يقول :ما اتبعتم إَل
رجال قد سحر فاختلط عليه عقله وزال عن حد اَلستواء ،وهل من خري لكم يف اتباع أمثاله
املجانني؟
ُض ُبوا َل َك ْاألَ ْم َث َال َف َض رلوا
قال آخر( :)2ثم رد اهلل تعاىل عليهم بقوله﴿ :ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ف َ َ
َف َال َي ْستَطِي ُع َ
ون َسبِ ًيال﴾ [الفرقان ]9 :أي تأمل وانظر أهيا الرسول ،كيف مثلوا لك األمثال
وشبهوا لك األشباه ،فقالوا هو مسحور ،وهو شاعر جمنون ،فحادوا يف كل ذلك عن سواء
السبيل ،ومل هيتدوا لطريق احلق لضالهلم عنه وبعدهم منه ..ويف هذا من الوعيد وتسلية
الرسول  ما َل َيفى.
قال آخر( :)3ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُهنُوا ع ِ
َن الن َّْج َوى ُث َّم َي ُعو ُد َ
ون
ْ
ان ومع ِصي ِ
ِ
ِ
ت الرس ِ
َاج ْو َن بِ ْ ِ
ول َوإِ َذا َجا ُء َ
حي ِّي َك بِ ِه
اإل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو َ َ ْ َ
َملا ُهنُوا َعنْ ُه َو َي َتن َ
وك َح َّي ْو َك بِ َام َمل ْ ُ َ
َّ ُ
ون ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َل ْو ََل ُي َع ِّذ ُبنَا اهللَُّ بِ َام َن ُق ُ
اهللَُّ َو َي ُقو ُل َ
ول َح ْس ُب ُه ْم َج َهن َُّم َي ْص َل ْو َهنَا َفبِئ َْس ا َْمل ِص ُري﴾
[املجادلة ،]8 :ويبدو من اآلية الكريمة أن هناك قوما كانوا جيتمعون يف اجتامعات رسية
ويتحدثون فيام بينهم بطريقة توحي باإلثارة التي ترتك جماَل واسعا للخوف والقلق يف طبيعة
املواضيع العدوانية ضد املسلمني ،وأن النبي  كان قد هناهم عن ذلك ،فيعدونه باَلمتناع،
ثم يعودون ملا هنوا عنه متردا وعنادا واستهتارا ..وقد كان هؤَلء من املنافقني ،أو من اليهود
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الذين كانوا يعملون عىل تركيز قاعدة النفاق يف حماوَلهتم املتنوعة يف إرباك الواقع
اإلسالمي يف حياة الرسول  واملسلمني ،وهلذا فقد كانت نجاواهم تتضمن التخطيط
لإلثم يف ارتكاب ما حرمه اهلل ،والعدوان عىل األمن اإلسالمي العام ،ومعصية الرسول ،
فيام يأمر به أو ينهى عنه ،فيام يتعلق بالترشيع أو بإدارة احلكم اإلسالمي يف مفرداته
التنظيمية.
ِ
َاج ْوا بِ ْ ِ
اإل ْث ِم
َاج ْي ُت ْم َف َال َت َتن َ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل بعدهاَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َذا َتن َ
ِ ِ ِ
ان ومع ِصي ِ
ِ
ت الرس ِ
ْرش َ
ون إِن ََّام
ول َو َتن َ
َوا ْل ُعدْ َو َ َ ْ َ
َاج ْوا بِا ْل ِ ِّ
َّ ُ
رب َوال َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّلذي إ َل ْيه ُحت َ ُ
الشي َط ِ
ِ
ان لِ َي ْحزُ َن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َل ْي َس بِ َض ِّار ِه ْم َش ْيئًا إِ ََّل بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََو َّك ِل
الن َّْج َوى م َن َّ ْ
املُْؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [املجادلة 9 :ـ  ،]10وفيها دعوة إىل هؤَلء املنافقني ،الذين أظهروا اإليامن واستبطنوا
النفاق ،أن تكون مناجاهتم إذا تناجوا فيام بينهم ،بعيدة عن مواطن الضالل والريب،
وخالصة من اإلثم والعدوان ،ومعصية الرسول ،حمملة بالرب والتقوى ،حيث يتبادلون
الكلامت الطيبة ،ويتناجون هبا ،فتكون رسل هدى ،وخري ،تسعى بينهم باألمن والسالم،
وتفتح هلم الطريق إىل الرب والتقوى
قال آخر( :)2وقد جاء اخلطاب إىل هؤَلء املنافقني بقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا﴾
[املجادلة ]9 :إللفاهتم إىل هذا اإليامن الذي دخلوا به يف مجاعة املؤمنني ،وأخذوا به مكاهنم
بينهم ،ثم هم يف الوقت نفسه حرب عىل املؤمنني ،يضمرون العداوة هلم ،ويبيتون السوء
والُّض هبم ..وهذه حال منكرة ،ينبغى أن ينكروها هم عىل أنفسهم قبل أن ينكرها الناس
عليهم ..فإما أن يكونوا مؤمنني ،فال يصل إىل املؤمنني منهم ما يسوء ،وإما أن يكونوا عىل
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غري اإليامن ،فيكون هلم أن يكيدوا للمؤمنني كام يكيد هلم الكفار واملرشكون ..فالناس إما
مؤمنون ،وإما كافرون ..وهؤَلء ليسوا مؤمنني ،وليسوا كافرين ..إهنم مذبذبون بني ذلك..
َل إىل هؤَلء ،وَل إىل هؤَلء ..وتلك أسوأ حال يكون عليها إنسان ،حيث َل وجه له يعرف
به يف الناس ..إنه الوجه املنافق الذي يلبس أكثر من وجه.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل أن النجوى من الشيطان يف إحياءاته التهويلية ،وأساليبه
التخويفية يف إثارة اهلزيمة النفسية بوسائله املتعددة املثرية ،ليحزن الذين آمنوا فيام قد
يتحسسونه يف مشاعرهم من الشعور باإلحباط يف العزيمة ،عندما َييل إليهم بأهنم
حماَصون من كل اجلهات ،ومراقبون من كل الناس ،ومالحقون من مجيع القوى التي
جتتمع فيام بينها يف الدوائر الرسية ،لتخطط إلُضارهم واإليقاع هبم والكيد هلم يف مجيع
أمورهم ،مما حيشد حياهتم باحلزن العميق املمتد يف كياهنم كله ..وهذا ما حاولته القوى
الكافرة املستكربة املتمثلة يف حتريك األجهزة الرسية التجسسية املخابراتية ،لتطويق القوى
املؤمنة املستضعفة ،والتي تتحرك يف مواقع اإليامن واحلرية والعدالة ضد املستكربين
والظاملني والكافرين ،وحتويل اَلعالم إىل وسيلة من وسائل اإلثارة النفسية يف هتويل
األوضاع باملستوى الذي تسقط معه اإلرادة اإليامنية الواعية املتحدية أمام احلديث عن
ضخامة هذه األجهزة وسيطرهتا املطلقة ،وخططها اخلفية الدقيقة التي تالحق أهدافها ،فال
ختطئ يف أي موقع من مواقعها ،لتستسلم الشعوب هلا يف سقوطها الكبري حتت تأثري اهلزيمة
النفسية ..لكن اهلل يريد للمؤمنني أن يستمدوا قوهتم من قوته ،وإرادهتم من إرادته،
ليستثريوا عمق هذا اإليامن يف مجيع إحياءاته.
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اإلرساف:
قال آخر( :)1ومن مظاهر اللؤم اإلرساف ،وهو التعدي ،والتعدي قد حيصل يف أي
ِ
ِ ِ
رس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم
يشء ..وقد أشار إىل عموم اإلرساف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا ع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
الذ ُنوب َمجِيعا إِ َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [الزمر ،]53 :أي قل
ً ُ َ
ََل َت ْقنَ ُطوا م ْن َر ْمحَة اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َيغْف ُر ر َ
الرح ُ
ُ َّ
أهيا الرسول للمؤمنني الذين أرسفوا عىل أنفسهم وجتاوزوا حدود اهلل ،فارتكبوا حمارمه
وتركوا أوامرهَ :ل تيأسوا من مغفرة اهلل ،فهو يغفر الذنوب مجيعا ملن تاب إليه وجلأ إىل
جنابه.
﴿وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتَا َمى َحتَّى إِ َذا َب َل ُغوا
قال آخر( :)2وذكر اهلل تعاىل اإلرساف يف املال ،فقالَ :
َاح َفإِ ْن آن َْس ُت ْم ِمن ُْه ْم ُر ْشدً ا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم َو ََل َت ْأ ُك ُل َ ِ
ْربوا
النِّك َ
رسا ًفا َوبِدَ ًارا َأ ْن َيك َ ُ
وها إ ْ َ
َان َف ِقريا َف ْلي ْأ ُك ْل ِباملَْعر ِ
ف َو َم ْن ك َ
َو َم ْن ك َ
وف َف ِإ َذا َد َف ْع ُت ْم ِإ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم
َان غَنِ ايا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
ً َ
ُْ

َف َأ ْش ِهدُ وا َع َل ْي ِه ْم َو َك َفى بِاهللَِّ َح ِسي ًبا﴾ [النساء ،]6 :ففي هذه اآلية الكريمة ،يدعو اهلل تعاىل
القومة عىل اليتامى ،من أولياء وأوصياء أن يضعوهم دائام حتت التجربة واَلختبار ،لسياسة
أمواهلم ،وتدبريها بأنفسهم ،وذلك بأن يرشكوهم معهم يف بعض الترصفات ،ويطلعوهم
عىل طرق األخذ والعطاء بني الناس ،حتى إذا بلغوا العمر الذي يصلحون فيه للزواج ،وهو
سن النضج والبلوغ ،واستبان رشدهم ،وصالحيتهم لالستقالل بالترصف يف أمواهلم
دفعوها إليهم كاملة ،وأشهدوا عىل ذلك أهل الثقة واألمانة.
﴿و ََل َت ْأ ُك ُل َ ِ
ْربوا﴾
قال آخر( :)3ويف قوله تعاىلَ :
رسا ًفا َوبِدَ ًارا َأ ْن َيك َ ُ
وها إ ْ َ

[النساء]6 :

حتذير لألولياء واألوصياء عىل اليتامى ،من أن ينزع هبم الطمع يف مال اليتيم إىل استغالله
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واملبادرة باجتناء ثمرته هلم ،قبل أن َيرج من أيدهيم إىل أصحابه اليتامى ،عند رشدهم..
وقوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن ك َ
ف﴾ [النساء ]6 :دعوة لألغنياء من األوصياء ،أن يؤدوا
َان غَنِ ايا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
هذا العمل حسبة هلل ،ليؤجروا عليه ،وأَل يضيعوا هذا األجر نظري مال هم يف غنى عنه ،إذ
كان اهلل قد آتاهم من فضله ما يغنيهم عن غريهم.
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َأن َْش َأ
قال آخر( :)1ومثل ذلك ذكره اهلل تعاىل يف أرزاق أخرى ،فقالَ :
وش ٍ
َّات معر َ ٍ
ٍ
الر َّم َ
ات َوالن َّْخ َل َوالزَّ ْر َع خمُ ْتَلِ ًفا ُأ ُك ُل ُه َوالزَّ ْي ُت َ
َري َم ْع ُر َ
ان ُمت ََشا ِ ًهبا
ون َو ر
َجن َ ْ ُ
وشات َوغ ْ َ
ِ
وغَري مت ََش ِاب ٍه ُك ُلوا ِمن َثم ِر ِه ِإ َذا َأ ْثمر وآ ُتوا ح َّقه يوم حص ِ
اد ِه َو ََل ُت ْ ِ
ب
رس ُفوا ِإ َّن ُه ََل ُحي ر
َ ُ َْ َ َ َ
ََ َ
ْ َ
َ َْ ُ

املُْ ْ ِ
رسفِنيَ ﴾ [األنعام ،]141 :أي أن اهلل تعاىل هو الذي أوجد لكم بساتني :منها ما هو مرفوع عن

األرض كاألعناب ،ومنها ما هو غري مرفوع ،ولكنه قائم عىل سوقه كالنخل والزرع ،متنوعًا
طعمه ،والزيتون والرمان متشا ًهبا منظره ،وخمتل ًفا ثمره وطعمه ..كلوا ـ أهيا الناس ـ ِمن ثمره
إذا أثمر ،وأعطوا زكاته املفروضة عليكم يوم حصاده وقطافه ،وَل تتجاوزوا حدود
اَلعتدال يف إخراج املال وأكل الطعام وغري ذلك ..إنه تعاىل َل حيب املتجاوزين حدوده
بإنفاق املال يف غري وجهه.
قال آخر( :)2ومثل ذلك ذكره اهلل تعاىل يف األكل والرشب ،فقالَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذوا
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ب املُْ ْ ِ
ارش ُبوا َو ََل ُت ْ ِ
رسفِنيَ ﴾ [األعراف،]31 :
رس ُفوا إِ َّن ُه ََل ُحي ر
زينَ َت ُك ْم عنْدَ ُك ِّل َم ْسجد َو ُك ُلوا َو ْ َ
فاآلية الكريمة تدعو الناس إىل أن يأخذوا زينتهم من اللباس والطيب ووسائل التجمل يف
كل مكان جيتمع فيه الناس للصالة ،حيث يمثل اَلجتامع مظهرا من مظاهر حياة املسلمني
اَلجتامعية؛ لذا أراد اهلل هلم أن َيرجوا إليه بزينتهم ،وبشكل مجيل طيب يعكس املظهر
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احلضاري لإلنسان املسلم مقابل مظاهر التخلف التي كانت سائدة لدى املجتمع اجلاهيل
من العري والقذارة والرائحة غري الطيبة ،وما إىل ذلك مما يريد اإلسالم إبعاد اإلنسان عنه،
َل سيام داخل احلياة اَلجتامعية التي َل يكون مظهره شأنا شخصيا له ،بل شأنا عاما يمس
ذوق اآلخرين فيام حيبونه ويألفونه ويف ما َل حيبونه وَل يألفونه ،فيكون يف ذلك إحسان هلم
يف جمال ،أو إساءة هلم يف جمال آخر ..ويف ضوء ذلك ،نستطيع اعتبار أن املسألة تتعدى
اَلجتامع يف املسجد إىل كل مكان جيتمع فيه الناس ،عىل أساس أن اخلصوصية ليست
للمكان ،بل هي لألجواء التي هتيمن عىل املكان.
ارش ُبوا َو ََل ُت ْ ِ
رس ُفوا﴾ [األعراف ..]31 :أي أن اهلل
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
﴿و ُك ُلوا َو ْ َ
أراد لإلنسان أن يأكل ألن األكل حاجة طبيعية للجسد ليستمر يف قوته التي متده باحلياة،
وأراد له أن يرشب للسبب نفسه ..وإذا كان األكل والرشب مطلوبني من موقع احلاجة،
فمن الطبيعي أن تتقدر احلاجة باملقدار الذي حيقق اَلكتفاء للجسد ،ألن الزيادة عنه تثقل
اجلسد بام َل حيتاجه فييسء إىل توازنه وقوته ،وهلذا جاء النهي عن اإلرساف يف األكل
والرشب مراعاة جلانب السالمة يف حياة اإلنسان ،وللحصول عىل رضا اهلل وحمبته ،ألن اهلل
َل حيب لإلنسان أن يتجاوز احلدود الطبيعية حلاجاته يف احلياة ،بل يريد له أن يكون متوازنا
يف كل يشء ،مما جيعل من اَللتزام بذلك عمال دينيا يقربه إىل اهلل ،والعكس صحيح ،ألن
اإلنسان ملك اهلل ،فال حيب أن يترصف أحد يف ملكه بام ييسء إليه ،سواء يف ذلك ما يتعلق
بنفسه أو باآلخرين ..وهنا يكمن الفرق بني املبادئ الوضعية وبني الترشيع الديني ،فإن
تلك املبادئ ترتك لإلنسان احلرية يف ممارسة حياته اخلاصة بقطع النظر عن نوعية املامرسة،
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بينام يؤكد الترشيع الديني عىل ُضورة تقييد هذه احلرية ،ملصلحة حياة اإلنسان ومحايته من
نفسه.
ِ
ب املُْ ْ ِ
رسفِنيَ ﴾ [األعراف ]31 :إشارة إىل قاعدة
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ُه ََل ُحي ر
عامة تتجاوز مورد اآلية إىل غريها من الترصفات املالية والعملية التي تعرض اإلنسان
لإلرساف ،وتضعه وجها لوجه أمام التزامه باَلعتدال من أجل احلصول عىل رضا اهلل ،بينام
يكون اإلرساف سببا يف فقدانه ملحبة اهلل سبحانه ،وقد ورد عن اإلمام الصادق أنه قال:
(ليس فيام أصلح البدن إرساف ،إنام إرساف فيام أفسد املال وأُض بالبدن)(..)2وقيل له :ما
أدنى ما هني عن حد اإلرساف؟ فقال( :إبذالك ثوب صونك ،وإهراقك فضل إنائك،
()3

وأكلك التمر ،ورميك النوى هاهنا وهاهنا)

قال آخر( :)4ونستوحي من ذلك توجيه الفرد املسلم واملجتمع املسلم إىل أن َل
يطرح شيئا مما يمكن اَلنتفاع به ،بل يعمل عىل اَلحتفاظ به من أجل اَلنتفاع به عىل
املستوى الفردي واَلجتامعي ،فليس لإلنسان أن هيرق املال من دون حاجة ،أو يطرح النواة
من دون منفعة ،فال بد له من اَلحتفاظ بكل األشياء النافعة يف ذاهتا من أجل حتويلها إىل
طاقة مفيدة يف إنتاج عناَصها الكامنة فيها ملصلحة احلاجات العامة واخلاصة.
املجاهرة:
قال آخر( :)5ومن مظاهر اللؤم املجاهرة ..وهي التي فرسها رسول اهلل  بقوله:
ي
(كل أ يمتي معاىف يإَل املجاهرين ،ي
ثم يصبح
الرجل بال يليل عمال ،ي
وإن من املجاهرة أن يعمل ي
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وقد سرته اهللي فيقول :يا فالن عملت البارحة كذا وكذا ،وقد بات يسرته ر يبه ،ويصبح
اجلهر بِالس ِ
يكشف سرت اهللي عنه)( ،)1وأشار إليها قوله تعاىلِ َ :
وء ِم َن ا ْل َق ْو ِل إِ ََّل
﴿َل ُحي ر
ب اهللَُّ ْ َ ْ َ ر
ِ
ِ
َم ْن ُظلِ َم َوك َ
يام﴾ [النساء]148 :
َان اهللَُّ َسمي ًعا عَل ً
قال آخر( :)2وقد ورد النهي الشديد عنها يف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِنَّام حرم رِّب ا ْل َفو ِ
اح َش
َ َ َّ َ َ ِّ َ َ
اإل ْث َم َوا ْل َبغ َْي ِبغ ْ ِ
احل ِّق َو َأ ْن ُت ْ ِ
َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن َو ْ ِ
رش ُكوا ِباهللَِّ َما َمل ْ ُينَزِّ ْل ِب ِه ُس ْل َطانًا َو َأ ْن
َري ْ َ
َت ُقو ُلوا ع ََىل اهللَِّ َما ََل َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [األعراف ،]33 :ففي اآلية الكريمة هني عن الفواحش ،وهي
املنكرات ،وعىل رأسها الزنا ،إذ كانت الصفة املالزمة له يف القرآن الكريم هي الفحش..
وما ظ هر من الفواحش هو املعالن به منها ،وهو فاحشة إىل فاحشة ..إذ كان الزنا يف أصله
فاحشة ،وكان اإلعالن به فاحشة أخرى ،ملا يف للمعالنة من إذاعة الفاحشة ،والتحريض
اجلهر بِالس ِ
عليها ،واهلل سبحانه وتعاىل يقولِ َ :
وء ِم َن ا ْل َق ْو ِ
ل﴾ [النساء]148 :
﴿َل ُحي ر
ب اهللَُّ ْ َ ْ َ ر
فكيف باجلهر بالسوء من الفعل؟ ..وما بطن من الفواحش ،هو ما كان يف سرت وخفاء ،فهو
منكر يف ذاته ،وَل يرفع عنه هذا املنكر إتيانه يف خفاء ،إذ َل ختفى عىل اهلل خافية ،وإن خفيت
عىل الناس.
ون َأ ْن ت َِشيع ا ْل َف ِ
قال آخر( :)3ومثل ذلك قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ُحيِ رب َ
اح َش ُة ِيف ا َّل ِذي َن
َ
ِ
يم ِيف الدر ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة َواهللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ََل َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [النور ،]19 :فاآلية
آ َمنُوا َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
الكريمة حتدثنا عن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ،وعن عقوبتهم املنتظرة
يف الدنيا واآلخرة ..ذلك أن إشاعة الفاحشة بإثارة الكلامت الالمسؤولية من أجل إفساد
طهارة اجلو اإليامين الذي يغمر اجلميع بأنفاس العفة ،حتى ليخيل إىل اإلنسان أن املجتمع
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يتفايض بالطهارة ويرفرف بالنقاء ،فيام يراه من توازن األفكار واملشاعر ،واستقامة
األخالق واخلطوات ،ونظافة العالقات ،فيأيت هؤَلء من هنا وهناك ،ليطلقوا اإلشاعات
الكاذبة ،بأن فالنا زنى ،وبأن فالنة انحرفت ..وَيوضون يف ذلك ،حتى يدفعوا الناس إىل
اخلوض فيه ،فيتبدل اجلو الطاهر إىل جو يوحي بالقذارة ،ويتغري اهلواء النقي إىل هواء فاسد،
ويتحول اإلحياء يف حركة احلياة من اجتاه يثري املعاين الطاهرة يف الروح والشعور إىل اجتاه
يثري املعاين القذرة يف داخل النفس اإلنسانية ..وهكذا تساهم اإلشاعات والكلامت
الالمسؤولة يف انحراف الفكرة واإلحساس ،واخلطوة واملوقف ،وتشكل خطوة تربوية
سلبية ،بدَل مما يريده اإلسالم للكلامت أن تتحرك فيه ،بحيث تكون خطوة تربوية إجيابية،
فإن اإلنسان يتأثر باملجتمع سلبا أو إجيابا من خالل الفكرة التي حيملها عنه ،أو من خالل
اجلو الذي حيتويه بفكره وروحه وحركته.
قال آخر( :)1ولذلك؛ فإن القرآن الكريم يدعو إىل حرص اخلطأ يف الدائرة اخلاصة
املتصلة باملسؤولية ،لينال جزاءه عليه ،أو ليرتاجع عنه ،وعىل احرتام املجتمع يف جوه العام،
وإبعاد األجواء الرشيرة ،وما يوحي هبا من كالم وخطوات ..وهذا يف احلاَلت التي َل
تفرض املصلحة العامة التشهري باملنحرف ،كعقوبة علنية ،من خالل ما يفرضه الردع
القانوين الرشعي من وسائل حاسمة يف ذلك ،وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل ( :من
أذاع فاحشة كان كمبتدئها)( ..)2وقال اإلمام الصادق( :من قال يف مؤمن ما رأته عيناه
ون َأ ْن ت َِشيع ا ْل َف ِ
وسمعته أذناه ،فهو من الذين قال اهلل عزوجل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ُحيِ رب َ
اح َش ُة ِيف
َ
ِ
ِ
()3
يم﴾ [النور)]19 :
ا َّلذي َن آ َمنُوا َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
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قال آخر( :)1وقد جاء التعبري عن هؤَلء الذين يعملون عىل إشاعة الفاحشة يف
ون َأ ْن ت َِشيع ا ْل َف ِ
﴿حيِ رب َ
اح َش ُة﴾ [النور ]19 :باعتبار أن احلب لليشء يدفع
املجتمع املؤمن ،بقولهُ :
َ
إىل التحرك نحوه ،أو باعتبار أن الفعل الذي يقوم به صاحبه ،ينطلق من حب ذايت له ،وذلك
يف لفتة إحيائية ،بأن اهلل يريد لإلنسان أن يرِّب نفسه عىل تنظيف قلبه من امليل املنحرف
والشعور الع دواين والنية الرشيرة ،ألن ذلك هو أساس السري يف خط اَلستقامة يف احلياة،
فال يكفي يف الصالح أن يكون العمل صاحلا يف طبيعته ،بل َل بد من أن تكون النفس صاحلة
يف مشاعرها ودوافعها.
ِ
قال آخر( :)2وقد نستوحي من التعبري عن هؤَلء بأهنم من ﴿ا َّل ِذي َن ُحيِ رب َ
يع
ون َأ ْن َتش َ
ا ْل َف ِ
اح َش ُة ِيف ا َّل ِذي َن آ َمنُوا﴾ [النور ،]19 :التأكيد عىل أن يف نرشهم للفاحشة عىل مستوى الكلمة
سعيا لتحريك املجتمع يف هذا اَلجتاه ،من خالل حتطيم الضوابط األخالقية التي تدفع
الفرد إىل اَللتزام باخلط األخالقي السليم.
قال آخر( :)3وهلذا كانت العقوبة شديدة تشمل الدنيا واآلخرة ،فقد قال تعاىلَ :
﴿هل ُ ْم
ِ
يم ِيف الدر ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة﴾ [النور ]19 :ألن هناك انتهاكا حلق العباد ،يف اإلساءة إىل سالمة
ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
الفرد واملجتمع يف كرامتهام وأخالقيتهام ،وإساءة حلق اهلل يف عصيان نواهيه ،مما يستوجب
مضاعفة العقوبة ،لتكون للدنيا عقوبتها التي حتمي املجتمع من طغيان هؤَلء وامتدادهم
يف حياته ،ولتكون لآلخرة عقوبتها ،فيام يفرضه العدل اإلهلي من جمازاة اإلنسان عىل أعامله.
النجاسة:
قال آخر( :)4ومن مظاهر اللؤم النجاسة ..وهي التي أشار إليها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا
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احلرام بعدَ ع ِ
ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِن ََّام املُْ ْ ِ
رش ُك َ
َام ِه ْم َه َذا َوإِ ْن ِخ ْف ُت ْم َع ْي َل ًة
ون ن ََج ٌس َف َال َي ْق َر ُبوا املَْ ْس ِجدَ ْ َ َ َ َ ْ
ِ
ِِ
ِ
َفسو َ ِ
ِ
يم﴾ [التوبة ،]28 :أي إن املرشكني
َ ْ
يم َحك ٌ
ف ُيغْني ُك ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله إِ ْن َشا َء إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
أنجاس فاسدو اَلعتقاد يرشكون باهلل ما َل يُّض وَل ينفع ،فيعبدون الرجس من األوثان
واألصنام ،ويدينون باخلرافات واألوهام ،ويأكلون امليتة والدم وهي أقذار حسية
ويستحلون القامر والزنا ويستبيحون األشهر احلرم وهي أرجاس معنوية ـ من أجل هذا َل
متكنوهم بعد هذا العام أن يدخلوا املسجد احلرام بدخول أرض احلرم ،فضال عن دخول
البيت نفسه وطوافهم فيه عراة يرشكون برهبم يف التلبية ،وإذا صلوا مل تكن صالهتم إَل
مكاء وتصدية ..وإن خفتم فقرا بسبب قلة جلب األقوات ،وُضوب التجارات التي كان
جيلبها املرشكون من أرباب املزارع يف الشعاب والوديان من البالد ذات البساتني واملزارع
وأرباب املتاجر؛ فسوف يغنيكم اهلل من فضله ،وفضله كثري.
ِ
ِ
()1
رش ْح َصدْ َر ُه لِ ْ ِ
إل ْس َال ِم
قال آخر  :ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن ُي ِرد اهللَُّ َأ ْن َ ْهيد َي ُه َي ْ َ
ِ ِ
ِ
الر ْج َس
جي َع ُل اهللَُّ ِّ
الس َامء ك ََذل َك َ ْ
جي َع ْل َصدْ َر ُه َض ِّي ًقا َح َر ًجا َك َأن ََّام َي َّص َّعدُ ِيف َّ
َو َم ْن ُي ِر ْد َأ ْن ُيض َّل ُه َ ْ
ع ََىل ا َّل ِذي َن ََل ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنعام ،]125 :فاآلية الكريمة تصور لنا شعور اإلنسان املؤمن جتاه
دعوة اإلسالم ،قبل أن يلتزم باإليامن وشعور اإلنسان الكافر يف املوقف نفسه ،بكل دقة،
حيث نجد اإلنسان املؤمن إنسانا منفتحا َل يشعر بأية عقدة من أي فكر ،مهام كان لونه ،بل
يشعر ـ بدَل من ذلك ـ باحلاجة إىل اَللتقاء بكل األفكار واَلجتاهات ،ليتعرف منها وجه
احلق ،ووجه الباطل ،ليدخل يف أجواء احلوار املوضوعي اهلادئ ،ليؤمن استنادا إىل قناعة
يقي نية ركيزهتا الربهان واحلجة الواضحة ،ويرفض ـ حني يرفض ـ لألساس نفسه ،فكلام
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انفتحت أمامه أبواب املعرفة كلام انرشح عقله وفكره وصدره للحقيقة املتحركة منها..
وكلام أحس بالفرح الروحي يأخذ عليه كل حواسه ومشاعره ،فإذا جاء اإلسالم إليه من
موقع الفكر الذي يقوده إىل اإليامن باهلل وبرسله ،ومن موقع الوحي الذي يؤكد له املفاهيم
اإلنسانية والقيم الروحية التي أوحى اهلل هبا إىل أنبيائه ،انفتح قلبه له ،واهتزت مشاعره
لوحيه ..وعاش مع اهلل يف نشوة روحية حقيقية ..إنه اإلنسان الذي يعيش حرية الفكر مع
نفسه ،فال يغلق عليه أبواب الفكر وَل يتعقد من أية دعوة ،بل يعترب كل يشء قابال للتفكري،
كام يعيش حرية الفكر مع اآلخرين ،فكل يشء عنده قابل للحوار ،وبذلك فهو يعيش
انرشاح الصدر باعتباره انفتاحا عىل العقل والروح واحلياة.
قال آخر( :)1أما اإلنسان الكافر الضال ،فهو إنسان معقدَ ،ل يطيق الفكر وَل جيد
للمعرفة أية أمهية ،وَل يشعر باحلاجة إىل أن يتعب نفسه يف سبيل اإليامن ،يتعامل مع
العقيدة ،من موقع الالمباَلة ،ويتناول الفكرة اجلاهزة املتحركة يف بيئته ،متاما كام يتناول
املأكوَلت اجلاهزة ،فإذا التزم بيشء من ذلك ،أغلق فكره وقلبه عن أي يشء آخر ،فال
يسمح ألية دعوة أخرى أن تنفذ أو حتاول النفاذ إىل داخله ،ألن القضية أصبحت منتهية
بالنسبة إليه ،فإذا جاءته دعوة اإلسالم ،لتفتح قلبه عىل عقائدها ومفاهيمها وأحكامها،
ولتدعوه إىل احلوار حوهلا ،ليتعرف أي الفكرتني أفضل ،وأي املوقفني أحسن ،فإننا نفاجأ
بأن صدره يضيق ووجه ه يتقلص ،وحتس به كام لو كان يعيش حالة اَلختناق فيحاول أن
يتهرب من إثارة املوضوع أو َيرج من املجلس أو يوحي لآلخرين باحلرج الشديد من هذا
احلديث.
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قال آخر( :)1واآلية الكريمة واردة يف مقام تصوير احلالة النفسية لإلنسان املهتدي،
ولإلنسان الضال ،ومثل هذه التعابري التي تنسب اإلضالل واهلداية إىل اهلل ليست واردة
عىل سبيل احلقيقة ،بل هي واردة عىل سبيل اإلسناد املجازي ،فيام يريد القرآن الكريم أن
يوحيه ،يف نفس اإلنسان من رجوع كل األفعال إىل اهلل ،سواء يف ذلك األفعال املبارشة
التكوينية كخلق السموات واألرض وغريمها ،أم األفعال غري املبارشة ،كعملية الرزق
واملوت واحلياة والضالل واهلدى مما تتدخل يف إرادة اإلنسان واختياره يف كثري من
احلاَلت ،ومن خالل ما وهبه إياه اهلل من مفردات القدرة وإمكانات اَلختيار؛ فيمكن نسبة
الفعل إىل اهلل ،ألنه السبب األول لألشياء ،كام يمكن نسبته إىل اإلنسان ،ألنه السبب املبارش
هلا ،وبذلك يكون التعبري بإرادة اهلل للهدى ،أو إرادته للضالل عىل أساس ما أودعه يف
الكون ويف شخصية اإلنسان من السنن التي توحي بالضالل تارة ،عندما يبتعد اإلنسان
باختياره عن وسائل اهلدى ،وتوحي باهلدى أخرى ،عندما يقرتب اإلنسان من عناَص
اإليامن.
()2

قال آخر

ِ

ِ

ِ

الر ْج َس ع ََىل ا َّلذي َن ََل ُيؤْ منُ َ
ون﴾ [األنعام:
جي َع ُل اهللَُّ ِّ
 :ثم قال تعاىل﴿ :ك ََذل َك َ ْ

 ]125والرجس ـ يف املفهوم املادي ـ هو القذر ،وقد استعاره للقذارة املعنوية املتمثلة يف الكفر
والضالل ،ملا يستتبعه من اإلبعاد عن رمحة اهلل والقرب من عذابه ،متاما كام هو القذر الذي
يستدعي اَلبتعاد عن الشخص الذي يتلطخ به.
اه ُج ْر﴾ [املدثر ،]5 :أي اهجر املعايص
الر ْجزَ َف ْ
قال آخر( :)3ومثل ذلك قال تعاىلَ :
﴿و ر
واآلثام املوصلة إىل العذاب يف الدنيا واآلخرة فإن النفس متى طهرت منها كانت مستعدة
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لإلفاضة عىل غريها ،وأقبلت بإصغاء وشوق إىل سامع ما يقول الداعي.
احلرام:
قال آخر :ومن مظاهر اللؤم أكل احلرام ،وقد وردت يف القرآن الكريم ذكر أكثر
املحرمات ،ويف اجلوانب املختلفة.
قال آخر( :)1من األمثلة عىل ذلك املطعومات التي وردحتريمها ..كام يف قوله تعاىل:
اض ُطر غَري با ٍغ و ََل ع ٍ
﴿إِنَّام حرم َع َلي ُكم املَْي َت َة والدَّ م و َحلم ْ ِ
اخلن ِْز ِير َو َما ُأ ِه َّل بِ ِه لِغ ْ ِ
َاد
َري اهللَِّ َف َم ِن ْ َّ ْ َ َ َ
َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ،]173 :أي إنام حرم اهلل عليكم ما يُّضكم كامليتة
ور َرح ٌ
َف َال ِإ ْث َم َع َل ْيه ِإ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
التي مل تذبح بطريقة رشعية ،والدم املسفوح ،وحلم اخلنزير ،والذبائح التي ذبحت لغري اهلل..
ومن فضل اهلل عليكم وتيسريه أنه أباح لكم أكل هذه املحرمات عند الُّضورة؛ فمن أجلأته
الُّضورة إىل أكل يشء منها ،غري ظامل يف أكله فوق حاجته ،وَل متجاوز حدود اهلل فيام أبيح
له ،فال ذنب عليه يف ذلك .إن اهلل غفور لعباده ،رحيم هبم.
قال آخر( :)2ومثل ذلك قوله تعاىل﴿ :حرم ْت َع َلي ُكم املَْي َت ُة والدَّ م و َحلم ْ ِ
اخلن ِْز ِير َو َما
ْ ُ ْ َ ُ َ ُْ
ُ ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ُأ ِه َّل لِغ ْ ِ
الس ُب ُع إِ ََّل َما َذ َّك ْي ُت ْم َو َما ُذبِ َح
رت ِّد َي ُة َوالنَّط َ
يح ُة َو َما َأك ََل َّ
َري اهللَِّ بِه َواملُْن َْخن َق ُة َواملَْ ْو ُقو َذ ُة َواملُْ َ َ
ع ََىل الن ُرص ِ
ب َو َأ ْن ت َْس َت ْق ِس ُموا بِ ْاألَزْ ََل ِم َذلِ ُك ْم فِ ْس ٌق﴾ [املائدة ،]3 :أي إنام حرم اهلل عليكم امليتة،
وهي احليوان الذي تفارقه احلياة بدون ذكاة ،وحرم عليكم الدم السائل املراق ،وحلم
اخلنزير ،وما ذكر عليه غري اسم اهلل عند الذبح ،واملنخنقة التي حبس نفسها حتى ماتت،
واملوقوذة وهي التي ُضبت بعصا أو حجر حتى ماتت ،واملرتدية وهي التي سقطت من
مكان عال أو هوت يف بئر فامتت ،والنطيحة وهي التي ُضبتها أخرى بقرهنا فامتت ،وحرم
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اهلل عليكم البهيمة التي أكلها السبع ،كاألسد والنمر والذئب ،ونحو ذلك ،واستثنى ـ
سبحانه ـ مما حرمه من املنخنقة وما بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حالل لكم،
وحرم اهلل عليكم ما ذبح لغري اهلل عىل ما ينصب للعبادة من حجر أو غريه ،وحرم اهلل عليكم
أن تطلبوا علم ما قسم لكم أو مل يقسم باألزَلم ،وهي القداح التي كانوا يستقسمون هبا إذا
أرادوا أمرا قبل أن يقدموا عليه ..ذلكم املذكور يف اآلية من املحرمات ـ إذا ارتكبت ـ خروج
عن أمر اهلل وطاعته إىل معصيته.
﴿و ََل َت ْأ ُك ُلوا
قال آخر :ومثل ذلك ذكر اهلل املحرمات املرتبطة بالكسب ،فقالَ :
ِ
احلكَّا ِم لِ َت ْأ ُك ُلوا َف ِري ًقا ِم ْن َأم َو ِ
َّاس بِ ْ ِ
ال الن ِ
اإل ْث ِم َو َأ ْن ُت ْم
ْ
َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم بِا ْل َباط ِل َو ُتدْ ُلوا ِ َهبا إِ َىل ْ ُ
يث بِال َّط ِّي ِ
اخلبِ َ
َت ْع َل ُم َ
ب َو ََل َت ْأ ُك ُلوا
﴿وآ ُتوا ا ْل َيتَا َمى َأ ْم َو َاهل ُ ْم َو ََل َت َت َبدَّ ُلوا ْ َ
ون﴾ [البقرة ،]188 :وقالَ :
َأ ْم َو َاهل ُ ْم إِ َىل َأ ْم َوالِ ُك ْم إِ َّن ُه ك َ
َان ُحو ًبا كَبِ ًريا﴾ [النساء ،]2 :وقالَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ََل َت ْأ ُك ُلوا
جت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
اض ِمنْ ُك ْم َو ََل َت ْق ُت ُلوا َأ ْن ُف َس ُك ْم إِ َّن اهللََّ ك َ
َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم بِا ْل َباطِ ِل إِ ََّل َأ ْن َت ُك َ
َان
ون ِ َ
ِ

يام﴾ [النساء]29 :
بِ ُك ْم َرح ً

﴿ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ْم
قال آخر :وهكذا حرم اهلل تعاىل الزواج بعدد من النساء ،فقالُ :
َات ْاألُ ْخ ِ
ت َو ُأ َّم َها ُت ُك ُم
َات ْاألَخِ َو َبن ُ
ُأ َّم َها ُت ُك ْم َو َبنَا ُت ُك ْم َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم َوع ََّام ُت ُك ْم َو َخ َاَل ُت ُك ْم َو َبن ُ
ِ
الال ِيت ِيف ُح ُج ِ
ات نِ َسائِ ُك ْم َو َر َبائِ ُب ُك ُم َّ
َّ
ور ُك ْم
الر َضاع َِة َو ُأ َّم َه ُ
الال ِيت َأ ْر َض ْعنَ ُك ْم َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم م َن َّ
ِم ْن نِ َسائِ ُك ُم َّ
َاح َع َل ْي ُك ْم َو َح َالئِ ُل َأ ْبنَائِ ُك ُم
الال ِيت َد َخ ْل ُت ْم ِهبِ َّن َفإِ ْن َمل ْ َت ُكو ُنوا َد َخ ْل ُت ْم ِهبِ َّن َف َال ُجن َ
ني ْاألُ ْخت ْ ِ
ف إِ َّن اهللََّ ك َ
ورا َر ِح ًيام﴾
َني إِ ََّل َما َقدْ َس َل َ
جت َم ُعوا َب ْ َ
ا َّل ِذي َن ِم ْن َأ ْص َالبِ ُك ْم َو َأ ْن َ ْ
َان َغ ُف ً
[النساء]23 :

قال آخر( :)1أي حرم اهلل عليكم نكاح أمهاتكم ،ويدخل يف ذلك اجلدات من جهة
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األب أو األم ..وبناتكم :ويشمل بنات األوَلد وإن نزلن ،وأخواتكم الشقيقات أو ألب
أو ألم ،وعامتكم :أخوات آبائكم وأجدادكم ،وخاَلتكم :أخوات أمهاتكم وجداتكم،
وبنات األخ ،وبنات األخت :ويدخل يف ذلك أوَلدهن ،وأمهاتكم الاليت أرضعنكم،
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ،سواء دخلتم بنسائكم ،أم مل تدخلوا هبن ،وبنات
نسائكم من غريكم الاليت يرتبني غالبا يف بيوتكم وحتت رعايتكم ،وهن حمرمات وإن مل يكن
يف حجوركم ،ولكن برشط الدخول بأمهاهتن ،فإن مل تكونوا دخلتم بأمهاهتن وطلقتموهن
أو متن قبل الدخول فال جناح عليكم أن تنكحوهن ،كام حرم اهلل عليكم أن تنكحوا
زوجات أبنائكم الذين من أصالبكم ،ومن أحلق هبم من أبنائكم من الرضاع ،وهذا
التحريم يكون بالعقد عليها ،دخل اَلبن هبا أم مل يدخل ،وحرم عليكم كذلك اجلمع يف
وقت واحد بني األختني بنسب أو رضاع إَل ما قد سلف ومىض منكم يف اجلاهلية ..إن اهلل
كان غفورا للمذنبني إذا تابوا ،رحيام هبم ،فال يكلفهم ما َل يطيقون.
قال آخر :وقد أخرب رسول اهلل  عن خطورة احلرام ،وتأثريه يف اهلداية
واَلستجابة ،فقال( :يا أهيا الناس! إن اهلل طيب َل يقبل إَل طيبا ،وإن اهلل أمر املؤمنني بام
ات واعْم ُلوا ص ِ
أمر به املرسلني ،فقال﴿ :يا َأهيا الرس ُل ُك ُلوا ِمن ال َّطيب ِ
احلًا إِ ِّين بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون
َ
َ ِّ َ
َ َ
َ رَ ر ُ
عَلِيم﴾ [املؤمنون ،]51 :وقال﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ُك ُلوا ِمن َطيب ِ
ات َما َرزَ ْقنَا ُك ْم﴾ [البقرة،]172 :
ْ ِّ َ
َ َ
ٌ
َ رَ
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يمد يديه إىل السامء .يا رب! يا رب! ومطعمه حرام،
()1

ومرشبه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي باحلرام ،فأنى يستجاب لذلك؟)
الفاحشة:

( )1البخاري ( ، )94والرتمذي ( ، )2989والبيهقي  346/3ومسلم
()1015
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قال آخر :ومن مظاهر اللؤم الوقوع يف الفواحش ..أن القلب املدنس بدنس
الشهوات َل يمكنه أن يصل إىل حقيقة اإلنسان ،ألنه يصري كالبهيمة َل هم له إَل إرواء
غليل شهواته ..وهلذا كانت العفة ركنا يف الكرامة اإلنسانية ،من دخلها اعتصم بعصمة اهلل
وحفظ بحفظ اهلل.
قال آخر :وهلذا نرى القرآن الكريم الذي يأمرنا باللني والرمحة ينهانا أن نلني مع
الواقعني يف الفواحش املجاهرين هبا ،ألن ذلك سيجعلها متمكنة منهم ،وسارية يف املجتمع
َاها
َاها َو َف َر ْضن َ
ور ٌة َأنْزَ ْلن َ
﴿س َ
لتحرقه مثلام تفعل النار يف اهلشيم ،وقد قال تعاىل يف ذلكُ :
ون الزَّ انِي ُة والزَّ ِاين َفاجلِدُ وا ُك َّل و ِ
ات بين ٍ
ٍ
ِ
َات َل َع َّل ُك ْم ت ََذك َُّر َ
اح ٍد ِمن ُْه َام ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة
َ
ْ
َ َ
يها آ َي َ ِّ
َو َأنْزَ ْلنَا ف َ
ِ
َو ََل َت ْأ ُخ ْذ ُك ْم ِهبِ َام َر ْأ َف ٌة ِيف ِد ِ
ين اهللَِّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُتؤْ ِمنُ َ
اهب َام َطائِ َف ٌة
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو ْل َي ْش َهدْ َع َذ َ ُ
ِ

ِِ

ن املُْؤْ مننيَ ﴾ [النور 1 :ـ ]2
م َ

قال آخر( :)1فقد امتن اهلل تعاىل عىل عباده بام أنزل عليهم يف هذه السورة من
الفرائض واألحكام وفصله هلم من أدلة التوحيد وبيناته الواضحة التي َل تقبل جدَل،
ليعدهم بذلك ألن يتعظوا ويعملوا بام جاء فيها مما فيه سعادهتم يف دنياهم وآخرهتم وفيه
صالحهم ،فإن يف حفظ الفروج صيانة لألنساب واطمئنانا عىل سالمتها مما يشوهبا ،كام أن
فيه أمنا من حصول الضغائن واألحقاد التي قد جتر إىل القتل وارتكاب أفظع اجلرائم بني
األفراد ،وأمنا عىل الصحة والبعد من األمراض التي قد تودى بحياة املرء وتوقعه يف أشد
املصايب وأعظم ألوان البالء.
قال آخر( :)2ثم ذكر العقوبات املرتبطة بالزانية والزاين ،وأن عقوبة كل منهام مائة
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جلدة ..ألهنام انحرفا عن القاعدة اَلجتامعية التي أراد اهلل أن َيضع هلا نظام العالقات
اجلنسية ،بام يكفل ضبط نوازع الغريزة وتلبية حاجتها ،ويؤمن اإلحياء الداخيل الطاهر بأهنا
حاجة لتنمية احلياة يف اجتاه هدف متوازن ،وليست قيمة تتجمع يف داخلها طموحات
النفس ..وهلذا فإن عملية التنظيم والتخطيط يف هذا املجال قد حتمل بعض سلبيات
التحديد والتقييد ،ولكنها متنح اإلنسان إجيابيات التوازن واَلستقامة والرتكيز ،متاما كام هي
حاجات احلياة األخرى يف داخل اجلسد وخارجه ،التي َل يريد اهلل هلا أن متوت ،ألهنا جزء
من حركة احلياة يف وجوده ،وَل يريد هلا أن تطغى يف أجواء الفوىض ،ألهنا تقود اإلنسان إىل
املوت ،فيام َييل إليه أهنا احلياة ..وقد جعل اهلل نظام األرسة مرتكزا عىل هذه القاعدة التي
ترى يف عقد الزواج رشطا لرشعية العالقة بني الرجل واملرأة ،فيام يفرضه التعاضد الذايت
من حقوق وواجبات عىل أساس املودة الروحية ،والرمحة اإلنسانية ،والترشيع اإلهلي الذي
يرعى ذلك كله وينميه ويقويه ،وضبط العالقات النسبية جلهة األبوة واألمومة والبنوة ،وما
يتفرع عنها ،بسلسلة طويلة من املسؤوليات التي تنظم حركة العالقات اَلجتامعية ،بشكل
دقيق ومتوازن.
قال آخر( :)1ولذلك مل تعد مسألة الزنى مسألة فردية يستجيب فيها اإلنسان لنوازعه
الذاتية ،أو نزوة غريزية َيضع اإلنسان فيها ملشاعره اجلنسية ،لتكون جمرد خطأ طارئ من
أخطاء اإلنسان التي ترتقب العفو ،أو هترب من املسؤولية ،بل هي مسألة مترد عىل تركيبة
النظام اَلجتامعي ،مما جيعل اخللل الناتج عن هذا اَلنحراف أو ذاك ،خلال يمس السالمة
اَلجتامعية ،وخطرا عىل استمرار التوازن يف خط املسرية اإلنسانية ..وهلذا أراد اهلل أن يعطي
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هلذه املسألة حجمها احلقيقي الذي يصل إىل حجم اجلريمة التي تستوجب الردع الشديد
الذي يمنع اإلنسان من اإلقدام عىل ممارسة هذا اَلنحراف.
قال آخر( :)1وإذا كان اإلسالم يفرض عىل الزاين أو الزانية هذه العقوبة ،فإنه َل يريد
للمسلمني اآلخرين أن ينظروا إىل العقوبة نظرة عاطفية انفعالية ،تصوغها النوازع الذاتية
التي تتفاعل مع آَلمهام وما تثريه يف املشاعر والوجدان ،ألن النتيجة الطبيعية لذلك أن
تتحول املسألة إىل حالة احتجاج عىل احلكم الرشعي من ناحية علمية ،لتنتهي إىل حالة
تفاعل مع اجلريمة بالتخفيف من شأهنا يف حساب السلوك ،واإلحياء الداخيل بأهنا َل ترقي
إىل مستوى هذه العقوبة القاسية ،مما ينعكس سلبا عىل شعور اإلنسان باَللتزام الديني
داخليا ،األمر الذي يقوده إىل اَلنحراف تدرجييا ..وهذا ما أراد اهلل تأكيده بقوله تعاىل:
﴿و ََل َت ْأ ُخ ْذ ُك ْم ِ ِهب َام َر ْأ َف ٌة ِيف ِد ِ
ين اهللَِّ﴾ [النور ]2 :كي تكون عاطفة املسلم اإلنسانية تابعة للخط
َ
الرشعي ،فيام يريد اهلل أن يؤكده من طبيعة الرمحة ،متاما كام هو خضوع اخلط الفكري
للرشيعة ،فإذا كان اهلل قد أمر بجلدمها ،فال بد من أن يكون لإلنسان مصلحة عميقة يف
ذلك ،يف الدائرة الفردية واَلجتامعية ،مما جيعل من العقوبة عملية جراحية عىل مستوى
النظام األخالقي لإلنسان ..وهذا ما َيط له منهج اإلسالم الرتبوي هبدف صياغة اإلنسان
عىل صورة اإلسالم يف الفكر والعاطفة واملوقف.
قال آخر( :)2وهذا هو اخلط الذي يعيش فيه اإلنسان املسلم العقيدة الثابتة بأن اهلل
هو أرحم بعباده من كل أحد وأنه أحكم يف ترشيعه هلم من كل خملوق ،ألنه الرحيم العليم
اخلبري بام يصلح عباده ،فيام يعاقبهم به ،أو فيام يثيبهم به ..وبذلك تكون العاطفة منطلقة من
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القاعدة الفكرية التي تغذي الشعور كام تغذي العقل ،وتؤكد املوقف.
اهب َام َطائِ َف ٌة ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [النور ]2 :وذلك
قال آخر :ثم قال تعاىلَ :
﴿و ْل َي ْش َهدْ ع ََذ َ ُ
بإ عالنه بني الناس ،وإقامته بمحُّض منهم ،ليتعرف الناس عليهام ،ويفقدا موقعهام
اَلجتامعي ،ليكون ذلك عربة لآلخرين ،لريتدعوا عن التفكري بمثل جريمتهم ،ويكون
ذلك درسا هلم يف املستقبل ،مما جيعل للعقوبة دورا تربويا عىل املستوى اَلجتامعي العام،
ودورا تأديبيا يطال اجلاين نفسه ..وإذا كان اخلطاب موجها إىل املؤمنني كافة ،فليس معنى
ذلك أن لكل واحد القيام به ،بل معناه أنه مسئوليتهم بشكل عام ،ولكن تنفيذه يكون من
صالحيات ويل أمور املسلمني الذي تستقيم له املعرفة ،ويستقيم له التنفيذ.
قال آخر( :)1ولذلك اعترب اهلل تعاىل من أمهات صفات املؤمنني ابتعادهم عن
آخ َر َو ََل َي ْق ُت ُل َ
﴿وا َّل ِذي َن ََل َيدْ ُع َ
ون َم َع اهللَِّ إِ َهلًا َ
ون النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم
الفواحش ،كام قال تعاىلَ :
احل ِّق َو ََل َيزْ ُن َ
اب َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َ ْ
ون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق َأ َثا ًما ُي َضاع ْ
َي ُلدْ
َف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
اهللَُّ إِ ََّل بِ ْ َ
َاهتِم حسن ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َات َو َك َ
ان
فيه ُم َهانًا إِ ََّل َم ْن ت َ
احلا َف ُأو َلئ َك ُي َبدِّ ُل اهللَُّ َس ِّيئ ْ َ َ
َاب َوآ َم َن َوعَم َل ع ََم ًال َص ً

ورا َر ِح ًيام﴾ [الفرقان 68 :ـ  ،]70أي والذين يوحدون اهلل ،وَل يدعون وَل يعبدون إهلا
اهللَُّ َغ ُف ً
غريه ،وَل يقتلون النفس التي حرم اهلل قتلها إَل بام حيق قتلها به ،وَل يزنون ،بل حيفظون
فروجهم ،إَل عىل أزواجهم أو ما ملكت أيامهنم ،ومن يفعل شيئا من هذه الكبائر يلق يف
اآلخرة عقابا ،يضاعف له العذاب يوم القيامة ،وَيلد فيه ذليال حقريا ..لكن من تاب من
هذه الذنوب توبة نصوحا وآمن إيامنا جازما مقرونا بالعمل الصالح ،فأولئك يمحو اهلل
عنهم سيئاهتم وجيعل مكاهنا حسنات؛ بسبب توبتهم وندمهم ،وكان اهلل غفورا ملن تاب،
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رحيام بعباده حيث دعاهم إىل التوبة بعد مبارزته بأكرب املعايص ،ومن تاب عام ارتكب من
الذنوب ،وعمل عمال صاحلا فإنه بذلك يرجع إىل اهلل رجوعا صحيحا ،فيقبل اهلل توبته
ويكفر ذنوبه.
قال آخر( :)1ولذلك كان من بنود البيعة التي كان يبابع هبا رسول اهلل  أصحابه
َات ُي َبايِ ْعن ََك
بيعتهم عىل اَلبتعاد عن الفواحش ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا النَّبِ ري إِ َذا َجا َء َك املُْؤْ ِمن ُ
رس ْقن و ََل يزْ نِنيَ و ََل ي ْق ُت ْلن َأو ََلد ُهن و ََل ي ْأتِنيَ بِبهت ٍ
ع ََىل َأ ْن ََل ُي ْ ِ
َان
ُْ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ
رش ْك َن بِاهللَِّ َش ْيئًا َو ََل َي ْ ِ َ َ َ
ٍ
ي ْف َ ِرتينَه ب َ ِ
ِ
ِ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ َّن اهللََّ إِ َّن اهللََّ
َ
ني َأ ْيدهيِ َّن َو َأ ْر ُجل ِه َّن َو ََل َي ْعصين ََك ِيف َم ْع ُروف َف َبايِ ْع ُه َّن َو ْ
ُ َْ
ِ
يم﴾ [املمتحنة ،]12 :أي يا أهيا النبي إذا جاءك النساء املؤمنات باهلل ورسوله
ور َرح ٌ
َغ ُف ٌ
يعاهدنك عىل أَل جيعلن مع اهلل رشيكا يف عبادته ،وَل يرسقن شيئا ،وَل يزنني ،وَل يقتلن
أوَلدهن بعد الوَلدة أو قبلها ،وَل يلحقن بأزواجهن أوَلدا ليسوا منهم ،وَل َيالفنك يف
معروف تأمرهن به ،فعاهدهن عىل ذلك ،واطلب هلن املغفرة من اهلل ..إن اهلل غفور لذنوب
عباده التائبني ،رحيم هبم.
 .2الشعائر التعبدية:
بعد أن استمعت إىل تلك األحاديث اجلميلة عن التهذيب والتصفية ،ربت عىل كتفي
رجل ،وقال :هلم معي إىل منزل الشعائر التعبدية ،فهي من أهم منازل السلوك ،ومن مل
ينزهلا مل يكن له حظ من الدين وَل من فهم القرآن الكريم.
قلت :ومل؟
قال :ألن الشعائر التعبدية هي املدرسة التي هتذب النفس وتربيها وتزرع فيها

( )1التفسري امليرس (ص )551

127

التقوى ،وجتعلها أهال لعبادة رهبا ،ولقربه ،وللتواصل الروحي معه.
قلت :صحيح ..ولكن أمرها واضح ،بل إن أبسط العوام عندنا حيفظ أركاهنا
ورشوطها وواجباهتا ومستحباهتا.
قال :أجل ..وذلك يشء مجيل ..لكن األمجل منه حفظ أرواحها وأرسارها
ومقاصدها ..وقد اهتمت بذلك دولتنا دولة اهلداية ،فأنشأت له الكثري من املؤسسات التي
َل دور هلا سوى تعميق تلك املعاين يف نفوس املؤمنني.
قلت :هذا مجيل جدا ..فأين توجد؟
قال :يف كل البالد.
قلت :فهل يمكنني أن أتدرب معهم عىل تلك املعاين؟
قالَ :ل ..دورك حمصور يف رحلتك هذه يف التعرف عىل هدايات القرآن الكريم
العامة َل التفصيلية ..وَل حتزن ..فام دامت نفسك مشتاقة إىل تعلم ذلك ،فسيهيئ اهلل لك
من يعلمك.
قلت :فإىل أي مدينة سنذهب اآلن لنزور مدارس الشعائر التعبدية؟
قال :كل املدن حتوي تلك املدارس ..وقريب من هنا مدرسة تعلم ذلك ..فهيا بنا
إليها.
الصالة:
رست معه إىل املحل الذي ذكره ،وقد كان قريبا جدا ..فبمجرد أن خرجنا ومررنا
ببعض الروضات ،وجدنا مدرسة كبرية كتب عىل باهبا [مدرسة الشعائر التعبدية] ،وقد
كان أول قسم مررنا به ،وكان عدد احلاُضين فيه كثيفا جدا ،قسم الصالة ،وقد رأينا
األستاذ يقول خماطبا تالميذه :قبل أن نبدأ يف التمرين عىل اخلشوع يف الصالة ،نريد أن نسمع
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منكم بعض اآليات الكريمة الواردة يف الصالة ..لتكون أساسا وبركة ملا سنقوم به من
تدريبات.
ِ
الص َال َة َتن َْهى ع ِ
َن
الص َال َة إِ َّن َّ
﴿و َأق ِم َّ
قال أحدهم :من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ :
ا ْل َفح َش ِ
اء َواملُْنْك َِر﴾ [العنكبوت ،]45 :وهي تشري إىل أن من أدوار الصالة الكربى التي رشعت
ْ
من أجلها الدور التطهريي ،بنهيها صاحبها عن الفحشاء واملنكر.
قال آخر( :)1وكأن اآلية الكريمة تقول للمؤمن( :أقم الصالة التي تعيش يف داخلها
احلضور اإلهلي يف نفسك ويف حياتك ،فتزداد ارتباطا به ،وإحساسا بوجوده ،وخشوعا له،
وإطاعة ألوامره ونواهيه) ،ألن مشكلة بعض من يؤمنون باهلل ،أهنم َل حيسون بحضوره يف
حياهتم ،بل يفكرون به ،كأية معادلة عقلية تعيش يف أفكارهم ،كحالة ذهنية جمردةَ ،ل
كإحساس شعوري نابض باحلياة ،وهلذا يغيبون عن ذكره ،ويغيب يف وجداهنم عن عمق
الوعي يف شخصيتهم ،فال يرتك اإليامن يف داخلهم أي أثر ،وَل يثري فيهم أي شعور حي..
وهنا يأيت دور الصالة ،يف وقفة اإلنسان املتكررة اليومية بني يدي اهلل ،وذكره له وحديثه
معه ،وركوعه وسجوده بني يديه ،وخشوعه يف سبحات الدعاء أمامه ،مما جيعله يشعر به كام
لو كان معه.
قال آخر( :)2وإذا كان للصالة هذا الدور الكبري يف الشعور بحضور اهلل يف وعي
اإلنسان ،فإن من الطبيعي أن يكون هلا الدور العظيم يف صنع الشخصية الرافضة للفحشاء
واملنكر فيام يثريه حضور اهلل يف نفس املؤمن من الشعور برقابته القوية عليه وعىل كل خفاياه،
لتتولد يف داخله القوة اخلفية الروحية الناهية عن كل ما يتجاوز حدود اهلل ،وعن كل ما

( )2من وحي القرآن ()60 /18

( )1من وحي القرآن ()59 /18
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ينكره اهلل وَل يرضاه . .وبذلك كانت الصالة ،يف عمقها الترشيعي ،عمال تربويا عباديا
يعمل عىل صنع الشخصية الرافضة لكل معايص اهلل ،بحيث يكون احلد الفاصل بني الصالة
املقبولة والصالة غري املقبولة ،النتائج العملية التي ترتتب عليها من حيث حتقيق النهي عن
الفحشاء واملنكر يف شخصية اإلنسان ،وعدم حتقيق ذلك لديه.
قال آخر( :)1هذا ،وقد يصغر شأن الصالة عند من ينظرون إىل كثري من املصلني ،فال
جيدون للصالة أثرا عليهم يف سلوكهم ،حيث مل تنههم صالهتم عن فحشاء أو منكر ..ففي
املصلني من يكذب ،ويف املصلني من يشهد الزور ،ويف املصلني من يبخس الكيل وامليزان..
وليس ذلك لعلة يف الصالة ،وإنام العلة كامنة يف املصىل نفسه ،ألنه يصىل بجسمه ،وَل يصىل
بعقله وقلبه ،وروحه ،فال يذكر اهلل يف صالته ذكرا يمأل كيانه خشوعا ،وجالَل ..ومع هذا،
فإن مداومة الصالة ،واحلرص ع ىل أدائها يف أوقاهتا ،ستصل باملصيل يوما وإن طال به
الطريق ،إىل الثمرة الطبية التي وعد اهلل املصلني هبا ،وهي اَلنتهاء عن الفحشاء واملنكر.
قال آخر( :)2وقد ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل دور الصالة يف هتذيب نفس
اإلنْس َ ِ
ِ
اخل ْ ُري
الرش َجزُ وعًا َوإِ َذا َم َّس ُه ْ َ
املداوم عليها ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن ْ ِ َ
ان ُخل َق َه ُلوعًا إ َذا َم َّس ُه َّ ر
َمنُوعًا إِ ََّل املُْ َص ِّلنيَ ا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص َال ِهتِ ْم َدائِ ُم َ
ون﴾ [املعارج 19 :ـ  ،]23أي إن اإلنسان جبل
عىل اهللع ،فهو قليل الصرب ،شديد احلرص ،فإذا افتقر أو مرض أخذ يف الشكاة واجلزع،
وإذا صار غنيا أو سليام معاىف منع معروفه وشح بامله ،وما ذاك إَل َلشتغاله بأحواله
اجلسامنية العاجلة ،وقد كان من الواجب عليه أن يكون مشغوَل بأحوال اآلخرة ،فإذا
مرض أو افتقر رىض بام قسم له ،علام بأن اهلل يفعل ما يشاء ،وحيكم بام يريد ،وإذا وجد املال

( )2تفسري املراغي ()71 /29

( )1التفسري القرآين للقرآن ()437 /10
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والصحة َصفهام يف طلب السعادة األخروية ،وقد استثنى من هذه احلال من اتصفوا
بالصفات اآلتية ﴿إِ ََّل املُْ َص ِّلنيَ ا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص َال ِهتِ ْم َدائِ ُم َ
ون﴾ [املعارج 22 :ـ  ،]23أي إن
اإلنسان بطبعه متصف بصفات الذم ،خليق باملقت إَل من عصمهم اهلل ووفقهم ،فهداهم
إىل اخلري ويرس هلم أسبابه ،وهم املصلون الذين حيافظون عىل الصلوات يف أوقاهتاَ ،ل
يشغلهم عنها شىء من الشواغل.
قال آخر :لكن الصالة التي حتدث ذلك التأثري هي الصالة اخلاشعة ،فهي مدرسة
التزكية والرتقية الكربى ،وهي معراج املؤمن ،والنجاح يف تأديتها ،والتدرب الصحيح عىل
أركاهنا ورشوطها ومستحباهتا ،جيعلها تؤدي دورها يف اإلصالح والتهذيب ،لينتقل
صاحبها من أصحاب النفوس اللوامة إىل أصحاب النفوس املطمئنة.
قال آخر :وبذلك؛ فإن الصالة إن كانت خاوية من كل املعاينَ ،ل صلة هلا بالروح،
وَل عالقة هلا بالتزكي ة ،ألهنا جمرد حركات جسدية ،يؤدهيا صاحبها لرفع العتاب عنه إما
من نفسه أو غريه ،أما حقيقة األمر؛ فهو أنه من التاركني للصالة ،وإن كان يف الظاهر من
ِ
الص َال َة لِ ِذك ِْري﴾
﴿و َأق ِم َّ
احلريصني عليها ،وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك برصاحة يف قولهَ :
[طه ،]14 :وهو يدل عىل أن الغرض من الصالة حتقيق ذكر اهلل ،والغفلة تضاد الذكر ،فمن
﴿و ََل َت ُك ْن ِم َن ا ْلغَافِلِنيَ ﴾
غفل يف مجيع صالته كيف يكون مقيام للصالة ،واهلل تعاىل يقولَ :
[األعراف]205 :

قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف حتريم صالة السكران حتى يعقلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن

َارى َحتَّى َت ْع َل ُموا َما َت ُقو ُل َ
ون﴾ [النساء ،]43 :والذي يمكن
آ َمنُوا ََل َت ْق َر ُبوا َّ
الص َال َة َو َأ ْن ُت ْم ُسك َ
انطباقه عىل الغافل أو املنشغل بأي شاغل.
قال آخر :وهلذا يأمر اهلل تعاىل بالصالة وأركاهنا من ركوع وسجود لتهذيب النفس
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وإصالحها ،كام قال تعاىل يف خطابه لبني إرسائيل﴿ :و ِ
الص َال ِة َوإِ َّهنَا
الص ْ ِرب َو َّ
استَعينُوا بِ َّ
َ ْ
ِ
َلكَبِري ٌة إِ ََّل ع ََىل ْ ِ ِ
رون َأهنم م َال ُقو رهبِم َو َأهنم إِ َل ْي ِه ر ِ
اج ُع َ
ون﴾ [البقرة 45 :ـ ]46
َ
َ
َ ِّ ْ َّ ُ ْ
اخلاشعنيَ ا َّلذي َن َي ُظن َ َّ ُ ْ ُ
َ
قال آخر( :)1ففي اآلية الكريمة دعوة للمؤمنني ،الذين استجابوا هلل والرسول ،من
أهل الكتاب وغريهم أن يستعينوا عىل التزام الرصاط املستقيم بالصرب والصالة ،إذ أن
هذين األمرين ـ الصرب والصالة ـ يمدان املؤمن بالقوة التي تعينه عىل احتامل تكاليف
العبادة ،ومشقة اجلهاد ومدافعة شهوات النفس وأهوائها ..وقد قدم الصرب عىل الصالة،
ألنه مطلوهبا الذي يعني عليها ،وعىل أدائها يف أوقاهتا ،كام قال تعاىل خماطبا رسول اهلل :
ِ
رب َع َل ْي َها﴾ [طه]132 :
الص َالة َو ْ
﴿و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك بِ َّ
َ
اص َط ِ ْ
قال آخر( :)2وقد خص اهلل تعاىل الصالة وحدها هنا بالذكر ،من بني العبادات ،ألهنا
رأس العبادات مجيعها ،ومالك الطاعات كلها ،فمن أداها كاملة ،يف جالهلا وخشوعها،
سلكت به مسالك اخلري واهلدى ،وحادت به عن طرق الضالل واآلثام ،كام قال تعاىل:
اخل ِ
اش ِعنيَ ﴾ [البقرة ]45 :فالضمري هنا يعود عىل الصالة ،أي أهنا ثقيلة
﴿وإِ َّهنَا َلكَبِ َري ٌة إِ ََّل ع ََىل ْ َ
َ
إَل عىل ذوى القلوب املتفتحة للخري ،املتقبلة له ،أما ذوو القلوب القاسية املتحجرة ،التي
َل تنضح بخري ،فأمرها ثقيل عليهمَ ،ل يأتوهنا ـ إن أتوها ـ إَل يف تكاسل ،وفتور ،أو يف تكره
وتربم.
قال آخر( :)3وبام أن الذي يفيض عىل القلب اخلشية واخلشوع ،هو اإليامن باهلل،
وبلقاء اهلل يوم اجلزاء يف اآلخرة ،فذلك هو الذي يثبت خطو املؤمن عىل طريق اإليامن،
ويعينه عىل أداء الطاعات والعبادات ،وهلذا قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن َي ُظن َ
رون َأ َّهنُ ْم ُم َال ُقو َر ِّهبِ ْم﴾
( )3التفسري القرآين للقرآن ()80 /1

( )1التفسري القرآين للقرآن ()79 /1
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132

[البقرة ]46 :ويف التعبري بالظن هنا ،إشارة دقيقة إىل أن اإليامن بالبعث وبلقاء اهلل إنام هو إيامن
بالغيبَ ،ل يستند إىل مدرك حسى ،ومن ثم كان اإليامن به واقعا يف دائرة الظن املستيقن ،أو
اليقني املحفوف بالظن ـ وذلك هو أول درجات اإليامن ـ فإذا ما درج املؤمن يف طريق
اإليامن ،مستعينا بالصرب والصالة اطمأن قلبه ،وجلت عنه وساوس الظنون ،كام قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب﴾ [الرعد]28 :
وهب ْم بِذك ِْر اهللَِّ َأ ََل بِذك ِْر اهللَِّ َت ْط َمئ رن ا ْل ُق ُل ُ
﴿ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئ رن ُق ُل ُ ُ
قال آخر :ومثل ذلك نجد اهتامم القرآن الكريم بدعوة املؤمنني إىل إقامة الصالة بكل
ِ
الراكِ ِعنيَ ﴾
يموا َّ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َو ْار َك ُعوا َم َع َّ
أجزائها وفروعها ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َأق ُ
ِ ِ ِ
اس ُج ِدي َو ْارك َِعي َم َع
[البقرة ،]43 :وقال خماطبا مريم عليها السالمَ ﴿ :يا َم ْر َي ُم ا ْقنُتي ل َر ِّبك َو ْ
الراكِ ِعنيَ ﴾ [آل عمران ،]43 :وذكر ركوع داود عليه السالم عند إدراكه للفتنة التي فتن هبا،
َّ
ِ
َاب﴾ [ص ،]24 :وذكر أهل جهنم،
اس َت ْغ َف َر َر َّب ُه َو َخ َّر َراك ًعا َو َأن َ
فقالَ :
﴿و َظ َّن َد ُاوو ُد َأن ََّام َف َتنَّا ُه َف ْ
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم ْار َك ُعوا ََل َي ْر َك ُع َ
ون
وأن من أسباب دخوهلم إليها عدم ركوعهم ،قال تعاىلَ :
َو ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْل ُمك ِّ
َذ ِبنيَ ﴾ [املرسالت]49 ،48 :
قال آخر :ومثل ذلك َيرب اهلل تعاىل أن السجود من العبادات العظيمة التي مل يكلف
هبا البرش فقط ،وإنام هي عبادة الكون مجيعا؛ فالكون بمفرداته مجيعا يقيم شعائر السجود،
كل بطريقته اخلاصة ،وبحسب قابليته ،ومدى نيله لتجليات األسامء احلسنى ،كام قال تعاىل:
﴿ َأ َمل تَر َأ َّن اهللََّ يسجدُ َله من ِيف السامو ِ
ات َو َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َّ
الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر َوالن ُرجو ُم
َّ َ َ
َ ْ ُ ُ َ ْ
ْ َ
ِ
الشجر والدَّ واب وكَثِري ِمن الن ِ ِ
َو ِْ
اب َو َم ْن ُهيِ ِن اهللَُّ َف َام َل ُه ِم ْن
َّاس َوكَث ٌري َح َّق َع َل ْيه ا ْل َع َذ ُ
اجل َب ُال َو َّ َ ُ َ َ ر َ ٌ َ
ُمك ِْر ٍم إِ َّ
ن اهللََّ َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء﴾ [احلج]18 :
قال آخر :أما سجود البرش؛ فقد أخرب اهلل تعاىل أنه مل َيل منه دين من األديان ،حتى
ت ا ْم َر َأ ًة َمتْلِ ُك ُه ْم
املحرفة منها ،فقد قال عىل لسان هدهد سليامن عليه السالم﴿ :إِ ِّين َو َجدْ ُ
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و ُأوتِي ْت ِمن ُك ِّل َ ٍ
س ِمن د ِ
ِ
يم َو َجدْ ُ َهتا َو َق ْو َم َها َي ْس ُجدُ َ
ون لِ َّ
ون اهلل
لش ْم ِ ْ ُ
ْ
َ َ
يشء َو َهلَا ع َْر ٌش عَظ ٌ
ْ
ان َأع َْام َهل ُ ْم َف َصدَّ ُه ْم ع ِ
السبِ ِ
يل َف ُه ْم ََل َ ْهيتَدُ َ
الش ْي َط ُ
َوزَ َّي َن َهل ُ ُم َّ
ون َأ ََّل َي ْس ُجدُ وا هلل ا َّل ِذي َُي ِْر ُج
َن َّ
اخلبء ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ون اهلل ََل إِ َل َه إِ ََّل ُه َو َر رب ا ْل َع ْر ِ
ون َو َما ُت ْعلِنُ َ
خت ُف َ
ض َو َي ْع َل ُم َما ُ ْ
ش
َّ َ َ
َْ ْ َ
ِ

ا ْل َعظي ِ
م﴾ [النمل 23 :ـ ]26
قال آخر :وأخرب عن دعوته لبني إرسائيل يف عهد موسى عليه السالم للسجود،
ِ
ِ
ِ ِ
اب ُس َّجدً ا
﴿وإِ ْذ ُق ْلنَا ا ْد ُخ ُلوا َهذه ا ْل َق ْر َي َة َف ُك ُلوا من َْها َح ْي ُث ش ْئ ُت ْم َر َغدً ا َوا ْد ُخ ُلوا ا ْل َب َ
فقالَ :
ِ ِ
ِ
ِ
﴿و َر َف ْعنَا َف ْو َق ُه ُم
َو ُقو ُلوا ح َّط ٌة َنغْف ْر َل ُك ْم َخ َطا َيا ُك ْم َو َسن َِزيدُ املُْ ْحسننيَ ﴾ [البقرة ،]58 :وقالَ :
اق ِهم و ُق ْلنَا َهلم اد ُخ ُلوا ا ْلباب سجدً ا و ُق ْلنَا َهلم ََل َتعدُ وا ِيف السب ِ
ِ ِ
ت َو َأ َخ ْذنَا ِمن ُْه ْم
َّ ْ
ْ
َ َ ُ َّ َ
ُُ ْ
ور بِمي َث ْ َ
ُْ
ال رط َ
ِ

ِ

مي َثا ًقا غَلي ً
ظا﴾ [النساء]154 :
قال آخر :وأخرب عن الصاحلني من أهل الكتاب ،فقال﴿ :ل ْي ُسوا َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل
ون آي ِ
ِ
ا ْلكِت ِ
ات اهلل آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون﴾ [آل عمران ،]113 :وقالُ ﴿ :ق ْل
َاب ُأ َّم ٌة َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
أل ْذ َق ِ
ون لِ ْ َ
ِآمنُوا بِ ِه َأ ْو ََل ُتؤْ ِمنُوا ِإ َّن ا َّل ِذي َن ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم ِم ْن َق ْبلِ ِه ِإ َذا ُيت َْىل َع َل ْي ِه ْم ََيِ رر َ
ان ُس َّجدً ا﴾
[اإلرساء]107 :

قال آخر :وأخرب عن الصاحلني من هذه األمة ،فقال﴿ :حمُ ََّمدٌ َر ُس ُ
ول اهلل َوا َّل ِذي َن َم َع ُه
َأ ِشدَّ ا ُء ع ََىل ا ْل ُك َّف ِار ُر َمحَا ُء َب ْين َُه ْم ت ََر ُاه ْم ُر َّك ًعا ُس َّجدً ا َي ْب َت ُغ َ
ض َوانًا﴾ [الفتح:
ون َف ْض ًال ِم َن اهلل َو ِر ْ
﴿وا َّل ِذي َن َيبِي ُت َ
ون لِ َر ِّهبِ ْم ُس َّجدً ا َو ِق َيا ًما﴾ [الفرقان ،]64 :وقال:
 ،]29وقال يف صفة عباد الرمحنَ :
﴿إِن ََّام ُيؤْ ِم ُن بِآ َياتِنَا ا َّل ِذي َن إِ َذا ُذك ُِّروا ِ َهبا َخ رروا ُس َّجدً ا َو َس َّب ُحوا بِ َح ْم ِد َر ِّهبِ ْم َو ُه ْم ََل
ْرب َ
ون﴾ [السجدة]15 :
َي ْس َتك ِ ُ
قال آخر :وهو يدل عىل منتهى اخلضوع ،لذلك كان أول يشء فعله السحرة بعد
ِ
الس َح َر ُة ُس َّجدً ا َقا ُلوا آ َمنَّا بِ َر ِّب َه ُار َ
وسى﴾
ون َو ُم َ
إيامهنم السجود ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف ُأ ْلق َي َّ
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[طه ،]70 :ولذلك أخرب عن إعراض املستكربين عن السجود بسبب ما فيه من تواضع وذلة،
ِ
ِ
مح ُن َأن َْس ُجدُ َملِا َت ْأ ُم ُرنَا َوزَ ا َد ُه ْم
الر ْ َ
قال تعاىلَ :
اس ُجدُ وا ل َّلر ْمح َِن َقا ُلوا َو َما َّ
﴿وإِ َذا ق َيل َهل ُ ُم ْ
ورا﴾ [الفرقان]60 :
ُن ُف ً

قال آخر( :)1ومثل ذلك نجد الدعوة إىل اإلكثار من نوافل الصلوات ،وخاصة صالة
﴿و ِم َن ال َّل ْي ِل َفت ََه َّجدْ بِ ِه نَافِ َل ًة َل َك
الليل ،كام قال تعاىل خماطبا رسوله  واألمة من خاللهَ :
ع ََسى َأ ْن َي ْب َع َث َك َر رب َك َم َقا ًما حمَ ُْمو ًدا﴾ [اإلرساء ،]79 :أي واسهر بعض الليل وهتجد به﴿ ،نَافِ َل ًة
َل َك﴾ [اإلرساء ]79 :أي إهنا خمصوصة بك وحدك دون األمة ،فهي فريضة عليك ومندوبة يف
حق أمتك﴿ ،ع ََسى َأ ْن َي ْب َع َث َك َر رب َك َم َقا ًما حمَ ُْمو ًدا﴾ [اإلرساء ]79 :أي افعل هذا الذي أمرتك،
لنقيمك يوم القيامة مقاما حيمدك فيه كل اخلالئق وخالقهم تبارك وتعاىل.
قال آخر( :)2ومثل ذلك أمره تعاىل له يف أول البعثة بقيام الليل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا
ِ
ص ِمنْ ُه َقلِ ًيال َأ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َرت ِِّل ا ْل ُق ْر َ
آن ت َْرتِ ًيال﴾
َأ ر َهيا املُْزَّ ِّم ُل ُق ِم ال َّل ْي َل إِ ََّل َقلِ ًيال ن ْص َف ُه َأ ِو ا ْن ُق ْ
[املزمل 1 :ـ  ،]4ففي هذه اآليات الكريمة دعوة َلنتقال رسول اهلل  من حال املزمل ،والنوم،
إىل اليقظة الكاملة ،والتشمر للعمل ،والقيام له ..واملراد بقيام الليل ،هو اليقظة فيه ،يقظة
كاملة ،واعية عاملة ،حتى لكأنه يف حال قيام دائم ،وإن كان جالسا ..ثم ذكر اهلل تعاىل مقدار
قيام الليل إَل قليال منه ..فنصف الليل ،إذا قامه النبي ،يعد منه قياما لليل ،إَل قليال منه،
وأقل قليال من نصف الليل ،بعد كذلك من النبي قياما لليل إَل قليال منه ،وكذلك إذا هو
زاد يف قيامه عىل نصف الليل ..وهذا يعنى أن أمر النبي ـ صلوات اهلل وسالمه عليه ـ بقيام
الليل إَل قليال ،هو أمر قائم عىل اليرس ،حسب أحوال النبي ،وعىل قدر استعداده يف كل
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حال من أحواله ..ففي ليلة ،يقوم الليل كله إَل قليال ،ويف ليلة أخرى ،يقوم نصف الليل،
ويف ثالثة ،يقوم أقل من نصف الليل ،ويف رابعة يقوم اكثر من نصفه ..ويف كل هذا ،يكون
قد أدى غاية املطلوب منه ،وهو قيام الليل إَل قليال منه..
قال آخر :فهذه اآليات الكريمة تشري إىل الدور الذي تقوم به النوافل يف الرتقية ،وَل
يمكن أن تكون هناك ترقية من دون أن تسبقها تزكية ..وبذلك يكون للنوافل دورها العظيم
يف تزكية النفس وترقيتها وتأهيلها للمقامات املحمودة واملراتب العلية ..وذلك كله من
﴿و َم ْن َت َط َّو َع َخ ْ ًريا َفإِ َّن اهللََّ َشاكِ ٌر
فضل اهلل تعاىل عىل عباده ،وشكره هلم ،كام قال تعاىلَ :
ِ
يم﴾ [البقرة ،]158 :والشكر يعني اجلزاء واملكافأة ،والتي َل تقترص عىل األجور فقط ،وإنام
عَل ٌ
تتعداها لتلك املراتب الرفيعة التي يناهلا من مل يكتف بالفرائض ،وإنام راح يضم إليها
النوافل.
قال آخر :وهلذا أثنى اهلل تعاىل عىل كل من يقوم هبذه النوافل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل ْي ُسوا
ون آي ِ
ِ
َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ات اهلل آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون﴾ [آل عمران،]113 :
َاب ُأ َّم ٌة َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
اجدً ا و َقائِام َحي َذر ْاآل ِخر َة ويرجو ر ْ َ ِ
وقالَ ﴿ :أم ْن ُه َو َقانِ ٌت آنَاء ال َّل ْي ِل س ِ
مح َة َر ِّبه﴾ [الزمر]9 :
َ ََْ ُ َ
َ ً ْ ُ
َ
َ
َّ
التالوة
بعد أن سمعت تلك األحاديث اجلميلة يف قسم الصالةُ ،طلب مني أن أخرج منه
ألن احلضور سيبدؤون التدريب عىل اخلشوع يف الصالة ،فخرجت إىل قسم آخرُ ،كتب عىل
بابه [قسم التالوة] ،وبمجرد دخويل قال األستاذ لطلبته :قبل أن نبدأ يف التدريب عىل
التالوة احلقة للقرآن الكريم أريد منكم أن تذكروا يل اآليات التي حتث عىل ذلك ،وترغب
فيه ،ليكون عملنا وتدريبنا مؤسسا عىل كلامت اهلل املقدسةَ ،ل عىل أهوائنا املدنسة.
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قال أحدهم(َ :)1لشك أن أول تلك اآليات الكريمة هي قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن
ون بِ ِه ومن ي ْك ُفر بِ ِه َف ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
رس َ
ون﴾
آ َت ْين ُ
ُ َ
َاه ُم ا ْلكت َ
َاب َي ْت ُلو َن ُه َح َّق ت َال َوته ُأو َلئ َك ُيؤْ منُ َ َ َ ْ َ ْ
اخلا ُ
[البقرة ،]121 :والتي مل يقصد منها مجاعة معينة ،بل هي يف جمال التنبيه عىل قاعدة أساسية عامة
يف باب اإليامن والكفر ،وهي تالوة الكتاب حق تالوته التي يريد هبا القراءة عن تدبر
وتفكري وروحية واعية تتحرك من موقع البحث عن احلقَ ،ل من موقع التعصب األعمى،
فإن ذلك هو سبيل اَلنفتاح عىل آيات اهلل وما تشتمل عليه من دَلئل احلق وبراهينه ،حيث
يقود ذلك إىل اإليامن ..ومن خالل ذلك ،نفهم أن الكفر َل ينشأ من حالة فكرية مضادة،
بل من حالة الالمباَلة والغفلة الناشئة من عدم التوفر عىل القراءة الواعية والفكر املسؤول،
مما جيعل من اإلنسان إنسانا يتحرك يف جو التعنت والتعصب والعناد الذي َل يملك معه
اَلنفتاح عىل احلق من قريب أو بعيد ،وقد اكتفى القرآن باحلديث عن خسارة الكافرين ومل
يتحدث عن السبب يف كفرهم ،ألن ذلك كان واضحا يف احلديث عن سبب اإليامن ،وذلك
كمحاولة لإلحياء هلم بُّضورة التوفر عىل السري يف خط القراءة الواعية للحصول عىل فرص
النجاح يف الدنيا واآلخرة.
قال آخر( :)2أي أن هؤَلء يتلونه حق تالوته يف فهم عميق للمضمون الفكري ،ويف
استيحاء للمشاعر الروحية ،ويف دراسة لكل جوانبها املتصلة باهلل وباحلياة واإلنسان،
ليحصلوا من ذلك عىل الثقافة اإليامنية يف أجواء اإليامن املنفتح الباحث عن احلقيقةَ ،ل
اإليامن األعمى الغارق يف ضباب التقليد ،فال يقترصون عىل األداء اللفظي الذي يشغل
البعض من الناس أو عىل العنرص األدِّب البالغي ،بل يتحركون معه ككتاب عمل ووعي
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وحركة ومنهج للحياة.
قال آخر( :)1وربام كان املراد بالكتاب هنا التوراة ،وربام كان املراد به ما يشمل
القرآن ،فإن الفكرة تنطلق من وظيفة الكتاب يف الوعي اإليامين الذي َيرج به الناس من
الظلامت إىل النور ،فال فرق ـ يف ذلك ـ بني كتاب وكتاب ،فإن كل كتاب يصدق الكتاب
الذي بني يديه والرسول الذي أنزل بهُ ﴿ ،أو َلئِ َك ُيؤْ ِمنُ َ
ون بِ ِه﴾ [هود ]17 :ألن القراءة الواعية
للكتاب الذي يتضمن إرشاقه املفاهيم الروحية والفكرية والعمليةَ ،ل بد أن تعود إىل
اإليامن للذين يتطلعون إىل حقائقه وآفاقه ،ليلتزموها عقيدة وسلوكا وانتامء.
قال آخر( :)2وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك عند ذكره لكتب األمم األخرى ،فقال:
ْج َيل وما ُأن ِْز َل إِ َلي ِهم ِمن رهبِم َألَ َك ُلوا ِمن َفو ِق ِهم و ِمن َحت ِ
اإلن ِ
﴿و َل ْو َأ َّهنُ ْم َأ َقا ُموا الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْت
ْ ْ ْ َ ْ
َ
ْ ْ ْ َ ِّ ْ
َ َ
َأ ْر ُجلِ ِه ْم﴾ [املائدة ،]66 :وفيها إشارة إىل ما بني أيدهيم من خري ضيعوه ،وما معهم من نور

ِ
ور﴾ [املائدة،]44 :
أطفئوه ،فهذه التوراة التي يقول اهلل فيها﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا الت َّْو َرا َة ف َ
يها ُهدً ى َو ُن ٌ
وهذا اإلنجيل الذي يقول اهلل فيه﴿ :وآ َتينَاه ْ ِ ِ ِ ِ
ور﴾ [املائدة ،]46 :وهذا
َ ْ ُ
اإلنْج َيل فيه ُهدً ى َو ُن ٌ
القرآن الذي يقول اهلل فيهَ ﴿ :ذلِ َك ا ْلكِتَاب ََل ريب فِ ِ
يه ُهدً ى لِ ْل ُمت َِّقنيَ ﴾ [البقرة ..]2 :هذه
َْ َ
ُ
الكتب املنزلة من عند اهلل ،حتمل اهلدى والنور ..هي بني يدى أهل الكتاب ـ وخاصة اليهود

ـ فلو أهنم أقاموا هذه الكتب عىل وجهها وأخذوا عنها بعض ما فيها ،واستقاموا عىل أمرها
وهنيهاَ ،لستقام طريقهم يف احلياة ،وملأل اهلل قلوهبم غنى ورىض ،ولوجدوا فيام أنزل اهلل من
رزق ،هو خري كثري ،يسع الناس مجيعا ،ويسعد به الناس مجيعا ،لكنهم كفروا بآيات اهلل،
واتبعوا أهواءهم ،وجروا عىل ما متليه عليهم أنفسهم من حقد وحسد ،ورشه ،وتكالب عىل
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املال ..فكان اجلري الالهث يف احلياة نصيبهم ،وكان اجلوع النفيس واجلدب الوجداين
خامتة مطافهم وسعيهم.
قال آخر( :)1وهلذا يرد ذكر التالوة يف القرآن الكريم بالفعل املضارع الدال عىل
اَلستمرار ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين ي ْت ُل َ ِ
َاه ْم
الص َال َة َو َأ ْن َف ُقوا ِممَّا َرزَ ْقن ُ
َاب اهللَِّ َو َأ َقا ُموا َّ
ون كت َ
َ َ
ِِ
ِ
جتار ًة َلن َتب ِ
ِرسا وع ََالنِي ًة يرج َ ِ
ور﴾
َ َْ ُ
ا َ
ور َش ُك ٌ
ور ُه ْم َو َي ِزيدَ ُه ْم م ْن َف ْضله إِ َّن ُه َغ ُف ٌ
ور ل ُي َو ِّف َي ُه ْم ُأ ُج َ
ون َ َ ْ ُ َ
[فاطر 29 :ـ  ،]30أي إن الذين يتبعون كتاب اهلل ويعملون بام فرض فيه من فرائض فيؤدون
الصالة املفروضة ملواقيتها عىل ما رسمه الدين بإخالص وخشية من رهبم ،ويتصدقون مما
أعطاهم من األموال رسا وعالنية بال بسط وَل إرساف ..هؤَلء قد عاملوا رهبم راجني
ربح جتارهتم بنيلهم عظيم ثوابه كفاء ما قدموا من عمل مع اإلخبات واإلنابة إليه ،ويبتغون
فضال منه ورمحة فوق ذلك ،وغفرانا ملا فرط من زَلهتم ،وما اجرتحوا من سيئاهتم ،فاهلل
هو الغفور ملا فرط من املطيعني من الزَلت ،الشكور لطاعاهتم ،فمجازهيم عليها اجلزاء
ِ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات َف ُي َو ِّف ِ
ب
ور ُه ْم َواهللَُّ ََل ُحي ر
﴿و َأ َّما ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
األوىف ،كام قال تعاىلَ :
يه ْم ُأ ُج َ
الص َ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َف ُي َو ِّف ِ
ور ُه ْم
ال َّظاملنيَ ﴾ [آل عمران ،]57 :وقالَ ﴿ :ف َأ َّما ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
يه ْم ُأ ُج َ
الص َ
ِ
ِِ
ِ
ْربوا َف ُي َع ِّذ ُ ُهب ْم ع ََذا ًبا َألِ ًيام َو ََل َجيِدُ َ
ون َهل ُ ْم ِم ْن
اس َتك َ ُ
اس َتنْ َك ُفوا َو ْ
َو َي ِزيدُ ُه ْم م ْن َف ْضله َو َأ َّما ا َّلذي َن ْ
ِ

ِ

ِ

ريا﴾ [النساء]173 :
ُدون اهللَِّ َول ايا َو ََل نَص ً

قال آخر( :)2وقد أخرب اهلل تعاىل أنه َل يمكن أن يستفيد من القرآن الكريم إَل ذلك
الذي يعطيه حقه من التعظيم ،كام يشري إىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْو َأنْزَ ْلنَا َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن ع ََىل َج َب ٍل
َلر َأي َته َخ ِ
اش ًعا ُمت ََصدِّ عًا ِم ْن َخ ْش َي ِة اهلل َوتِ ْل َك ْاألَ ْم َث ُال ن ْ ِ
َُّض ُ َهبا لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ [احلرش:
َ ْ ُ
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 ،]21أي لو أنزلنا هذا القرآن بام فيه من عرب وعظات ووصايا ونصائح ،ومفاهيم وأحكام،
وترغيب وترهيب ،وتعداد ملواقع عظمة اهلل يف الكون ،وَلمتداد قدرته يف خلقه ،وهيمنته
عىل األمر كله ،عىل جبل ،بكل ما يمثله اجلبل من مجود اإلحساس لغياب احلياة يف داخله،
ومن صالبة الصخر يف صخوره القاسية ،ومن ضخامة احلجم الذي يطل به عىل األفق
الواسع ليحجب الكثري منه يف امتداد النظر ،مما َل تستطيع الرياح أن هتز جربوته ،وَل
الزَلزل أن تسقط قمته ،ولكن هناك شيئا َيتلف عن عصف الرياح وخطورة الزَلزل،
يمكن أن يصدعه فيتشقق ،ويثري اإلحساس فيه فيخشع ،وهو القرآن النازل من اهلل عليه لو
قدر أن ينزله اهلل عليه كام أنزله عىل اإلنسان ،ألن طبيعة معانيه تؤثر يف العمق منه ،بالرغم
من الصالبة والضخامة واجلمود الذايت فيه ..وإذا كانت هذه هي احلال مع اجلبل ،فكيف
جيب أن يتمثله اإلنسان اململوء وعيا وشعورا يف انفعاله به فيام يعيشه من خشية اهلل.
ت بِ ِه ِْ
اجل َب ُال َأ ْو ُق ِّط َع ْت بِ ِه
﴿و َل ْو َأ َّن ُق ْرآنًا ُس ِّ َري ْ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ْاألَ ْر ُض َأ ْو ُك ِّل َم بِ ِه املَْ ْوتَى﴾ [الرعد ،]31 :أي لو ثبت أن قرأنا يقرأ ويتىل سريت به اجلبال،
فانتقلت من أماكنها ،وانفسحت عن شعاهبا لتتسع رقعة للزرع والغراس ،أو قطعت
األرض فتشققت لتكون منها بحار جتري فيها املياه ،أو يكلم به املوتى بمعنى أنه حيييها ،ثم
يكلمها ،لكان هذا القرآن ..ولكن الكالم َل يسري اجلبال ،ومع ذلك فهو أقوى تأثريا ،وكان
يمكن أن يؤثر يف قلوب املرشكني بأشد من ذلك ،لوَل أن عنادهم حجر قلوهبم.
قال آخر( :)2وهلذا يدعونا اهلل تعاىل إىل إرشاك مجيع مشاعرنا أثناء التالوة ،كام قال
احل ِد ِ
يث كِتَا ًبا ُمت ََش ِ ً ِ
اين َت ْق َش ِع رر ِمنْ ُه ُج ُلو ُد ا َّل ِذي َن ََي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم ُث َّم
تعاىل﴿ :اهلل نَزَّ َل َأ ْح َس َن ْ َ
اهبا َم َث َ
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ِ
وهب ْم إِ َىل ِذك ِْر اهلل َذلِ َك ُهدَ ى اهلل َ ْهي ِدي بِ ِه َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهلل َف َام َل ُه
تَلنيُ ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
ِمن َه ٍ
اد﴾ [الزمر ،]23 :ففي اآلية الكريمة إلفات إىل نعمة جليلة من نعم اهلل ،إىل جانب ما
ْ
ينزل سبحانه من نعم ،فهو سبحانه الذي أنزل من السامء ماء فأحيا به األرض بعد موهتا،
وأخرج منها حبا ونباتا ،تغتذى منه األجسام ..ثم هو سبحانه بعد أن كفل لإلنسان حياته،
وللجسم حاجته ،أنزل له من السامء ما حييا به اجلانب الروحى منه ..فاإلنسان ليس جسدا
وحسب ،مثل سائر األحياء ،وإنام هو جسد وروح ،وهو هبذا اجلسد وحده حيوان ،وَل
تتحقق إنسانيته إَل باجلسد والروح معا.
احل ِد ِ
()1
يث﴾ [الزمر ]23 :بيان للغذاء الروحي
قال آخر  :وقوله تعاىل﴿ :اهللَُّ نَزَّ َل َأ ْح َس َن ْ َ
الذي أنزله اهلل ،وهو القرآن الكريم ،فهو حديث اهلل إىل عباده ،وكلامته إليهم ..فأى حديث
أحسن من حديث اهلل؟ ..وأي كالم أكرم وأطيب من كالمه؟
()2

قال آخر

ِ

 :ثم وصف اهلل تعاىل القرآن الكريم بكونه ﴿كتَا ًبا ُمت ََش ِ ً ِ
اين﴾ [الزمر:
اهبا َم َث َ

 ،]23وهو وصف ألحسن احلديث ،وبيان له ..فأحسن احلديث ،هو هذا الكتاب ،أي
القرآن الكريم ،وهو كتاب متشابه يف جالل قدره ،وعلو منزلته ،وسمو معانيه ..إنه احلق
﴿و َل ْو ك َ
َان ِم ْن ِعن ِْد
يف آياته وكلامته ..فهو عىل درجة واحدة يف كامله وجالله ،كام قال تعاىلَ :
َغ ِري اهللَِّ َلوجدُ وا فِ ِ
يه ْ
اختِ َال ًفا كَثِ ًريا﴾ [النساء ..]82 :واملثاين :مجع مثنى ،وذلك بام فيه من بيان
َ َ
ْ
لألمور وأضداد ..كاإليامن والكفر ،واحلق والباطل ،واهلدى والضالل ،واخلري والرش،
واحلسنات والسيئات ،واجلنة والنار ..والقرآن الكريم يف احلالني ،هو عىل مستواه العايل
من الكامل واجلالل ..فاحلديث عن الكفر مثال ،معجز إعجاز احلديث عن اإليامن ،ألن هذا
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وذك من كالم اهلل.
قال آخر :ثم قال تعاىلَ ﴿ :ت ْق َش ِع رر ِمنْ ُه ُج ُلو ُد ا َّل ِذي َن ََي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم﴾ [الزمر،]23 :
واَلقشعرار ،والقشعريرة ،حال تعرتى اجلسد من أثر رهبة أو خوف ،فيموج اجللد
بموجات أشبه بمسة الكهرباء ..واقشعرار جلود الذين َيشون رهبم من هذا احلديث املنزل
من عند اهلل ،هو ملا يقع يف قلوهبم من رهبة وجالل ملا يسمعون من كالم اهلل ،فإذا نزل هذا
القرآن عىل القلوب املؤمنة اهتزت جلالله ،وزلزلت أقطارها لرهبته ..أما غري املؤمنني،
الذين َل يعرفون اهلل وَل يقدرونه قدره ،فال تلمس قلوهبم نفحة من آيات اهلل ،وَل تصوهبا
قطرة من سامء كلامته.
ِ
وهب ْم إِ َىل ِذك ِْر اهللَِّ﴾ [الزمر ،]23 :وفيها
قال آخر :ثم قال تعاىلُ ﴿ :ث َّم تَلنيُ ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
إشارة إىل حال أخرى من أحوال املؤمنني الذين َيشون رهبم يف لقائهم مع آيات اهلل ..فهم
يف أول لقائهم مع آيات اهلل ،ويف مفتتح كل اسامع إليها ،تغشاهم حال من اخلوف والرهبة،
فتقشعر لذلك جلودهم ..ثم إذا هم أطالوا النظر يف آيات اهلل ،وامتد جلوسهم يف حُّضهتا،
أخذ هذا اخلوف وتلك الراهبة يزايالهنم شيئا ،شيئا ،حيث تعلوهم السكينة وتظللهم
الطمأنينة ويغشاهم األنس ،فتسكن قلوهبم الواجفة ،وهتدأ أوصاهلم الراجفة ،وإذا
جلودهم التي علتها أمواج القشعريرة ،وشدهتا رعدة اخلوف ،قد اسرتخت وَلنت.
قال آخر :ولذلك كله أخرب اهلل تعاىل أن عدم إدراك أرسار املعاين القرآنية ،وتوهم
آن َو َل ْو ك َ
ون ا ْل ُق ْر َ
التناقض بينها ناتج عن عدم استعامل آلية التدبر ،فقالَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ َّب ُر َ
َان ِم ْن
ِ
يه ْ ِ
َري اهلل َلوجدُ وا فِ ِ
ِعن ِْد غ ْ ِ
ريا﴾ [النساء]82 :
َ َ
اخت َال ًفا كَث ً
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قال آخر( :)1وأصل التدبر التأمل يف أدبار األمور وعواقبها ،ثم استعمل يف كل تأمل
سواء كان نظرا يف حقيقة اليشء وأجزائه ،أو سوابقه وأسبابه ،أو لواحقه وأعقابه ،وتدبر
الكالم هو النظر والتفكر يف غاياته ومقاصده التي يرمى إليها ،وعاقبة من يعمل به ومن
َيالفه.
قال آخر( :)2واآلية الكريمة تنعى عىل الغافلني جهلهم بحقيقة القرآن الكريم ،ولو
تدبروه لعرفوا أنه احلق من رهبم وأن ما وعد به املتقني الصادقني وما أنذر به الكافرين
واملنافقني واقع َل حمالة ،فهو إذ صدق يف اإلخبار عام يبيتون يف أنفسهم من القول يصدق
كذلك فيام أخرب عن سوء مصريهم والوبال والنكال يف عاقبتهم ،ولو كان من عند غري اهلل
لوجدوا فيه اختالفا كثريا ..فتدبر القرآن وتأمل ما امتاز به هو طريق اهلداية القويم،
وَصاط احلق املستقيم ،يرشد إىل كونه من عند اهلل ،وإىل وجوب اَلهتداء به.
قال آخر( :)3ومثل ذلك أخرب اهلل تعاىل عن انغالق القلوب التي َل تفهم كلامته ،وَل
آن َأ ْم ع ََىل ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
تتدبرها ،فقالَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ْق َف ُاهلَا﴾ [حممد ،]24 :أي أفال يتدبرون
القرآن ليتعمقوا يف مفاهيمه ،وينفتحوا عىل أحكامه ،ويتعرفوا من خالله عىل اخلطوط
الفاصلة بني احلق والباطل ،وبني الكفر واإليامن ،ليلتزموا اخلط القرآين يف قضايا العقيدة
واحلياة!؟ وما املانع أن يتدبروه وهم يملكون معرفة اللغة التي نزل هبا ،والقدرة عىل الفهم؟
﴿ َأ ْم ع ََىل ُق ُل ٍ
وب َأ ْق َف ُ
اهلَا﴾ [حممد ]24 :فال تنفتح عىل احلق من خالل القرآن ،وَل تلتقي باخلري
يف آياته ،كام لو كان عىل قلوهبم قفل يغلقها عن الوعي والفهم واَلنفتاح.
قال آخر( :)4ومثل ذلك أخرب اهلل تعاىل أن السبب األكرب يف غفلتهم عن احلقائق
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العظيمة التي جاء هبا القرآن الكريم ناتج عن عدم التدبر ،فقالَ ﴿ :أ َف َل ْم َيدَّ َّب ُروا ا ْل َق ْو َل َأ ْم
جاء ُهم ما َمل ي ْأ ِ
ت آ َبا َء ُه ُم ْاألَ َّولِنيَ ﴾ [املؤمنون ،]68 :أي أفلم يتدبروا القرآن الدال عىل صدق
َ َ ْ َ َْ
النبي  ،ليعلموا أنه احلق من رهبم ،بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله ،أم جاءهم ما مل يأت
آباءهم األولني من األمن من عذاب اهلل ،فلم َيافوا كام خاف آباؤهم األقدمون كإسامعيل
عليه السالم وأعقابه ،فآمنوا به وكتبه ورسله وأطاعوه.
قال آخر( :)1وبناء عىل هذا كله أخرب أن الغاية الكربى لتنزل القرآن الكريم هو التدبر
ِ
َاب َأنْزَ ْلنَا ُه
الذي ينتج عنه التذكر ،والذي َل يتحقق به إَل أولو األلباب ،قال تعاىل﴿ :كت ٌ
إِ َل ْي َك ُم َب َار ٌك لِ َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذك ََّر ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [ص ،]29 :أي أن القرآن الكريم كتاب
مبارك بام متثله الربكة من امتداد النفع العام واخلاص يف حياة الناس عىل مستوى احلياة
الفكرية والعملية ،وقد أنزله اهلل ليدبروا آياته ويتأملوها ليأخذوا منها املعرفة الشاملة باحلق
املنفتح عىل احلياة كلها ،وعىل اإلنسان كله ،وليتذكر أولوا األلباب الذين حيركون عقوهلم
يف آياته ،فيدفعهم ذلك إىل اَلنفتاح عىل اهلل يف موقع عظمته ،وفواضل نعمته ،ليعرفوا
موقعهم منه وموقعه منهم ،وكيف يعبدونه ،فيام يريده من مستوى عبادته ،وكيف يطيعونه
يف منهج رشيعته ،وكيف يتقونه يف حركة حياهتم.
قال آخر :وهبذا املعنى للتدبر يتحقق ما ورد يف النصوص املقدسة من كون القرآن
ِ
الكريم الكتاب املبني لكل يشء ،كام قال تعاىل﴿ :ونَزَّ ْلنَا َع َلي َك ا ْلكِت ِ
يش ٍء
َ
ْ
َ
َاب ت ْب َيانًا ل ُك ِّل َ ْ
رشى لِ ْل ُم ْسلِ ِمنيَ ﴾ [النحل ،]89 :ذلك أن التدبر جيعل املعاين القرآنية غري
َو ُهدً ى َو َر ْ َ
مح ًة َو ُب ْ َ
حمصورة يف وجه واحد ،بحيث يصح فهم واحد منها دون ما عداه ،أو يصبح ما عداه
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معارضا ملا قبله ،بل القرآن الكريم محال وجوه ،وهو بذلك َل تتعارض فيه املعاين..
ولذلك ،فإن املتدبر فيه يرى يف كل حني من عجائبه ما مل يكن يراه من قبل ،وهلذا يستفيد
يف كل حل أو ترحال فوائد جديدة مل تكن ختطر عىل بال ،كام عرب عن ذلك بعض الصاحلني،
فقال( :ثالث أحبهن يل وإلخواين ،وذكر منها أن هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه،
فيوشك أن يقع عىل علم مل يكن يعلمه)
قال آخر :وهلذا ورد الذم الشديد للذين يقرؤون الكتاب بألسنتهم ،وَيالفونه
بأفعاهلم ،وقد ُضب اهلل تعاىل هلم املثل باحلمري التي حتمل الكتب من غري أن تعرف معانيها،
وها كَم َث ِل ِْ
مح ُلوا التَّورا َة ُثم َمل َ ِ
حي ِم ُل َأ ْس َف ًارا بِئ َْس َم َث ُل
كام قال تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُ ِّ
احل َام ِر َ ْ
حيم ُل َ َ
ْ َ َّ ْ ْ
ات اهلل واهلل َلَ هي ِدي ا ْل َقوم ال َّ ِ
ا ْل َقو ِم ا َّل ِذين ك ََّذبوا بِآي ِ
ظاملنيَ ﴾ [اجلمعة]5 :
َ
َ ُ َ
ْ
ْ َ
َْ
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي آ َت ْينَا ُه آ َياتِنَا
قال آخر :ومثل ذلك شبههم بالكلب ،فقالَ :
َان ِم َن ا ْلغ ِ
َاوي َن َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه َّ
ض
ِ
ب إِ ْن َ ْ ِ
َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن
حتم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ [األعراف]176 ،175 :
ص ا ْل َق َص َ

قال آخر :وهلذا نجد اآليات الكريمة الكثرية التي تنص عىل وجوب اتباع القرآن
الكريمَ ،ل جمرد اَلكتفاء بتالوته ،كام قال تعاىل خماطبا رسوله ﴿ :اتَّبِع ما ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك ِم ْن
ْ َ
َن املُْ ْ ِ ِ
َر ِّب َك ََل إِ َل َه إِ ََّل ُه َو َو َأع ِْر ْض ع ِ
وحى إِ َل ْي َك
﴿واتَّبِ ْع َما ُي َ
رشكنيَ ﴾ [األنعام ،]106 :وقالَ :
حي ُك َم اهلل َو ُه َو َخ ْ ُري ْ
احلَاكِ ِمنيَ ﴾ [يونس ،]109 :وقال خماطبا املؤمنني﴿ :اتَّبِ ُعوا َما
َو ْ
رب َحتَّى َ ْ
اص ِ ْ
ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو ََل َتتَّبِ ُعوا ِم ْن ُدونِ ِه َأ ْولِ َيا َء َقلِ ًيال َما ت ََذك َُّر َ
ون﴾ [األعراف]3 :
قال آخر :ومثل ذلك ذم الذين يرتكون كتاهبم ،ويتبعون سلفهم أو خلفهم أو
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم اتَّبِ ُعوا َما َأنْزَ َل اهلل َقا ُلوا َب ْل َنتَّبِ ُع َما َأ ْل َف ْينَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
َان
أهواءهم ،فقالَ :
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ون َش ْيئًا َو ََل َ ْهيتَدُ َ
آ َباؤُ ُه ْم ََل َي ْع ِق ُل َ
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم اتَّبِ ُعوا َما َأنْزَ َل اهلل
ون﴾ [البقرة ،]170 :وقالَ :
الس ِع ِ
وه ْم إِ َىل ع ََذ ِ
الش ْي َط ُ
َقا ُلوا َب ْل َنتَّبِ ُع َما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
َان َّ
ري﴾ [لقامن:
ان َيدْ ُع ُ
اب َّ
]21

ِ
اح ُكم َب ْين َُهم بِ َام َأنزَ َل
﴿و َأن ْ
قال آخر :وهكذا ورد األمر باحلكم به ،كام قال تعاىلَ :
وك عَن َب ْع ِ
اح َذ ْر ُه ْم َأن َي ْفتِنُ َ
ض َما َأنزَ َل اهللُ إِ َل ْي َك َفإِن ت ََو َّل ْو ْا َفا ْع َل ْم َأن ََّام
اهللُ َوَلَ َتتَّبِ ْع َأ ْه َواء ُه ْم َو ْ
َّاس َل َف ِ
اجل ِ
ض ُذ ُن ِ
ُي ِريدُ اهللُ َأن ُي ِصي َب ُهم بِ َب ْع ِ
وهبِ ْم َوإِ َّن كَثِري ًا ِّم َن الن ِ
اهلِ َّي ِة َي ْب ُغ َ
اس ُق َ
ون
ون َأ َف ُحك َْم ْ َ
ومن َأحسن ِمن اهللِ ح ْك ًام ِّل َقو ٍم ي ِ
وقنُ َ
ون﴾ [املائدة 49 :ـ ]50
ْ ُ
ُ
َ َ ْ ْ َ ُ َ
ِ ِ ِ
﴿و َما ْ
يش ٍء
قال آخر :وهكذا ورد األمر بالتحاكم إليه ،قال تعاىلَ :
اخ َت َل ْف ُت ْم فيه من َ ْ
َف ُحكْم ُه إِ َىل اهلل﴾ [الشورى ،]10وقالَ ﴿ :فإِن َتنَازَ ْع ُتم ِيف َيش ٍء َفر ردو ُه إِ َىل اهللِ َوالرس ِ
ول إِن ُكن ُت ْم
َّ ُ
ْ ُ
ْ
ُ
ون ِباهللِ وا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر َذلِ َك َخ ْ ٌري َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِويالً﴾ [النساء ،]59وقال﴿ :إِن ََّام ك َ
ُتؤْ ِمنُ َ
َان َق ْو َل
َ َْ
املُْؤْ ِمنِنيَ إِ َذا ُد ُعوا إِ َىل اهلل َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم َأن َي ُقو ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم
املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [النور]51

قال آخر :ومثل ذلك اعترب من مل يتحاكم إليه متحاكام إىل الطاغوت وأهواء اجلاهلية،
ون ومن َأحسن ِمن اهللِ ح ْك ًام ِّل َقو ٍم ي ِ
فقالَ ﴿ :أ َفحكْم ْ ِ ِ
وقنُ َ
ون﴾ [املائدة ،]50 :وقال:
ْ ُ
ُ
اجلَاهلِ َّية َي ْب ُغ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ُ َ
ون َأ َّهنُ ْم آ َمنُو ْا بِ َام ُأ ِنز َل إِ َل ْي َك َو َما ُأ ِنز َل ِمن َق ْبلِ َك ُي ِريدُ َ
﴿ َأ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن َيزْ ُع ُم َ
ون َأن َيت ََحاك َُمو ْا
إِ َىل ال َّطا ُغ ِ
الش ْي َطا ُن َأن ُي ِض َّل ُه ْم َض َ
وت َو َقدْ ُأ ِم ُرو ْا َأن َي ْك ُف ُرو ْا بِ ِه َو ُي ِريدُ َّ
الَلً َب ِعيد ًا﴾ [النساء،]60
﴿وإِ َذا ُد ُعوا إِ َىل اهلل َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم إِ َذا َف ِر ٌيق ِّمن ُْهم رم ْع ِر ُض َ
ون ﴿َ ﴾48وإِن َي ُكن
وقالَ :
احل رق َي ْأ ُتوا إِ َل ْي ِه ُم ْذ ِعنِنيَ ﴿َ ﴾49أ ِيف ُق ُل ِ ِ
وهبم َّم َر ٌض َأ ِم ْار َتا ُبوا َأ ْم ََيَا ُف َ
يف اهلل
ون َأن َحيِ َ
َّهل ُ ُم ْ َ
َع َل ْي ِه ْم َو َر ُسو ُل ُه َب ْل ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [النور 48ـ ]50
قال آخر :وهلذا كله يقرتن التذكري بالقرآن الكريم بالتقوى والصالح ،كام قال تعاىل:
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ِ
ِ
آن من ََي ُ ِ ِ
ِ
رس ٌة ع ََىل
َاف َوعيد﴾ [ق ،]45وقالَ :
﴿وإِ َّن ُه َلت َْذك َر ٌة ِّل ْل ُمتَّقنيَ َوإِ َّن ُه َ َ
﴿ َف َذك ِّْر بِا ْل ُق ْر َ
حل ْ َ
ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [احلاقة 48ـ  ،]50بخالف غريهم ،والذين َل تفيدهم قراءته ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َام
ٍ
محر مست َِنفر ٌة َفر ْ ِ
ِ ِ
ِ
َهل ُ ْم ع ِ
﴿و َل َقدْ
ت من َق ْس َو َرة﴾ [املدثر 49ـ  ،]51وقالَ :
َن الت َّْذك َرة ُم ْع ِرضنيَ َك َأ َّهنُ ْم ُ ُ ٌ ر ْ َ َّ
ِ ِ
م ِإَلَّ ُن ُفور ًا﴾ [اإلرساء]41
َص ْفنَا ِيف َه َذا ا ْل ُق ْرآن ل َي َّذك َُّرو ْا َو َما َي ِزيدُ ُه ْ
َ َّ
الذكر
بعد أن انتهوا من قراءة اآليات الكريمة املرتبطة بالتالوة والتدبر ،وبدأ العمل
التدريبي اخلاصُ ،طلب مني ومن الضيوف من أمثايل اخلروج من القسم ،فكان أول ما
قصدته قسم الذكر ،فقد كان أقرب األقسام إىل قسم التالوة.
وهناك أيضا وجدت األستاذ يدعو تالميذه إىل ذكر اآليات الكريمة التي حتض عىل
الذكر ،وَيربهم أهنا مقدمة للتدرب عىل الذكر احلقيقي املؤثر ،وقد قدم لذلك بقوله:
َلشك أنكم تعلمون رس ارتباط الصالة بالذكر ،وكونه من مقاصدها العظمى ،وتعلمون
أيضا رس تلك األوامر القرآنية الكثرية التي حتض عىل اإلكثار منه ،وتعتربه من صفات عباد
اهلل املخ َلصني ..ذلك أن الذكر هو أعظم مدرسة تربوية وروحية م ين اهلل تعاىل هبا عىل عباده؛
فهو َل يكتفي بوصلهم به فقط ،وإنام هو هيذب نفوسهم هبا ويربيها ،ويزيل عنها كل
رعوناهتا وخبثها ومثالبها ،ليحل بدهلا كل أنواع املكارم واخلالل الطيبة.
قال أحدهم :أجل ..ولذلك نجد القرآن الكريم َيص الذكر وحده من بني
العبادات مجيعا بالدعوة إىل اإلكثار منه ،ذلك أن تأثريه احلقيقي يكون يف ذلك اإلكثار ،قال
تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا اهلل ِذك ًْرا كَثِ ًريا َو َس ِّب ُحو ُه ُبك َْر ًة َو َأ ِص ًيال ُه َو ا َّل ِذي ُي َص ِّيل
ِ
ِِ
َع َلي ُكم وم َالئِ َك ُته لِي ْخ ِرج ُكم ِمن ال رظ ُلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
رور َوك َ
يام﴾ [األحزاب]41 :
ُ ُ َ ْ َ
َان بِاملُْؤْ مننيَ َرح ً
َ
ْ ْ َ َ
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قال آخر( :)1ففي اآلية الكريمة دعوة إهلية للمؤمنني ليلتقوا به ،ويعيشوا يف رحابه
بالذكر الدائم ،والتسبيح املتواصل ،الذي يشمل الزمن كله وحيتوي كل أطرافه ،سواء كان
ذلك بالقلب فيام يستشعره املؤمن من حضور اهلل يف عمق شعوره ونبض حركته ،أو باللسان
فيام يتلفظ به من كل كلامت محده ،التي تتضمن أرسار عظمته ،ومواقع نعمته ،ليبقى مع اهلل
يف حالة حضور واع مستمر ،فيقف من خالل ذلك ،حيث يريده اهلل أن يقف عند حدوده،
ويتحرك حيث يريده أن يتحرك يف دائرهتا الرشعية.
قال آخر :والربط بني إخراج اهلل تعاىل عباده من الظلامت إىل النور والذكر يدل عىل
أنه من أعظم وسائل التزكية ،ذلك أن الذنوب واملعايص ليست سوى ظلامت حتجب قلب
صاحبها عن احلقائق ،وعند الذكر تنجيل تلك الظلامت ،وتتوضح احلقائق من غري تكلف
دليل وَل حجة.
قال آخر :وهلذا َيرب اهلل تعاىل عن قلة ذكر املنافقني هلل ،وهو يدل عىل أنه السبب يف
ون اهلل و ُهو َخ ِ
ِ
ِِ
اد ُع ُه ْم َوإِ َذا َقا ُموا إِ َىل
إصابتهم بمرض النفاق ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن املُْنَافقنيَ َُيَاد ُع َ َ َ
ون اهلل إِ ََّل َقلِ ً
َّاس َو ََل َي ْذ ُك ُر َ
الص َال ِة َقا ُموا ُك َس َاىل ُي َرا ُء َ
يال﴾ [النساء]142 :
ون الن َ
َّ
قال آخر :بل إن اهلل تعاىل يذكر أن اَلستفادة احلقيقية من رسول اهلل  ،أو الرتبية
َان َل ُكم ِيف رس ِ
ول اهلل ُأ ْس َو ٌة
عىل يديهَ ،ل تكون إَل للمكثرين من ذكر اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ
ِ
ِ
َح َسنَ ٌة َملِ ْن ك َ
ريا﴾ [األحزاب]21 :
َان َي ْر ُجو اهلل َوا ْل َي ْو َم ْاآلخ َر َو َذك ََر اهلل كَث ً
قال آخر( :)2ذلك أن الذكر الكثري هو القمة التي يرقى إليها من دخل باإلسالم يف
ِ
ْرب﴾ [العنكبوت ]45 :واملراد بذكر اهلل هو ملء القلب
دين اهلل ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َلذك ُْر اهللَِّ َأك َ ُ
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باستحضار جالله ،وعظمته ،وقدرته ،وعلمه ،وحكمته ،وكل ما هلل من صفات الكامل
واجلالل ..فبهذا الذكر يكون املؤمن دائام يف أنس من ربه ،وقرب من جالله وعظمته ..فال
يعمل إَل حتت هذا الشعور املراقب هلل ،واخلائف من عقابه ،الطامع يف رمحته.
قال آخر :وهلذا يعترب اهلل الذكر الكثري من صفات الصاحلني ،قال تعاىلِ :
﴿إ َّن
اد َق ِ
اد ِقنيَ والص ِ
َات والص ِ
َات وا ْل َقانِتِنيَ وا ْل َقانِت ِ
ت واملُْؤْ ِمنِنيَ واملُْؤْ ِمن ِ
ِ
ِ
ات
َ َّ
َ َّ
َ
َ
َ
املُْ ْسلِمنيَ َواملُْ ْسلِ َام َ
ِ
ِ
اش ِعنيَ و ْ ِ ِ
اخل ِ
ِ
الصائِ ِمنيَ
اخلاش َعات َواملُْت ََصدِّ قنيَ َواملُْت ََصدِّ َقات َو َّ
َ َ
الصابِ َرات َو ْ َ
الصابِ ِري َن َو َّ
َو َّ
الذاكِر ِ
ِ
ات و َّ ِ
احلافِ َظ ِ
تو ْ ِ ِ
ِ ِ
ات َأعَدَّ اهلل َهل ُ ْم
َ
احلافظنيَ ُف ُر َ
َو َّ
الذاك ِري َن اهلل كَث ًريا َو َّ َ
وج ُه ْم َو ْ َ
الصائ َام َ َ
ِ
ِ
يام﴾ [األحزاب]35 :
َمغْف َر ًة َو َأ ْج ًرا عَظ ً
قال آخر :وهلذا ،فإن القرآن الكريم َل يكتفي بالدعوة إىل اإلكثار من الذكر ،بل إنه
حيض عليه يف كل األوقات واملناسبات ..فيدعو إليه يف املعارك وعند اشتدادها ،قال تعاىل:
﴿ َيا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا َل ِقي ُت ْم فِ َئ ًة َفا ْث ُب ُتوا َوا ْذ ُك ُروا اهلل كَثِ ًريا َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األنفال]45 :
قال آخر( :)1ذلك أن الثبات للعدو ،والتصميم عىل لقائه يف عزم وإَصار ،دون أن
يقع يف النفس أي هاجس هيجس هبا للفرار ،أو الرتاجع ،أو أخذ اجلانب اللني من مواقف
القتال هو السالح العامل بام َل تعمله كثرة ال َعدد وال ُعدد ،لكسب املعركة ،وحتقيق النرص..
ولن يكون ذلك املوقف متاحا لإلنسان وهو يواجه وجوه املوت ،إَل إذا شد عزمه باإليامن
باهلل ،ومأل قلبه يقينا باجلزاء الذي أعده اهلل له ،ومن هنا كان ذكر اهلل ،واإلكثار من ذكره يف
هذا املوطن ،هو الزاد الذي يتزود به املجاهد ،للصرب عىل الشدائد ،والثبات يف وجه املوت
الذي يراه رأى العني ،فيام يقع بني يديه من جثث وأشالء ..فذكر اهلل سبحانه وتعاىل ،يف
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هذا املوطن الذي ترصخ فيه يف كيان اإلنسان دواعى احلرص عىل احلياة ،وطلب السالمة،
وحب البقاء ـ هو الذي يمسك اإلنسان عىل البالء ،ويسوغ له طعم املوت ،واَلستشهاد يف
سبيل اهلل ،ابتغاء الفوز برضاه ،ولقائه عىل الوعد الذي وعد به املجاهدين يف سبيله.
قال آخر( :)1ومن أجل هذا كان الفرسان واألبطال يف اجلاهلية ،يصحبون معهم من
يؤثرون باحلب ،ليكون يف صحبتهم هلم تذكري حى باملوقف الذي جيب أن يأخذوه يف ميدان
القتال ،حتى يكونوا موضع إعجاب وتقدير ،عند من حيبوهنم ويفعلون اليشء الكثري الذي
يرضيهم ،وينزهلم من قلوهبم منزل اإلعزاز واإلكبار ،كام قال بعضهم يف ذلك:
ولقد ذكرتك والرماح نواهل

منى ،وبيض اهلند تقطر من دم

فوددت تقبيل السيوف ألهنا

ملعت كبارق ثغرك املتبسم

قال آخر( :)2فكيف إذ ذكر املؤمن ربه ،واستحُّض جالله ،وعظمته ،يف هذا املوقف
الذي ينترص فيه هلل ،وجياهد يف سبيله ،ويعمل عىل مرضاته ،ويطلب املثوبة من جزيل
عطاياه؟ إن الذي يذكر اهلل يف هذا املوطن ،ذكرا ينبعث من قلبه ،ويتحرك من وجدانه
يستخف باملوت ،ويلذ له طعمه ،وجيد أن حياته التي يقدمها هلل ليست شيئا إىل جانب احلياة
األخرى التي هو صائر إليها ،وواجد ما قدم هلا ..وهذا هو الذي أمسك باملجاهدين يف
سبيل اهلل عىل حياض املوت ،فكتبوا بدمائهم تلك الوثائق اخلالدة عىل الزمن ،يف التضحية
والفداء.
قال آخر :وهكذا يدعو اهلل تعاىل إىل التزام الذكر عند مواجهة املنكرين واجلاحدين
الش ْم ِ
رب ع ََىل َما َي ُقو ُل َ
ون َو َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
س
واملعتدين ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اص ِ ْ
وهبا و ِمن آن ِ
اف الن ََّه ِار َل َع َّل َ
ك ت َْر َىض﴾ [طه]130 :
َاء ال َّل ْي ِل َف َس ِّب ْح َو َأ ْط َر َ
َو َق ْب َل ُغ ُر ِ َ َ ْ
( )2التفسري القرآين للقرآن ()627 /5

( )1التفسري القرآين للقرآن ()627 /5

150

قال آخر( :)1فاآلية الكريمة تدعو إىل الصرب يف مواجهة األضاليل واألباطيل..
وتقول لرسول اهلل ( :اصرب عىل كلامهتم الالمسؤولة التي ينفسون فيها عن غيظهم،
وهيربون فيها من إحساسهم بالعجز أمام قوة الرسالة ..فليست املشكلة فيام يقولون من
أضاليل ،بل املهم هو مدى تأثري هذا القول يف ساحة الدعوة ..وهذا ما َل يستطيعون أن
حيققوا فيه ش يئا كبريا ،ألن احلقيقة سوف تفرض نفسها عىل احلياة ،ولو بعد حني ..ولذا
فإن الصرب يمثل العامل اإلجياِّب يف هذا املجال ،ألن هؤَلء سوف يستهلكون كل وسائلهم
وجيربون كل أساليبهم ،وستتساقط بأمجعها أمام الرسالة يف هناية املطاف ،وسيدخل اجلميع،
بعد ذلك ،يف دين اهلل أفواجا عندما ينقشع الضباب عن عيون السائرين)
قال آخر( :)2ثم تدعو إىل اَلستعانة بالتسبيح ،وتقول لرسول اهلل ( :إن التسبيح
الذي ترفعه إىل اهلل تعظيام وتنزهيا له عن كل ما يلصقه به املرشكون والكافرون ،يفتح لك
آفاقا واسعة من الشعور بالقوة املستمدة من اهلل العظيم املنزه عن كل عيب ،وجيعلك تعيش
اإلحساس باَلحتقار لكل من عداه مهام بلغت قوته ..كام أن احلمد الذي يتحرك مع
التسبيح سوف يطل بك عىل كل صفة كامل وجالل هلل سبحانه ،فينفتح لك احلق كله،
واخلري كله ،والكامل كله ،واجلالل كله ،بام متثله كلمة اهلل من آفاق املطلق الذي َل حدود
له)
قال آخر( :)3وهكذا يكون التسبيح باحلمد انطالقة روحية ختفف من أثقال اجلهد
الشديد الذي قد يسقط اإلنسان من خالله يف حالة من اإلعياء ،أو اليأس ،ويقوده ـ بعد
ذلك ـ إىل الرتاجع أو اَلنسحاب ،ألن اللقاء باهلل ـ والعيش معه من خالل الذكر ـ يف تسبيح
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اهلل ومحده ،يعطي اإلنسان الشعور بتجدد القوة وتعاظمها ،وبحيوية النشاط وفعاليته،
ويدفعه إىل اَلمتداد حتت عناية اهلل ورعايته ،قبل أن يبدأ يومه ،لتكون بدايته من موقع
اَلستعداد ليوم عمل رسايل جديد يف الدعوة ويف اجلهاد ،وقبل أن يبدأ ليلته ،لينفض عنه
سلبيات ما عاناه يف يومه من صدمات وحتديات ،فال ترتك تأثريها عىل مشاريعه يف الليل،
وليخطط لنشاط روحي إسالمي يف الليل بعيدا عن اَلنسحاق حتت تأثري الضغوط النفسية
واملادية من حوله.
قال آخر( :)1وهكذا تأمره بالتسبيح إذا امتد الليل ،وانفتح يف أعامق الكون( :فسبح
بحمد ربك لتعيش الصفاء الروحي الذي ينفذ إىل فكرك وقلبك ووجدانك من ينابيع النور
اإلهلي الروحاين الذي حيول الليل إىل إرشاقة روحية ممتدة يف كل زوايا النفس ،وجنبات
العقل ..ومثل ذلك سبحه يف آناء الليل ،للمقابلة بني الليل والنهار ،متاما كام هي املقابلة بني
ما قبل بدايته وهنايته ،ليكون التعبري شامال للوقت كله يف جمملة ،ويف بداياتهَ ﴿ ..ل َع َّل َك
ت َْر َىض﴾ [طه ]130 :وتطمئن وترتاح إىل اتصالك باملبدأ األعىل يف تسبيح وحتميد ومتجيد
ومناجاة موصولة باهلل ،يف رعايته ولطفه ورضوانه ،مما جيعلك راضيا بكل يشء حيدث لك
من حلو احلياة ومرها ،وبؤسها ونعيمها ،وسعادهتا وشقائها ،ألن ذلك َل يمثل مشكلة
للمؤمن ما دام يتحرك يف حمبة اهلل ورضاه)
قال آخر( :)2وهكذا يدعو اهلل تعاىل إىل التزام الذكر يف كل األوقات ،كام قال تعاىل:
احلمدُ ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ون َو ِحنيَ ُت ْصبِ ُح َ
ان اهلل ِحنيَ ُمت ْ ُس َ
﴿ َف ُس ْب َح َ
ض َوع َِش ايا َو ِحنيَ
َّ َ َ
ون َو َل ُه ْ َ ْ
ُت ْظ ِه ُر َ
ون﴾ [الروم ،]18 ،17 :أي نزهوا اهلل سبحانه يف وقت املساء حني إقبال الليل وظالمه،
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وحني الصباح حني إسفار النهار بضيائه ..فاهلل هو املحمود من مجيع خلقه يف السموات من
سكاهنا من املالئكة وغريهم ،ويف األرض من أهلها من أصناف خلقه فيها ..ونزهوه وقت
﴿والن ََّه ِار إِ َذا
العشى حني اشتداد الظالم ،ووقت الظهرية حني اشتداد الضياء ،كام قالَ :
جت َّىل﴾ [الليل:
﴿وال َّل ْي ِل إِ َذا َيغ َْشى َوالن ََّه ِار إِ َذا َ َ
َج َّال َها َوال َّل ْي ِل إِ َذا َيغ َْش َ
اها﴾ [الشمس 3 :ـ  ،]4وقالَ :
 1ـ ]2

قال آخر( :)1وختصيص هذه األوقات من بني سائرها ملا فيها من التبدل الظاهر يف
أجزاء الزمن ،واَلنتقال من حال إىل أخرى عىل صورة واضحة ،كاَلنتقال من الضياء إىل
الظالم يف املساء ،ومن الظالم إىل النور يف اإلصباح ،ومن ضياء تام وقت الظهرية إىل
اضمحالل لذلك الضياء وقت العشى ،وهكذا.
قال آخر( :)2وهكذا يدعو اهلل تعاىل إىل التزام الذكر يف الليل والنهار ،قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ورا﴾ [الفرقان ،]62 :أي
َ
﴿و ُه َو ا َّلذي َج َع َل ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار خ ْل َف ًة َمل ْن َأ َرا َد َأ ْن َي َّذك ََّر َأ ْو َأ َرا َد ُش ُك ً
َيلف كل واحد منهام اآلخر ،كأنه يذهب عن الوجود ليكون الثاين خليفة له يف إحكام
ودقة ،وانتظام وتداول بينهام ،فاإلنسان بني ليل يغشاه ،وليل يربزه ،وبني حياة هادئة ساكنة
يسرتوح فيها راحة احلياة واستقرارها ،وبني لغوب وعمل وكد وعناء ..وكل ذلك ليكون
مادة اعتبار وإدراك ملن أراد أن يتذكر ،ويعرف قدرة اهلل تعاىل وخلقه ،وإبداعه يف التكوين،
فيذكر قدرة اهلل تعاىل اخلالق العليم ،وأنه ليس كمثله يشء ،وأنه خالق كل يشء ،واملنعم
عىل كل يشء ،وأراد أن يشكر عىل ما أنعم بالطاعة ..ويف هذا التعبري احلكيم إشارة إىل تبعة
اإلنسان يف إمهاله أو اعتباره ،ألنه سبحانه قال﴿ :ملَِ ْن َأ َرا َد﴾ [الفرقان ]62 :فإرادة اإلنسان هي
املوجهة له بعلم اهلل العيل الكبري ،وهبذه اإلرادة يستحق الثواب ويستحق العقاب ،واهلل
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تعاىل هيدي من أراد اهلداية بالتذكر.
قال آخر :وهكذا يدعو اهلل تعاىل إىل التزام الذكر عند كل الشعائر التعبدية ،والتي
يشكل ذكر اهلل جزءا أساسيا فيها.
قال آخر( :)1ومن األمثلة عىل ذلك الدعوة إىل الذكر عند احلج وبعده ،كام قال تعاىل:
﴿ َليس َع َلي ُكم جنَاح َأ ْن َتب َت ُغوا َف ْض ًال ِمن رب ُكم َفإِ َذا َأ َف ْض ُتم ِمن عَر َف ٍ
ات َفا ْذ ُك ُروا اهلل ِعنْدَ
ْ
ْ ْ ُ ٌ
ْ َ
ْ ْ َ
ْ َ ِّ ْ
الضا ِّلنيَ ﴾ [البقرة ،]198 :أي ليس
احل َرا ِم َوا ْذ ُك ُرو ُه ك ََام َهدَ ا ُك ْم َوإِ ْن ُكنْ ُت ْم ِم ْن َق ْبلِ ِه ملَِ َن َّ
املَْ ْش َع ِر ْ َ
عليكم حرج يف أن تطلبوا رزقا من ربكم بالربح من التجارة يف أيام احلج؛ فإذا دفعتم بعد
غروب الشمس راجعني من عرفات ـ وهي املكان الذي يقف فيه احلجاج يوم التاسع من
ذي احلجة ـ فاذكروا اهلل بالتسبيح والتلبية والدعاء عند املشعر احلرام ـ املزدلفة ـ واذكروا اهلل
عىل الوجه الصحيح الذي هداكم إليه ،ولقد كنتم من قبل هذا اهلدى يف ضالل َل تعرفون
معه احلق.
قال آخر( :)2وقالَ ﴿ :فإِ َذا َق َضي ُتم من ِ
َاس َك ُك ْم َفا ْذ ُك ُروا اهلل ك َِذك ِْر ُك ْم آ َبا َء ُك ْم َأ ْو َأ َشدَّ
ْ ْ َ
ِذك ًْرا َف ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن َي ُق ُ
ول َر َّبنَا آتِنَا ِيف الدر ْن َيا َو َما َل ُه ِيف ْاآل ِخ َر ِة ِم ْن َخ َال ٍق﴾ [البقرة ،]200 :أي
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 قائال ربنا
آتنا يف الدنيا صحة ،وماَل وأوَلدا ،وهؤَلء ليس هلم يف اآلخرة حظ وَل نصيب؛ لرغبتهم
عنها وقرص مههم عىل الدنيا.
قال آخر( :)3وقال﴿ :وا ْذ ُكروا اهلل ِيف َأيا ٍم معدُ ود ٍ
ات َف َم ْن َت َع َّج َل ِيف َي ْو َم ْ ِ
ني َف َال إِ ْث َم
َّ َ ْ َ
َ ُ
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ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْرش َ
ون﴾ [البقرة،]203 :
َع َل ْيه َو َم ْن َت َأ َّخ َر َف َال إ ْث َم َع َل ْيه ملَ ِن ا َّت َقى َوا َّت ُقوا اهلل َوا ْع َل ُموا َأ َّن ُك ْم إ َل ْيه ُحت َ ُ
أي واذكروا اهلل تسبيحا وتكبريا يف أيام قالئل ،وهي أيام الترشيق :احلادي عرش والثاين
عرش والثالث عرش من شهر ذي احلجة ..فمن أراد التعجل وخرج من منى قبل غروب
شمس اليوم الثاين عرش بعد رمي اجلامر فال ذنب عليه ،ومن تأخر بأن بات بـمنى حتى
يرمي اجلامر يف اليوم الثالث عرش فال ذنب عليه ،ملن اتقى اهلل يف حجه ..والتأخر أفضل؛
ألنه تزود يف العبادة واقتداء بفعل النبي .
قال آخر( :)1وهكذا أمر بذكر اهلل عند الصالة وبعدها ،كام قال تعاىل بعد ذكره لصالة
الص َال َة َفا ْذ ُك ُروا اهلل ِق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا َوع ََىل ُجنُوبِ ُك ْم َفإِ َذا ا ْط َم ْأ َننْ ُت ْم
اخلوفَ ﴿ :فإِ َذا َق َض ْي ُت ُم َّ
ِ
َت ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ كِتَا ًبا َم ْو ُقوتًا﴾ [النساء ،]103 :أي أنه إذا أمن
الص َال َة كَان ْ
الص َال َة إِ َّن َّ
يموا َّ
َف َأق ُ
املجاهدون هجمة العدو عليهم ،وبعدت يده عن أن تناهلم ،رجع املجاهدون إىل حاهلم
األوىل من إقامة الصالة عىل وجهها ،وعىل إعطاء كل جوارحهم هلل ،وذكر اهلل ..فيذكرونه
قائمني ،وعىل جنوهبم ،ذكرا متدبرا متفكرا ،فليس هناك شىء يشغلهم عن اهلل ،وعن التفكر
الص َال َة
والتدبر يف ملكوت اهلل ،وملء قلوهبم خشية جلالله ،وعظمته ..وقوله تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
َت ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ كِتَا ًبا َم ْو ُقوتًا﴾ [النساء ]103 :تنويه بشأن الصالة ،وأهنا فرض َلزمَ ،ل
كَان ْ
يتحلل منه املسلم بحال أبدا ..فهي كتاب موقوت ،كتبه اهلل عىل املؤمنني ،أي فرضه ،وحدد
لكل صالة وقتها ،الذي هو الظرف احلاوي لكل صالة.
قال آخر :وهكذا يدعو اهلل تعاىل إىل استعامل كل اهليئات يف الذكر ،والتي يتيرس عىل
ِ
ِ
َُّضعًا َو ِخي َف ًة
النفس الدوام عليه من غري تكلف ،كام قال تعاىلَ :
﴿وا ْذ ُك ْر َر َّب َك يف َن ْفس َك ت َ ر
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اجل ْه ِر ِم َن ا ْل َق ْو ِل بِا ْل ُغدُ ِّو َو ْاآل َص ِ
َو ُد َ
ال َو ََل َت ُك ْن ِم َن ا ْلغَافِلِنيَ إِ َّن ا َّل ِذي َن ِعنْدَ َر ِّب َك ََل
ون ْ َ
ون َع ْن ِع َبا َدتِ ِه َو ُي َس ِّب ُحو َن ُه َو َل ُه َي ْس ُجدُ َ
ْرب َ
ون﴾ [األعراف]206 ،205 :
َي ْس َتك ِ ُ
قال آخر( :)1أي اذكر ربك يف إحساس خاشع بعظمته وبقدرته ،ويف إحياء روحي
بالتُّضع إليه فيام يرجوه اإلنسان وما َيافه ،وبالتذلل له يف شعور عميق باخلوف منه ومن
عقابه ،لتعيش النفس مع اهلل يف كل نبضاهتا وخفقاهتا وأفكارها ومشاعرها ،حتى يكون اهلل
﴿و ُد َ
ون
هو كل يشء فيها ..فإذا حتول ذلك إىل ذكر ،فإنه يكون ذكرا خافتا من خشية اهللَ ..
اجل ْه ِر ِم َن ا ْل َق ْو ِل﴾ [األعراف ]205 :فيام يشبه اهلمس الذي يعرب عن النبضة واخلفقة
َْ
واإلحساس واإلحياء ،كام لو كان حديث النفس الذي قد يقرتب من حركة الكلمة يف
الشفاه ،ولكنه يبتعد عن الصوت القوي يف احلناجر ﴿بِا ْل ُغدُ ِّو َو ْاآل َص ِ
ال﴾

[األعراف]205 :

ليكون ذكر اهلل هو البداية التي يبدأ اإلنسان هبا يومه ،وليكون النهاية التي َيتم هبا ذلك
اليوم ،فذلك هو الذي جيدد لك اليقظة الروحية اإليامنية يف روحك وفكرك وضمريك،
﴿و ََل َت ُك ْن ِم َن ا ْلغَافِلِنيَ ﴾ [األعراف ]205 :الذين يعيشون الغفلة ،فال يشعرون بيشء من
َ
حوهلم ،وينسون اهلل يف كل ما حييط هبم.
قال آخر( :)2ثم دعا إىل اَلقتداء باملالئكة عليهم السالم يف ذلك ،فقال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن
ِ
ْرب َ
ون َع ْن ِع َبا َدتِ ِه﴾ [األعراف ]206 :فيام يبتهلون إليه يف الدعاء ،ويف الذكر
عنْدَ َر ِّب َك ََل َي ْس َتك ِ ُ
﴿و ُي َس ِّب ُحو َن ُه﴾ [األعراف ]206 :يف إحساس
والصالة ،ويف كل أساليب اخلضوع واخلشوعَ ،
﴿و َل ُه َي ْس ُجدُ َ
ون﴾ [األعراف ]206 :يف تعبري عن العبودية اخلالصة بكل
منهم بالعظمة اإلهليةَ ،
معانيها وبكل أحاسيسها ،فيام يمثله السجود من اَلستسالم الكيل هلل ،ومن اَلنسحاق
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أمامه ،يف روحية اإليامن وصفاء الروح.
قال آخر( :)1وهلذا ورد النهي الشديد عن الغفلة عن ذكر اهلل ،ألن من يفعل ذلك،
الش ْي َط ُ
﴿است َْح َو َذ َع َل ْي ِه ُم َّ
ان
فسيصبح حتت سيطرة الشيطان ووساوسه ،كام قال تعاىلْ :
ان ُهم ْ ِ
الشي َط ِ
ِ
ِ
ارس َ
اه ْم ِذك َْر اهللَِّ ُأو َلئِ َك ِحزْ ُب َّ
ون﴾ [املجادلة،]19 :
َف َأن َْس ُ
الش ْي َطان َأ ََل إِ َّن حزْ َب َّ ْ
ُ
اخلَ ُ
أي أن الشيطان استحوذ عليهم ،فأحاط بكل أفكارهم ،فلم ينفتحوا عىل فكر احلق ،ونفذ
إىل قلوهبم ،ومتكن منها ،وحترك يف كل نبضاهتا وخفقاهتا ،وامتد إىل كل آفاقها ،فلم يطلوا
عىل آفاق اهلل ورحاب اخلري ومواقع اإليامن ،وانطلق إىل مواقع خطواهتم فبعثرها ،وانحرف
هبا عن الرصاط املستقيم ،وأثار فيها الكثري من أجواء الرش والفساد ،فأنساهم ذكر اهلل يف
الكلمة ،فال تنطلق به ألسنتهم ،ويف املوقف فال تعي حضوره ذهنياهتم ،فاستغرقوا يف
الباطل كله ،يقدسون رموزه ،ويتحركون يف خمططاته.
قال آخر( :)2ثم ذكر أن هؤَلء هم حزب الشيطان ،ألهنم التزموا منهجه ،واتبعوا
خطواته ،وصاروا من مجاعته ،وعاشوا يف أجواء إغراءاته وهتاويله ،وابتعدوا عن اهلل،
ان ُهم ْ ِ
الشي َط ِ
ِ
ارس َ
ون﴾ [املجادلة]19 :
ُ َ
وكذبوا رسله ،ورفضوا رشيعتهَ ﴿ ..أ ََل إِ َّن حزْ َب َّ ْ
اخل ُ
ألهنم خرسوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ،ففقدوا النعيم يف اجلنة ،وعاشوا يف عذاب النار
وبئس املصري.
قال آخر :وهلذا يربط القرآن الكريم بني الغفلة عن ذكر اهلل واتباع اهلوى كام قال
﴿و ََل ُتطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن ِذك ِْرنَا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا﴾ [الكهف ،]28 :فاآلية
تعاىلَ :
الكريمة تشري إىل اختالط األمور عىل صاحبها ،باعتبار أن كل ما حصل له كان بسبب غفلته
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عن اهلل.
اه ْم َأ ْن ُف َس ُه ْم
﴿و ََل َت ُكو ُنوا كَا َّل ِذي َن ن َُسوا اهلل َف َأن َْس ُ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [احلرش ،]19 :أي وَل يكن حالكم كحال قوم تركوا العمل بحقوق
ُ
اهلل التي أوجبها عىل عباده ،فران عىل قلوهبم وأنساهم العمل الصالح الذي ينجيهم من
عقابه ،فضلوا ضالَل بعيدا ،فجازاهم بام هم له أهل ،وما هم مستحقون ،جزاء وفاقا ملا
دسوا به أنفسهم وأوقعوها يف املعايص واآلثام ،ومن ثم حكم عليهم باهلالك فقال:
﴿ ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [احلرش ]19 :أي أولئك هم الذين خرجوا من طاعة اهلل فاستحقوا
ُ
عقابه يوم القيامة.
قال آخر( :)2ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ََل ُت ْل ِه ُك ْم َأ ْم َوا ُل ُك ْم َو ََل
َأو ََلد ُكم َعن ِذك ِْر اهللَِّ ومن ي ْفع ْل َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ارس َ
ون﴾ [املنافقون ،]9 :أي َل يشغلكم
ُ َ
َ َ ْ َ َ
ْ ُ ْ ْ
اخل ُ
تدبري أموالكم ،والعناية بشؤون أوَلدكم ،عن القيام بحقوق ربكم ،وأداء فرائضه التي
طلبها منكم ،واجعلوا للدنيا حظا من اهتاممكم ،ولآلخرة مثله ،وهبذا امتازت امللة احلنيفية
السمحة ،فام طلب من املؤمنني أن يكونوا ماديني يتكالبون عىل مجع حطام الدنيا ،وَل أن
يكونوا روحانيني جيردون أنفسهم من لذات هذه احلياة ،ويتبتلون إىل رهبم.
الدعاء:
بعد أن انتهوا من قراءة اآليات الكريمة املرتبطة بالذكر ،وبدأ العمل التدريبي
اخلاصُ ،طلب مني ومن الضيوف من أمثايل اخلروج من القسم ،فكان أول ما قصدته قسم
الدعاء والتُّضع ،فقد كان أقرب األقسام إىل قسم الذكر..

( )2تفسري املراغي ()115 /28

( )1تفسري املراغي ()53 /28

158

وهناك أيضا وجدت األستاذ يدعو تالميذه إىل ذكر اآليات الكريمة التي حتض عىل
الدعاء ،وَيربهم أهنا مقدمة للتدرب عىل الدعاء احلقيقي املؤثر ،وقد قدم لذلك بقوله:
َلشك أنكم تعلمون أن الدعاء من الوسائل العظمى لتهذيب النفس وتزكيتها وتصحيح
مس ارها لتسري إىل رهبا عىل الرصاط املستقيم الذي هيأه هلا ،والذي َل يمكن أن تتحقق
بالكامَلت املتاحة هلا من دونه ..وهو لذلك ،أعظم من أن يقترص دوره عىل حتقيق
احلاجات ،أو تبليغ األمنيات ،بل هو سلم يرقى بك إىل سموات الكامَلت ،لتطلع عىل
احلقائق من مرائيها الصقيلة التي مل تدنس.
قال أحدهم :أجل ..ولذلك ورد األمر به يف القرآن الكريم ،واعترب الغافل أو
وين َأست ِ
ب َل ُك ْم إِ َّن ا َّل ِذي َن
َج ْ
املستغني عنه مستكربا ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َق َال َر رب ُك ُم ا ْد ُع ِ ْ
ِ
ون َع ْن ِع َبا َد ِيت َس َيدْ ُخ ُل َ
ْرب َ
ن﴾ [غافر]60 :
ون َج َهن ََّم َداخ ِري َ
َي ْس َتك ِ ُ
قال آخر( :)1ذلك أن الدعاء يمثل يف عمقه عبادة ،ويتضمن يف معناه خضوعا
وشعورا بالفقر املطلق واحلاجة الكبرية إىل اهلل ،مما جيعل الداعي مشدودا إىل اهلل باحلب
واإليامن واإلخالص من موقع الطهارة الروحية واَلنفتاح الفعيل عىل اهلل ،وهلذا كانت
اَلستجابة أمرا طبيعيا فيام يرحم اهلل به عباده ،ويف ما يتقبله من عبادهتم اخلالصة اخلاشعة،
وهذا هو اخلط املستمر الذي يصل اهلل بعباده ويؤكد وعي اإلنسان معنى ألوهية اهلل
وعالقتها بعبوديته ،يف إحساس بالفقر املطلق ،أمام الغنى املطلق حيث يرتبط العبد بربه من
خالل ارتباط وجوده وكل حاجاته به ..وبذلك يؤمن اهلل للعباد حاجاهتم من خالل ما
يقدره هلم يف تكوين الوجود ،وما هلم يف إرادهتم ..وإذا كان الدعاء هو مظهر العبادة ،فإن
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الذين يمتنعون عنه يمثلون النموذج الذي يستكرب عن عبادة اهلل ،وقد حدثنا اهلل عام
ِ
ِ
ون َع ْن ِع َبا َد ِيت َس َيدْ ُخ ُل َ
ْرب َ
ن﴾ [غافر]60 :
ون َج َهن ََّم َداخ ِري َ
ينتظرهم ،فقال﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َي ْس َتك ِ ُ
أي أذلة ،ألن اَلستكبار َل بد من أن يقابله اإلذَلل والسقوط واَلحتقار.
قال آخر :وقد ذكر اهلل تعاىل نامذج عن املستكربين الذين رفضوا التُّضع إىل اهلل رغم
ِ
الُّض ِاء
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا إِ َىل ُأ َم ٍم ِم ْن َق ْبلِ َك َف َأ َخ ْذن ُ
حاجتهم إليه ،كام قال تعاىلَ :
َاه ْم بِا ْل َب ْأ َساء َو َّ َّ
ِ
ِ
الش ْي َط ُ
َُّض ُع َ
وهب ْم َوزَ َّي َن َهل ُ ُم َّ
ان َما
َُّض ُعوا َو َلك ْن َق َس ْت ُق ُل ُ ُ
ون َف َل ْو ََل إ ْذ َجا َء ُه ْم َب ْأ ُسنَا ت َ َّ
َل َع َّل ُه ْم َيت َ َّ
كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنعام 42 :ـ ]43
قال آخر( :)1فاآليتني الكريمتني تذكران أنه كان قبل النبي الكريم  رسل كرام،
بعثهم اهلل بالرمحة واهلدى ألقوامهم ،فكذبوهم ،وهبتوهم ومدوا أيدهيم إليهم بالُّض
واألذى ..فأخذهم اهلل ﴿بِا ْلب ْأس ِ
اء﴾ [األنعام ]42 :أي باملحن والشدائد ،كتسليط العدو
َ َ
الُّض ِاء﴾ [األنعام ]42 :أي الفقر واجلدب ،ونقص
عليهم ،ووقوعهم لديه ،يقتل ويسلبَ ،
﴿و َّ َّ
األموال واألنفس والثمرات ..وذلك لتتفتح قلوهبم إىل اهلل ،وترفع أكفهم بالُّضاعة إليه،
ومن ثم يكون هلم إىل اهلل عودة ،لو عقلوا ،وتدبروا ،إذ أن من شأن الشدائد أن تصفى
النفوس من شوائب الضالل العالقة هبا ،وتنقى القلوب من الوساوس املستولية عليها،
وتكشف عن العقول الظالم املحيط هبا ..هذا إذا كان كيان اإلنسان سليام ،وكانت تلك
األمور علال عارضة ،تقبل الدواء املر وتنتفع به ،وجتد فيه الشفاء والعافية ..أما إذا كان
الكيان فاسدا بطبيعته ،فال دواء وَل شفاء ..وهذا ما يشري إليه قوله تعاىلَ ﴿ :ل َع َّل ُه ْم
َُّض ُع َ
ون﴾
َيت َ َّ

[األنعام]42 :

أي لعلهم حني ترهقهم الشدة ،ويكرهبم الُّض ،يتذللون هلل،
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ويُّضعون إليه.
()1
ِ
ُّض ُعوا﴾ [األنعام ]43 :حتريض
قال آخر  :وقوله تعاىلَ ﴿ :ف َل ْو ََل إ ْذ َجا َء ُه ْم َب ْأ ُسنَا َت َ َّ

هلؤَلء الضالني أن يتداركوا أنفسهم ،وأن يعودوا هبا إىل اهلل من قريب ،تائبني ضارعني..
ِ
وهب ْم﴾ [األنعام ]43 :فلم يتُّضعوا ،ومل يعودوا إىل اهلل ،مع ما أخذهم به من
َ
﴿و َلك ْن َق َس ْت ُق ُل ُ ُ
الش ْي َط ُ
﴿وزَ َّي َن َهل ُ ُم َّ
ان َما كَا ُنوا
بأساء وُضاء ،بل ظلوا عىل ما هم فيه من عمى وضاللَ ..
َي ْع َم ُل َ
ون﴾

[األنعام]43 :

أي حبب إليهم الشيطان ،بغوايته ،وخداعه ،هذه املنكرات التي

يعيشون فيها ،فلزموها ،وتعلقوا هبا.
قال آخر( :)2وقد ذكر اهلل تعاىل أنه من كرب هؤَلء أهنم بدل أن يدعو ألنفسهم راحوا
﴿اللهم إِ ْن َك َ
ان َه َذا
يدعون عليها ،كام قال تعاىل خمربا عن ذلك املرشك املستكرب ،وأنه قال:
َّ
ِ
ِ
ِ
ُهو ْ ِ ِ ِ
الس َام ِء َأ ِو ائْتِنَا بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم﴾ [األنفال ،]32 :أي
احل َّق م ْن عنْد َك َف َأ ْمط ْر َع َل ْينَا ح َج َار ًة م َن َّ
َ َ
واذكر ـ أهيا الرسول ـ قول املرشكني من قومك داعني اهلل :إن كان ما جاء به حممد هو احلق
من عندك فأمطر علينا حجارة من السامء ،أو ائتنا بعذاب شديد موجع ..وقد رد اهلل تعاىل
ْت فِ ِ
َان اهللَُّ ُم َع ِّذ َ ُهب ْم َو ُه ْم َي ْس َتغ ِْف ُر َ
يه ْم َو َما ك َ
﴿و َما ك َ
ون﴾
َان اهللَُّ لِ ُي َع ِّذ َ ُهب ْم َو َأن َ
عليهم بقولهَ :
[األنفال ،]33 :أي وما كان اهلل سبحانه وتعاىل ليعذب هؤَلء املرشكني ،وأنت ـ أهيا
الرسول ـ بني ظهرانيهم ،وما كان اهلل معذهبم ،وهم يستغفرون من ذنوهبم.
()3
﴿س َأ َل َسائِ ٌل بِ َع َذ ٍ
اب َو ِاق ٍع لِ ْلكَافِ ِري َن َل ْي َس َل ُه
قال آخر  :ومثل ذلك قال تعاىلَ :

َدافِ ٌع﴾ [املعارج ،]2 ،1 :أي طلب طالب عذابا واقعا َل حمالة ،سواء طلب أم مل يطلب ،ألنه
نازل بالكافرين يف اآلخرة َل يدفعه عنهم أحد ،فلامذا هم يطلبونه استهزاء؟
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﴿و َي ْس َت ْع ِج ُلون ََك بِا ْل َع َذ ِ
اب َو َل ْو ََل َأ َج ٌل ُم َس امى
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ون َي ْس َت ْع ِج ُلون ََك بِا ْل َع َذ ِ
اب َو َل َي ْأتِ َين َُّه ْم َب ْغ َت ًة َو ُه ْم ََل َي ْش ُع ُر َ
اب َوإِ َّن َج َهن ََّم ملَُ ِحي َط ٌة
جلا َء ُه ُم ا ْل َع َذ ُ
ََ
اهم ا ْلع َذاب ِمن َفو ِق ِهم و ِمن َحت ِ
ِ
ْت َأ ْر ُجلِ ِه ْم َو َي ُق ُ
ول ُذو ُقوا َما ُكنْ ُت ْم
بِا ْلكَاف ِري َن َي ْو َم َيغ َْش ُ ُ َ ُ ْ ْ ْ َ ْ
َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [العنكبوت 53 :ـ  ،]55ففي هذه اآليات الكريمة يذكر اهلل تعاىل قريشا وكيف كانت
تواجه الدعوة إىل اإليامن باهلل وبرسالته ،واإلنذار اإلهلي بالعذاب للكافرين باهلل وبرسله،
باإلعراض والسخرية واَلستهزاء ومطالبة النبي بالعذاب الذي يتوعدهم به متاما ،كام هو
احلال يف كل شخص يواجه التحدي بالقوة من الطرف اآلخر ،عندما يرد التحدي بالكلمة
القائلة :إذا كنت جادا وقادرا فنفذ هتديدك واستعمل قوتك ..وهكذا كان رد فعلهم عىل
الدعوة باستعجال نزول العذاب عليهم.
قال آخر( :)2وقد رد اهلل تعاىل عليهم بأن املسألة ليست مسألة املشاعر اَلنفعالية التي
يثريوهنا ،لتكون اَلستجابة ردا عىل ذلك ،فاهلل قادر عىل إنزال العذاب عليهم ،متاما كام ننزل
عليهم املطر من السامء ..لكن املسألة هي أن اهلل قد جعل احلياة خاضعة لنظام دقيق يف
حركته ا الكونية ،ويف تنظيم أمور الناس ،يف استجابتهم للرسالة ،ويف إنكارهم هلا ،فيام هو
الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة ،إذ القضية َل ختضع َلقرتاحات املقرتحني ،وَل ينزل
اهلل العذاب قبل األجل املحدد له ..لكن َل بد هلم من أن يفهموا كيف تتحرك هبم
﴿و َل َي ْأتِ َين َُّه ْم َب ْغ َت ًة َو ُه ْم ََل َي ْش ُع ُر َ
ون﴾
املفاجآت ،فقد يأتيهم أمر اهلل من حيث َل حيتسبون َ
[العنكبوت ]53 :يف ساعات هلوهم وعبثهم وشغلهم واسرتخاء احلياة من حوهلم.
قال آخر( :)3ثم قال تعاىل ردا عليهمَ ﴿ :ي ْس َت ْع ِج ُلون ََك بِا ْل َع َذ ِ
اب َوإِ َّن َج َهن ََّم ملَُ ِحي َط ٌة
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بِا ْلكَافِ ِري َن﴾ [العنكبوت ،]54 :وهذا استفهام إنكاري ،أي أيستعجلونك بالعذاب؟ وكيف
يستعجلون به ،وهو واقع هبم فعال؟ إهنم سائرون عىل الطريق الذي هيوى هبم يف جهنم..
فهم بام هم عليه من كفر وضالل ،واقعون يف دائرة العذاب ،ولن َيلصوا من العذاب إَل
إذا ختلصوا من كفرهم ،وتطهروا من رشكهم ،ودخلوا يف حظرية اإليامن.
قال آخر :وقد ذكر اهلل تعاىل فرقا أخرى من الناسَ ،ل تبدي ذلك الصرب عىل املعاناة،
مثلام فعل الفريق السابق ،وإنام تتلون بتلون األحوال؛ فإن أصاهبا البالء تُّضعت ،وإن
ِ
ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر تَدْ ُعو َن ُه
كشف عادت إىل طبيعتها ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َم ْن ُين َِّجي ُك ْم م ْن ُظ ُل َامت ا ْل َ ِّ
الشاكِ ِري َن ُق ِل اهلل ُين َِّجي ُك ْم ِمن َْها َو ِم ْن ُك ِّل ك َْر ٍ
َُّضعًا َو ُخ ْف َي ًة َلئِ ْن َأن َْجانَا ِم ْن َه ِذ ِه َلنَ ُكو َن َّن ِم َن َّ
ب
تَ ر
ُث َّم َأ ْن ُت ْم ُت ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [األنعام]64 ،63 :
قال آخر :وهلذا يدعو اهلل تعاىل املؤمنني إىل أَل يكونوا أمثال هؤَلء الذين يعبدون اهلل
عىل حرف ،وإنام من أولئك الذين يتُّضعون إىل اهلل يف كل حني؛ فال يكون دعاؤهم هلل إَل
ِ
ب
َُّضعًا َو ُخ ْف َي ًة إِ َّن ُه ََل ُحي ر
تُّضعا واستغاثة واستكانة ،كام قال تعاىل﴿ :ا ْد ُعوا َر َّب ُك ْم ت َ ر
ِ
ن﴾ [األعراف]55 :
املُْ ْعتَدي َ
قال آخر( :)1أي ادعوا ربكم ومتوىل أموركم حال كونكم متُّضعني مبتهلني إليه
خمفني دعاءكم ،ويف هذا إيامء إىل أن الدعاء يف اخلفية إن مل يكن واجبا فهو مندوب عىل
األقل ،ويدل عىل ذلك أنه تعاىل أثنى عىل زكريا عليه السالم فقال﴿ :إِ ْذ نَا َدى َر َّب ُه نِدَ ا ًء
َخ ِف ايا﴾ [مريم ]3 :أي إنه أخفاه عن العباد وأخلصه هلل وانقطع به إليه.
ِ
ب املُْ ْعت َِدي َن﴾
قال آخر( :)2ثم هنى اهلل تعاىل عن اَلعتداء يف الدعاء ،فقال﴿ :إِ َّن ُه ََل ُحي ر
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[األعراف ]55 :أي املتجاوزين ما أمروا به ،وهو قد يكون اعتداء خاص باأللفاظ كاملبالغة يف
رفع الصوت والتكلف يف صيغ الدعاء ..أو اعتداء خاص باملعنى وهو طلب غري املرشوع
من وسائل املعايص ومقاصدها كُّضر العباد وطلب إبطال سنن اهلل يف اخللق ،أو تبديلها
كطلب النرص عىل األعداء مع ترك وسائله كأنواع السالح والعتاد ،وطلب الغنى بال
كسب ،وطلب املغفرة مع اإلَصار عىل الذنب ،أو اعتداء بالتوجه فيه إىل غري اهلل ،وهذا رش
حدً ا﴾ [اجلن]18 :
أنواع اَلعتداء كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َال تَدْ ُعوا َم َع اهللَِّ َأ َ

الصوم:
بعد أن انتهوا من قراءة اآليات الكريمة املرتبطة بالدعاء وآدابه ،وبدأ العمل
التدريبي اخلاصُ ،طلب مني ومن الضيوف من أمثايل اخلروج من القسم ،فكان أول ما
قصدته قسم الصوم ،فقد كان أقرب األقسام إىل قسم الدعاء..
وهناك أيضا وجدت األستاذ يدعو تالميذه إىل ذكر اآليات الكريمة التي حتض عىل
الصوم ،وَيربهم أهنا مقدمة للتدرب عىل الصوم احلقيقي املؤثر ،وقد قدم لذلك بقوله:
َلشك أنكم تعلمون أن الصيام من الشعائر التعبدية الكربى التي أخرب اهلل تعاىل أنه رشعها
يف مجيع امللل ،لُّضورهتا ،وأمهيتها الرتبوية ..ذلك أن التواصل مع اهلل عرب األذكار واألدعية
والصلوات وغريها ،قد َل يكون كافيا يف تطهري النفس ،وخاصة عند متردها عىل صاحبها،
لذلك كان الصوم معينا لتلك املدارس يف أداء أدوارها التهذيبية والرتبوية.
قال أحدهم( :)1أجل ..ولذلك ربط اهلل تعاىل الصوم بالتقوى ،فقالَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن
ِ
ِ
ب ع ََىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة ،]183 :أي
الص َيا ُم ك ََام ُكت َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
آ َمنُوا ُكت َ
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فرض عليكم الصيام كام فرض عىل املؤمنني من أهل امللل قبلكم من لدن آدم عليه السالم،
ويف هذا تأكيد له وترغيب فيه ،وتطييب ألنفس املخاطبني فإنه عبادة شاقة ،واألمور الشاقة
إذا عمت كثريا من الناس سهل حتملها ورغب كل أحد يف عملها ..ثم بني فائدة الصوم
وحكمته ،وهي أنه فرضه عليكم ليعدكم لتقوى اهلل برتك الشهوات املباحة امليسورة امتثاَل
ألمره واحتسابا لألجر عنده ،فترتِّب بذلك العزيمة واإلرادة عىل ضبط النفس وترك
الشهوات املحرمة والصرب عنها ،وهبذا نعلم أنه ما كتب علينا الصوم إَل ملنفعتنا.
قال آخر( :)1وإعداد الصوم لتقوى اهلل يظهر من وجوه كثرية أعظمها شأنا أنه يعود
اإلنسان اخلشية من ربه يف الرس والعلن ،إذ أن الصائم َل رقيب عليه إَل ربه ،فإذا ترك
الشهوات التي تعرض له من أكل نفيس ،ورشاب عذب ،وفاكهة يانعة ،امتثاَل ألمر ربه،
وخضوعا إلرشاد دينه مدة الصيام شهرا كامال ،ولوَل ذلك ملا صرب عليها وهو يف أشد
الشوق إليهاَ ،ل جرم أنه بتكراره ذلك يتعود احلياء من ربه ،واملراقبة له يف أمره وهنيه ،ويف
ذلك تكميل له وضبط للنفس عن شهواهتا ،وشدة مراقبتها لبارئها ..ومن كملت لديه هذه
اخللة َل يقدم عىل غش الناس وخمادعتهم ،وَل عىل أكل أمواهلم بالباطل ،وَل عىل هدم ركن
من أركان الدين كالزكاة ،وَل عىل اقرتاف املنكرات ،واجرتاح السيئات ،وإذا أمل بشىء منها
يكون رسيع التذكر قريب الرجوع بالتوبة الصحيحة.
قال آخر :وهلذا جعل اهلل تعاىل الصيام من أنواع التأديب املرتبطة ببعض املخالفات
الرشعية التي تتعنت فيها النفس عىل صاحبها ،وتستويل عليه ،وتغلبه ،كام يف حالة ارتكابه
﴿و َما ك َ
َان ملُِؤْ ِم ٍن َأ ْن َي ْق ُت َل ُمؤْ ِمنًا إِ ََّل َخ َط ًأ َو َم ْن َقت ََل ُمؤْ ِمنًا
جلريمة القتل اخلطأ ،كام قال تعاىلَ :
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َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ ِمن ٍَة َو ِد َي ٌة ُم َس َّل َم ٌة إِ َىل َأ ْهلِ ِه إِ ََّل َأ ْن َي َّصدَّ ُقوا َفإِ ْن ك َ
َان ِم ْن َق ْو ٍم عَدُ ٍّو َل ُك ْم
َان ِم ْن َق ْو ٍم َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين َُه ْم ِمي َث ٌ
َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ ِمن ٍَة َوإِ ْن ك َ
اق َف ِد َي ٌة ُم َس َّل َم ٌة إِ َىل َأ ْهلِ ِه
َو َحت ِْر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ ِمن ٍَة َف َم ْن َمل َجيِدْ َف ِص َيا ُم َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْ ِ
ني ت َْو َب ًة ِم َن اهلل َوك َ
َان اهلل عَلِي ًام َحكِ ًيام﴾
ْ
[النساء]92 :

قال آخر :ومثل ذلك جعله تأديبا للذي مل هيذب لسانه ،فراح ينطق بام َيالفه الرشع
والطبع ،فقال﴿ :وا َّل ِذين ي َظ ِ
ون ِم ْن نِ َسائِ ِه ْم ُث َّم َي ُعو ُد َ
اه ُر َ
ون َملِا َقا ُلوا َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن
َ ُ
َ
ون َخبِري َف َم ْن َمل َجيِدْ َف ِص َيا ُم َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْ ِ
ون بِ ِه َواهلل بِ َام َت ْع َم ُل َ
َيت ََام َّسا َذلِ ُك ْم ُتو َع ُظ َ
ني ِم ْن َق ْب ِل
ٌ
ْ
َأ ْ
ن َيت ََام َّسا﴾ [املجادلة]4 ،3 :
قال آخر :وهكذا ذلك الذي راح ينتهك حرمة شهر رمضان؛ فيفطر فيه ،كام نصت
عىل ذلك الكثري من األحاديث املتفق عليها بني األمة مجيعا.
قال آخر :ففي هذه القضايا مجيعا رشط اهلل تعاىل يف الصيام أن يكون متتابعا،
ولشهرين كاملني ،ألن يف ذلك تأثريه عىل النفس بالتخفيف من تسلطها وقهرها لصاحبها.
قال آخر :ورس ذلك يعود إىل أن الشهوات التي يمنع منها الصيام هي املغذي الذي
يغذي األهواء ،وجيعل للنفس سلطانا عىل صاحبها؛ فإذا ما قهرها ،وحرمها من تلك
الشهوات مدة من الزمن ،كان لذلك تأثريه الكبري يف اإلصالح؛ خاصة إذا ما ضم إليه ما
سبق أن ذكرته لك من معان تدعو إىل اَلتصال باهلل كالذكر والدعاء والصالة وقراءة القرآن
الكريم وغريها.
قال آخر :ومع هذا التشدد يف األمر به إَل أن اهلل تعاىل بناه عىل اليرس ورفع احلرج،
ولذلك ذكر القرآن الكريم الكثري من الرخص ليتناسب الصوم مع مجيع الناس ،قوهيم
وضعيفهم.
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قال آخر( :)1أجل ..وقد قال تعاىل يف ذلكَ ﴿ :أياما معدُ ود ٍ
ات َف َم ْن ك َ
يضا
َان ِمنْ ُك ْم َم ِر ً
َّ ً َ ْ َ
َأ ْو ع ََىل َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر َوع ََىل ا َّل ِذي َن ُيطِي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة َط َعا ُم ِم ْسكِ ٍ
ني َف َم ْن َت َط َّو َع َخ ْ ًريا َف ُه َو
َخ ْ ٌري َل ُه َو َأ ْن ت َُصو ُموا َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة ،]184 :أي أياما معينات بالعدد وهي
أيام رمضان ،فاهلل مل يفرض علينا صوم الدهر كله وَل أكثره ختفيفا ورمحة باملكلفني ..ومن
كان مريضا أو عىل سفر فالواجب عليه ـ إذا أفطر ـ القضاء بقدر عدد األيام التي مل يصمها
ألن كلتيهام عرضة َلحتامل املشقة بالصوم.
﴿وع ََىل ا َّل ِذي َن ُيطِي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة َط َعا ُم ِم ْسكِ ٍ
ني﴾
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ :

[البقرة]184 :

تعني الذين يستطيعون الصوم بجهد ومشقة ،وهم الشيوخ الذين جيهدهم الصوم ،فإن مثل
هؤَلء َل يكلفون بالصوم وَل يكلفون بالقضاء ،بل يمكنهم اَلكتفاء بدفع الفدية.
قال آخر :وألمهية اَلهتامم بتلك الرخص والدعوة ملراعاهتا ،ذكرها اهلل تعاىل مرة
َّاس وبين ٍ
ِ
ان ا َّل ِذي ُأن ِْز َل فِ ِ
يه ا ْل ُق ْر ُ
﴿ش ْه ُر َر َم َض َ
أخرى ،فقالَ :
َات ِم َن ْاهلُدَ ى
آن ُهدً ى للن ِ َ َ ِّ
وا ْل ُفر َق ِ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه َو َم ْن ك َ
ان َف َم ْن َش ِهدَ ِمنْ ُك ُم َّ
يضا َأ ْو ع ََىل َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر
َان َم ِر ً
َ ْ

ِ
ِ
ِ ِ
َربوا اهللََّ ع ََىل َما َهدَ ا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم
رس َول ُتكْم ُلوا ا ْلعدَّ َة َول ُتك ِّ ُ
رس َو ََل ُي ِريدُ بِ ُك ُم ا ْل ُع ْ َ
ُي ِريدُ اهللَُّ بِ ُك ُم ا ْل ُي ْ َ

ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [البقرة]185 :

ِ
الر َف ُث
قال آخر( :)3وذكر اهلل تعاىل رخصا أخرى ،فقالُ ﴿ :أح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة ِّ
الص َيا ِم َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ختتَا ُن َ
اس َهل ُ َّن عَلِ َم اهللَُّ َأ َّن ُك ْم ُكنْ ُت ْم َ ْ
َاب َع َل ْي ُك ْم
ون َأ ْن ُف َس ُك ْم َفت َ
اس َل ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم ل َب ٌ
إِ َىل ن َسائ ُك ْم ُه َّن ل َب ٌ
ِ
ني َل ُك ُم ْ
اخلَ ْي ُط
ارش ُبوا َحتَّى َي َت َب َّ َ
ارش ُ
وه َّن َوا ْب َت ُغوا َما َكت َ
َب اهللَُّ َل ُك ْم َو ُك ُلوا َو ْ َ
َو َع َفا َعنْ ُك ْم َف ْاآل َن َب ُ
ِ
اخلي ِ
ِ
ط ْاألَ ْس َو ِد ِم َن ا ْل َف ْج ِر ُث َّم َأ ِمتروا ِّ ِ
وه َّن َو َأ ْن ُت ْم عَاكِ ُف َ
ون
ارش ُ
ْاألَ ْب َي ُض م َن ْ َ ْ
الص َيا َم إ َىل ال َّل ْي ِل َو ََل ُت َب ُ
( )3التفسري امليرس (ص )29
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ِيف املَْس ِ
ني اهللَُّ آ َياتِ ِه لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون﴾
وها ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
اج ِد تِ ْل َك ُحدُ و ُد اهللَِّ َف َال َت ْق َر ُب َ
َ

[البقرة:

 ،]187أباح اهلل لكم يف ليايل شهر رمضان معارشة نسائكم ،هن سرت وحفظ لكم ،وأنتم سرت
وحفظ هلن .علم اهلل أنكم كنتم ختونون أنفسكم؛ فتاب اهلل عليكم ووسع لكم يف األمر،
فاآلن عارشوهن  ،واطلبوا ما قدره اهلل لكم من األوَلد ،وكلوا وارشبوا حتى يتبني ضياء
الصباح من سواد الليل ،بظهور الفجر الصادق ،ثم أمتوا الصيام باإلمساك عن املفطرات
إىل دخول الليل بغروب الشمس ..وَل تفعلوا ذلك أيضا إذا كنتم معتكفني يف املساجد؛
ألن هذا يفسد اَلعتكاف (وهو اإلقامة يف املسجد مدة معلومة بنية التقرب إىل اهلل تعاىل)،
تلك األحكام التي رشعها اهلل لكم هي حدوده الفاصلة بني احلالل واحلرام ،فال تقربوها
حتى َل تقعوا يف احلرام ..بمثل هذا البيان الواضح يبني اهلل آياته وأحكامه للناس؛ كي يتقوه
وَيشوه.
احلج:
بعد أن انتهوا من قراءة اآليات الكريمة املرتبطة بالصوم وأحكامه ،وبدأ العمل
التدريبي اخلاصُ ،طلب مني ومن الضيوف من أمثايل اخلروج من القسم ،فكان أول ما
قصدته قسم احلج ،فقد كان أقرب األقسام إىل قسم الصوم..
وهناك أيضا وجدت األستاذ يدعو تالميذه إىل ذكر اآليات الكريمة التي حتض عىل
احلج ،وَيربهم أهنا مقدمة للتدرب عىل احلج احلقيقي املؤثر ،وقد قدم لذلك بقولهَ :لشك
أنكم تعلمون أن احلج من أعظم الشعائر التعبدية ،واملدارس الرتبوية ،التي فرضها اهلل تعاىل
عىل كل األمم ،ملا فيه من مقاصد نفسية واجتامعية َل يمكن أن تتحقق من دونه ..وهو مع
ذلك ـ مثل سائر املدارس ـ عرضة لتالعب الشيطان واألهواء ،لتحويله من مدرسة تربوية
وإصالحية للنفس واملجتمع إىل أغراض أخرى ختالف الرشيعة ،وتعمل عىل عكس
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مقاصدها.
قال أحدهم( :)1أجل ..وهلذا قرن اهلل تعاىل األمر باحلج بالنهي عام يضاده؛ فقال:
ِ
ات َف َم ْن َف َر َض فِ ِ
احل َّج َف َال َر َف َث َو ََل ُف ُس َ
احل ِّج﴾
﴿احل رج َأ ْش ُه ٌر َم ْع ُلو َم ٌ
وق َو ََل جدَ َال ِيف ْ َ
يه َّن ْ َ
َْ
[البقرة ،]197 :أي ألداء فريضة احلج أشهر معلومة لدى الناس ،وهي شوال وذو القعدة
وعرش ذى احلجة ،ويف قوله :معلومات ،إقرار ملا كان عليه العرب يف اجلاهلية من اعتبار
هذه األشهر أشهرا للحج ،ونقل ذلك بالتواتر العمىل من لدن إبراهيم وإسامعيل ،وجاء
اإلسالم مقررا ملا عرف ومل يغريه ..وفائدة توقيت احلج هبذه األشهر معرفة أن أفعال احلج
َل تصح إَل فيها ،وإن كان اإلحرام يصح يف غريها ،ألنه رشط للحج فيجوز تقديمه عىل
وقت أدائه كتقديم الطهارة عىل أداء الصالة.
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َف َر َض فِ ِ
احل َّج﴾ [البقرة ]197 :أي فمن أوجبه
يه َّن ْ َ
عىل نفسه باإلحرام فيهن أو بالتلبية أو بسوق اهلدى ،ألن احلج عبادة هلا حتريم وحتليل ،فال
يكفي للرشوع فيه جمرد النية بل َل بد من فعل به يرشع فيهَ ﴿ ..ف َال َر َف َث َو ََل ُف ُس َ
وق َو ََل
ِ
احل ِّج﴾ [البقرة ]197 :أي َل يفعل احلاج شيئا من هذه األفعال ألنه مقبل عىل اهلل
جدَ َال ِيف ْ َ
قاصد لرضاه ،فينبغى أن يتجرد عن عاداته وعن التمتع بنعيم الدنيا ،وينسلخ عن مفاخره
ومميزاته عن غريه بحيث يتساوى الغنى والفقري والصعلوك واألمري ،ويف هذا هتذيب
للنفس وإشعار هلا بالعبودية هلل تعاىل.
﴿و َما َت ْف َع ُلوا ِم ْن َخ ْ ٍ
ري َي ْع َل ْم ُه اهللَُّ﴾ [البقرة ]197 :أي َل ترفثوا
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ :
وَل تفسقوا وَل جتادلوا لتصفو نفوسكم وتتخىل عن الرذائل وتتحىل بالفضائل ،وتكون
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أكثر استعدادا لعمل اخلري ،وأطوع َلمتثال أوامر الرشع ،واهلل يعلم ما تفعلون ،فيجازيكم
بأعاملكم ويثيبكم عىل أفعالكم.
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل﴿ :وتَزَ ودوا َفإِ َّن َخري الزَّ ِ
اد ال َّت ْق َوى﴾
َ َّ ُ
َْ
واختذوا التقوى زادكم ملعادكم ،فإهنا خري زاد﴿ ،وا َّت ُق ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ون َيا ُأ ِ
اب﴾ [البقرة ]197 :أي
َ
[البقرة]197 :

أي

وأخلصوا ىل يا أهل العقول واألفهام بأداء ما أوجبته عليكم من الفرائض ،واجتناب ما
حرمته عليكم ،تنجوا بذلك مما ختافون من غضبى وعقابى ،وتدركوا ما تطلبون من الفوز
برضاى ورمحتى.
قال آخر :وبام أن مجيع الشعائر التعبدية قائمة عىل التيسري ،فقد ذكر اهلل تعاىل رخص
ِ
ِ
ِ
رس ِم َن ْاهلَدْ ِي َو ََل َحتْلِ ُقوا
احلج ،فقالَ :
رص ُت ْم َف َام ْ
﴿و َأمتروا ْ َ
اس َت ْي َ َ
احل َّج َوا ْل ُع ْم َر َة هللَِّ َفإ ْن ُأ ْح ْ
وس ُك ْم َحتَّى َي ْب ُلغَ ْاهلَدْ ُي حمَ ِ َّل ُه َف َم ْن ك َ
يضا َأ ْو ِب ِه َأ ًذى ِم ْن َر ْأ ِس ِه َف ِفدْ َي ٌة ِم ْن ِص َيا ٍم
َان ِمنْ ُك ْم َم ِر ً
ُر ُء َ

ِ
ِ
ٍ
ٍ
رس ِم َن ْاهلَدْ ِي َف َم ْن َمل ْ َجيِدْ
احل ِّج َف َام ْ
َأ ْو َصدَ َقة َأ ْو ُن ُسك َفإِ َذا َأمنْ ُت ْم َف َم ْن َمتَت ََّع بِا ْل ُع ْم َرة إِ َىل ْ َ
اس َت ْي َ َ
احلج وسبع ٍة إِ َذا رجع ُتم تِ ْل َك ع ََرش ٌة ك ِ
ِ
ِ
َام َل ٌة َذلِ َك ملَِ ْن َمل َي ُك ْن َأ ْه ُل ُه َح ِ ِ
اُضي
َفص َيا ُم َث َال َثة َأ َّيا ٍم ِيف ْ َ ِّ َ َ ْ َ
َ َ ْ ْ
َ
ْ
ِ ِ
احل َرا ِم َوا َّت ُقوا اهللََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [البقرة]196 :
ا َْمل ْسجد ْ َ

قال آخر( :)2فقد ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية بعض أحكام احلج وأعامله ،التي تولت
السنة النبوية القولية والعملية تفصيلها وترتيبها ..وقد اقتضت حكمة احلكيم الرحيم
التوسعة عىل الناس يف هذه الفريضة ،وتقبل كل ما يؤدونه فيها من أعامل ،ما دامت تلك
األعامل صادرة عن نية خالصة ،وقلب سليم ،فقد أثر عن رسول اهلل  أنه وقف يف حجة
الوداع ،عىل ناقة بمنى ،والناس يسألونه ..فجاء رجل فقال :مل أشعر ،فحلقت قبل أنحر،
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فقال( :انحر وَل حرج) ثم جاء آخر فقال :نحرت قبل أن أرمى ،فقال( :ارم وَل حرج)،
ثم أتاه ثالث ،فقال :أفضت إىل البيت قبل أن أرمى ،فقال( :ارم وَل حرج) ..قالوا :فام سئل
النبي  عن شىء مما ينسى املرء أو جيهل من تقديم بعض األمور عىل بعض ،إَل قال:
()1

(افعلوا وَل حرج)

قال آخر( :)2وأول ما ذكر من الرخص هو ما قد يعرتض احلاج من معوقات وهو
يف طريقه إىل احلج ،فيحال بينه وبني أن يمىض يف طريقه إىل غايته ،وذلك كأن يقطع الطريق
عىل احلجيج عدو ،أو ينزل باحلاج مرض مقعد ،ونحو هذا ..واحلرص معناه :احلبس
رس ِم َن ْاهلَدْ ِي﴾ [البقرة ]196 :أي فقدموا
واملنع ..وقد قال اهلل تعاىل يف شأن هؤَلءَ ﴿ :ف َام ْ
اس َت ْي َ َ
﴿و ََل
وانحروا ما وقع أليديكم من اهلدى ،مما قدرتم عليه من غري مشقة ..وقوله تعاىلَ :
ِ
وس ُك ْم َحتَّى َي ْب ُلغَ ْاهلَدْ ُي حمَ ِ َّل ُه﴾ [البقرة ]196 :إشارة إىل التحلل من اإلحرام ،فحلق
َحتْل ُقوا ُر ُء َ
الرأس للحاج َل يكون إَل بعد أن يؤدى أعامل احلج ،ثم ينحر ،وحيلق ،وحمل اهلدى مكانه
الذي ينحر فيه ،وهو بالنسبة ملن أحرص وحبس املكان الذي حرص فيه ،أما من مل حيرص
فمحل هديه هو البيت احلرام.
قال آخر( :)3أما قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن ك َ
يضا َأ ْو بِ ِه َأ ًذى ِم ْن َر ْأ ِس ِه َف ِفدْ َي ٌة ِم ْن
َان ِمنْ ُك ْم َم ِر ً
ِص َيا ٍم َأ ْو َصدَ َق ٍة َأ ْو ُن ُس ٍك﴾ [البقرة ]196 :فهو يف حكم احلاج الذي عرض له يف حجه عارض
يف رأسه أو يف جسده ،فحلق ،أو خلع مالبس اإلحرام ولبس املخيط ..فمثل هذا احلاج قد
أبيح له ذلك ،عىل أن يفدى احلرمة التي أحله اهلل منها بام يقدر عليه من ألوان الطاعات ،من
صيام أو صدقة أو من فداء بشاة أو نحوها.
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ِ
ِ
()1
رس ِم َن
احل ِّج َف َام ْ
قال آخر  :وقوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َأمنْ ُت ْم َف َم ْن َمتَت ََّع بِا ْل ُع ْم َرة إِ َىل ْ َ
اس َت ْي َ َ
ْاهلَدْ ِي﴾ [البقرة ]196 :فيه بيان حكم احلاج الذي مل حيرص ،ومل يصب بأذى يف رأسه أو بدنه،
فإن مما يرس اهلل به عىل احلاج يف هذه احلال أن حيج معتمرا ،أي يدخل احلج يف العمرة،
ويؤدى أعامل احلج حمال بعد طواف العمرة وسعيها ،وعليه يف تلك احلال أن يقدم فدية،
هي ما تيرس من اهلدى ،من بدنة إىل شاة.
ِ
ِ
()2
احل ِّج َو َس ْب َع ٍة إِ َذا َر َج ْع ُت ْم
قال آخر  :وقوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َمل ْ َجيِدْ َفص َيا ُم َث َال َثة َأ َّيا ٍم ِيف ْ َ
ِ ِ
تِ ْل َك ع ََرش ٌة ك ِ
َام َل ٌة َذلِ َك ملَِ ْن َمل َي ُك ْن َأ ْه ُل ُه َح ِ ِ
احل َرا ِم﴾ [البقرة ]196 :بيان ملن مل
اُضي املَْ ْسجد ْ َ
َ
ْ
يتيرس له تقديم اهلدى ،فيجزى عنه يف تلك احلالة أن يصوم عرشة أيام ..ثالثة منها يف أيام
احلج ،وسبعة بعد أن يعود احلاج إىل بلده وأهله ..وهذا احلكم خاص بمن كان من غري
أهل البلد احلرام.
قال آخر :وفوق ذلك كله ،فإن احلج مدرسة روحية خاصة بمن تسمح له ظروفه
ِ
َان ِآمنًا َوهللَِّ ع ََىل الن ِ
يم َو َم ْن َد َخ َل ُه ك َ
َّاس
ات َب ِّين ٌ
بذلك ،كام قال تعاىل﴿ :فِ ِيه آ َي ٌ
َات َم َقا ُم إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
اع إِ َل ْي ِه َسبِ ًيال َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اهللََّ غَنِ ٌّي ع ِ
َن ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [آل عمران ،]97 :أما من
اس َت َط َ
ح رج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
مل يستطع ،فقد هيأ اهلل تعاىل ـ بكرمه ولطفه ـ له من املدارس الرتبوية األخرى ما يعوض ما
فقده من هذه املدرسة.
قال آخر( :)3ويف قوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اهللََّ غَنِ ٌّي ع ِ
َن ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [آل عمران،]97 :
ما يشري إىل أن قضية اإليامن والكفر ليست قضية فكرية فحسب ،بل هي قضية عملية تتصل
باملوقف العميل لإلنسان ،فقد يكون اإلنسان مؤمنا يف العقيدة ،ولكنه كافر يف العمل إذا

( )3من وحي القرآن ()170 /6

( )1التفسري القرآين للقرآن ()220 /1
( )2التفسري القرآين للقرآن ()220 /1

172

كان َل يقوم بام فرضه اهلل عليه من اَللتزام بفعل الواجبات وترك املحرمات ..وقد حتدث
اهلل عن غناه عن العاملني لإلحياء بأن الطاعة َل تزيد يف ملكه شيئا ،ألن اهلل هو الذي خلق
العبد ومكنه من الطاعة ،فهو الغني عن وجوده كام هو الغني عن طاعته ،فهي مصلحة
لإلنسان من خالل نتائجها اإلجيابية عليه يف حياته ،كام أن هناك بعض اإلحياء من الناحية
التغيريية بالسخط اإلهلي هلؤَلء الذين يرتكون احلج فيكفرون باهلل كفرا عمليا.
 .3املقامات الروحية:
بعد أن استمعت إىل تلك األحاديث اجلميلة عن الشعائر التعبدية ،ربت عىل كتفي
رجل ،وقال :هلم معي إىل منزل املقامات الروحية ،فهي من أهم منازل السلوك ،ومن مل
ينزهلا مل يكن له حظ من الدين وَل من فهم القرآن الكريم.
قلت :ومل؟
قال :ألهنا شعائر الروح التي ترتقي هبا يف معارج الرحلة إىل اهلل ..فاهلل أقدس من أن
يقبل عىل من مل يتطيب ويتطهر ويتحىل بحلية الصاحلني املخ َلصني.
قلت :هذا مجيل جدا ..فأين توجد؟
قال :بام أن هذه املقامات حتتاج إىل الكثري من املجاهدات ،فقد رأى الصاحلون من
أهل هذه املدنية أن جيعلوها خارج املدينة ..حتى َل ينشغل الطالبون هلا بأي شغل يرصفهم
عنها.
قلت :فهال دللتني عليها.
قال :أجل ..أنا ومجع من أصحاِّب نريد أن نسري إليها ..فهلم معنا.
قلت :فأين املركبة؟
قال :لقد ذكرت لك أن هذا النوع من السلوك حيتاج إىل الكثري من املجاهدات..
173

وأوهلا السري عىل أقدامنا إليها.
اخلشية:
رست معهم مسافات طويلة إىل أن وصلنا إىل بعض اجلبال ،فقال يل أحدهم :يف هذا
اجلبل يتعلم السالكون اخلشية من اهلل ..وهي أول ما يتعلمون ..فال يمكن أن يتحرك
السالك حركة يف طريق أهل اهلل إَل إذا صحبته اخلشية من اهلل.
قلت :مل؟
قال :هلم معنا إىل السالكني من أهل هذا اجلبل ..وستتعلم عىل أيدهيم هذا املعنى.
ما رسنا قليال حتى وجدنا نفرا جيلسون يف سفح اجلبل ،وحتت ظل شجرة ،وقد قال
()1

أحدهم

ِ

ِ

 :صدقتم ..وقد قال تعاىل يذكر ذلك ،ويدعو إليه﴿ :إِ ََّل ت َْذك َر ًة ملَ ْن ََي َ
ْشى﴾ [طه:

 ،]3أي ما أنزلنا عليك القرآن إَل تذكرة ملن َيشىَ ،ل لتشقى به وحتمل نفسك هذا العناء
الشديد املتصل ،الذي أنت فيه ،فمن كان عنده استعداد لقبول اهلدى ،فإنه ألول لقاء له مع
القرآن الكريم ،جدير به أن يؤمن ،ويستجيب هلل وللرسول ..وأما من كان ممن ختم اهلل عىل
قلبه ،وجعل عىل سمعه وبرصه غشاوة ،فإنه لن هيتدى أبدا ،ولو قضيت العمر كله ،تأتيه
من كل جانب .وتلقاه بكل سبيل ..واختصاص أهل اخلشية بالتذكرة واَلنتفاع بالقرآن،
ألهنم هم الذين ينظرون إىل عواقب األمور ،وَل يعيشون ليومهم كام يعيش أهل السفاهة
والضالل ..فإن من خشى العواقب استعمل عقله ،وقلب وجوه األمور التي تعرض له،
فاستبان له وجه احلق منها.
قال آخر( :)2صدقت ..وهلذا أمر اهلل تعاىل رسوله  بإنذار من َيشون احلساب
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﴿و َأن ِْذ ْر بِ ِه ا َّل ِذي َن ََيَا ُف َ
رشوا إِ َىل َر ِّهبِ ْم َل ْي َس َهل ُ ْم ِم ْن ُدونِ ِه َو ِ ٌّيل َو ََل
واجلزاء ،فقالَ :
ون َأ ْن ُ ْ
حي َ ُ
ِ
يع َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون﴾ [األنعام ]51 :أي وأنذر بام يوحى إليك املؤمنني باهلل الذين َيافون أهوال
َشف ٌ
احلرش وشدة احلساب وما يتبع ذلك من اجلزاء عىل األعامل عند القدوم عىل اهلل يف ذلك
اليوم الذي َل بيع فيه وَل خلة وَل شفاعة ﴿ َي ْو َم ََل َمتْلِ ُك َن ْف ٌس لِنَ ْف ٍ
س َش ْيئًا َو ْاألَ ْم ُر َي ْو َمئِ ٍذ
هللَِِّ﴾ [اَلنفطار ]19 :يوم َل وىل ينرص ،وَل شفيع يدفع العذاب إن أريد النجاة منه ،بل أمر ذلك
متوقف عىل مرضاة اهلل ..فهؤَلء املؤمنون هم الذين يرجى أن يتقوا اهلل اهتداء هبداك وخوفا
من إنذارك ويتحروا ما يؤدى إىل مرضاته ..كام أهنم يستيقنون أن نجاهتم إنام تكون بإيامهنم
وأعامهلم وتزكيتهم ألنفسهم َل بانتفاعهم بصالح غريهم أو شفاعة الشافعني هلم ،كام هو
حال املرشكني الذين جهلوا أن مدار السعادة يف الدنيا واآلخرة مرتبط بتزكية النفس
وطهارهتا باإليامن الصحيح واألخالق الكريمة واألعامل الصاحلة َل عىل أمر خارج عن
النفس َل تأثري له فيها.
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِن ََّام ُتن ِْذ ُر ا َّل ِذي َن ََي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم بِا ْل َغ ْي ِ
ب َو َأ َقا ُموا
الص َال َة َو َم ْن تَزَ كَّى َفإِن ََّام َيتَزَ كَّى لِنَ ْف ِس ِه﴾ [فاطر ،]18 :أي إنام ينفع هذا البيان ،وذلك النذير،
َّ
من َيشى اهلل بالغيب ،ويعرف جالله وبأسه ،من غري أن يراه ،وإنام يرى آثاره ويشهد جالل
قدرته ،وعلمه ،وحكمته فيام أبدع وصور يف هذا الوجود ..ويف قرص اإلنذار عىل الذين
َيشون رهبم بالغيب ،مع أن الرسول نذير وبشري للناس مجيعا إشارة إىل أن الذين ينتفعون
هبذا النذير ،هم الناس ،وهم أهل للخطاب ،وأما غريهم ،فال حساب هلم وَل وزن يف هذا
املقام..
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﴿و َم ْن ُيطِ ِع اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َو ََي َْش اهللََّ َو َي َّت ْق ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
قال آخر( :)1ومثل ذلك قالَ :

ا ْل َفائِزُ َ
ون﴾ [النور ،]52 :أي ومن يطع اهلل ورسوله يف أقواله وأفعاله وعالقاته والتزاماته،
بحيث تكون الطاعة خطه املستقيم يف كل حياته ،وَيش اهلل ويتقه فرياقبه يف كل يشء،
وحيسب حسابه يف مجيع األمور ،بحيث تشكل التقوى عمق فكره وروحه وحياته وحركته
يف جمرى األحداث ،فهو يعيش مع اهلل ،ويدرك رس عظمته وقوته ،ويعرف موقع نعمته يف
وجوده ويف كل تفاصيل حياته ،وَياف من عقابه ،ويرغب يف ثوابه ،فيلتقي بأوامره ونواهيه
من أقرب طريق ،وذلك هو سبيل الفوز يف الدنيا واآلخرة ،فمن أخذ هبذا اخلط من الناس
فأولئك هم الفائزون الذين حيصلون عىل رىض اهلل وجنته ونعيمه يف الدار اآلخرة.
قال آخر( :)2وهلذا وصف اهلل تعاىل عباده الصاحلني باخلشية ،فقال﴿ :ا َّل ِذي َن ُي َب ِّل ُغ َ
ون
ِرس َاَل ِ
ت اهللَِّ َو ََي َْش ْو َن ُه َو ََل ََي َْش ْو َن َأ َحدً ا إِ ََّل اهللََّ َو َك َفى بِاهللَِّ َح ِسي ًبا﴾ [األحزاب ،]39 :أي أولئك
َ
الذين يبلغون رساَلت اهلل كام بلغهم اهلل إياها ،دون التفات إىل أحد ،ودون نظر إىل ما يكون
من الناس إزاء هذه الرساَلت املبلغة إليهم ،من استجابة هلا أو إعراض عنها ..إهنم يبلغون
رساَلت اهلل عىل وجهها ،وَل يعملون حسابا ملا يلقاهم به السفهاء واجلهال من لوم ،أو
﴿و َك َفى بِاهللَِّ َح ِسي ًبا﴾
سفه ،وإنام مههم كله هو حساهبم عند اهلل ،وما يكون هلم من جزاءَ ..
[األحزاب ]39 :فهو سبحانه وحده الذي َيشى حسابه ،ويرجى ثوابه.
ون َر َّبنَا ْ ِ
﴿وا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ف
اَص ْ
قال آخر( :)3ومثل ذلك قال يف وصف عباد الرمحنَ :
اهبا ك َ
ت ُم ْس َت َق ارا َو ُم َقا ًما﴾ [الفرقان 65 :ـ  ،]66أي أن
َان غ ََرا ًما إِ َّهنَا َسا َء ْ
َعنَّا ع ََذ َ
اب َج َهن ََّم إِ َّن ع ََذ َ َ
هؤَلء املؤمنون باهلل ،اخلاشعون يف إحساسهم العميق هلل سبحانه وتعاىل ،املتحركون يف
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مشاعرهم وأفكارهم يف خط املامرسة العملية الواعية ،الراكعون أمام اهلل ،باخلضوع له،
الساجدون مع انسحاق اإلرادة وذوباهنا يف جنبه تعاىل القائمون يف استسالم الروح واجلسد
والقلب والضمري ،بني يديه ،حيث ينام الناس يف غفوة الغفلة واسرتخاء اجلسد ،يقولون
﴿ر َّبنَا ْ ِ
اب َج َهن ََّم﴾ [الفرقان ]65 :يف توسل العبد بموَله ،وخوفه من
اَص ْ
ف َعنَّا ع ََذ َ
بخشوعَ :
عقابه ،عندما يعيش قلق املصري أمام خطاياه ،فيبتهل إىل اهلل ليغفر له ذلك ويوفقه
اهبا ك َ
َان غ ََرا ًما﴾
لالستقامة ،ليرصف العذاب عنه من موقع املغفرة ،والطاعة﴿ ..إِ َّن ع ََذ َ َ
[الفرقان ]65 :أي هو املصيبة التي تصيب اإلنسان ،والنائبة التي تنوبه وتالزمه يف حياته،
ت ُم ْس َت َق ارا َو ُم َقا ًما﴾ [الفرقان ]66 :وأي مكان
ويمثل عذاب جهنم اخللود فيها﴿ ..إِ َّهنَا َسا َء ْ
أسوأ من املكان الذي يعيش فيه اإلنسان العذاب من مجيع جهاته ،وأي استقرار هو هذا
اَلستقرار الذي هيتز اإلنسان فيه أمام هليب النار؟
ون َي ْب َت ُغ َ
قال آخر( :)1وقال يف وصف عباده املقربنيُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون إِ َىل َر ِّهبِ ُم
اب َر ِّب َك ك َ
مح َت ُه َو ََيَا ُف َ
ا ْل َو ِسي َل َة َأ ر ُهي ْم َأ ْق َر ُب َو َي ْر ُج َ
ورا﴾ [اإلرساء:
ون َر ْ َ
ون ع ََذا َب ُه إِ َّن ع ََذ َ
َان حمَ ُْذ ً
 ،]57أي هؤَلء الذين يدعوهم املرشكون أربابا ،وينادوهنم لكشف الُّض عنهم يطلبون
جمتهدين إىل رهبم ومالك أمرهم القرب إليه بالطاعة والقربة ﴿ َأ ر ُهي ْم َأ ْق َر ُب﴾ [اإلرساء ]57 :أي
إن أقرب أولئك املعبودين إىل اهلل يدعوه يبتغى إليه الوسيلة والقرب منه ،وإذا كان العجز
عن كشف الُّض عنكم ،واَلفتقار إىل ربكم ،شأن أعالهم وأدناهم ،فكيف تعبدوهنم؟
مح َت ُه َو ََيَا ُف َ
﴿و َي ْر ُج َ
ون ع ََذا َب ُه﴾ [اإلرساء ]57 :أي
ون َر ْ َ
قال آخر( :)2ثم وصفهم بقولهَ :
ويرجون بفعلهم للطاعة رمحته ،وَيافون بمخالفة أمره عذابه ..ثم ذكر العلة يف خوفهم من
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اب َر ِّب َك ك َ
ورا﴾ [اإلرساء ]57 :أي إن عذابه حقيق بأن حيذره
العذاب فقال﴿ :إِ َّن ع ََذ َ
َان حمَ ُْذ ً
كل أحد من املالئكة واألنبياء فضال عن سوامها.
قال آخر( :)1ومثل ذلك وصف اهلل تعاىل املسارعني باخلريات ،فقال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ُه ْم
ون وا َّل ِذين ُهم بِآي ِ
ِ
ِ
ِ
ون َوا َّل ِذي َن ُه ْم بِ َر ِّهبِ ْم ََل ُي ْ ِ
رش ُك َ
ات َر ِّهبِ ْم ُيؤْ ِمنُ َ
ون
َ ْ َ
م ْن َخ ْش َية َر ِّهبِ ْم ُم ْشف ُق َ َ

اخلري ِ
ِ
ون ما آت َْوا َو ُق ُلوهبم َو ِج َل ٌة َأهنم إِ َىل رهبِم ر ِ
ون ُأو َلئِ َك ُي َس ِار ُع َ ِ
اج ُع َ
ات
َ ِّ ْ َ
َّ ُ ْ
ُُ ْ
َوا َّلذي َن ُيؤْ ُت َ َ
ون يف ْ َ ْ َ
َو ُه ْم َهلَا َسابِ ُق َ
ون﴾ [املؤمنون 57 :ـ  ،]61أي أن الذين يسارعون يف اخلريات هم الذين عاشوا
عظمة اهلل يف عقوهلم ووجداهنم ،واستشعروا حمبته يف قلوهبم ،وأشفقوا عىل أنفسهم من
خشيته ،ألن للعظمة بعدا للحب يدفع للطاعة ،وبعدا آخر يدعو للخوف من املعصية..
وهكذا كان هذا اإلشفاق املتحرك من موقع اخلوف من اهللَ ،ل يتمثل يف اجلانب الشعوري
من حياهتم فقط ،ليكون جمرد حالة انفعالية طارئة ،بل يتمثل يف اجلانب العميل من سلوكهم
أيضا بحيث أصبح برناجما عمليا للحياة يف خط القرب من طاعة اهلل ،والبعد عن معصيته.
قال آخر( :)2ثم وصفهم اهلل تعاىل بقوله﴿ :وا َّل ِذين ُهم بِآي ِ
ات َر ِّهبِ ْم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾
َ ْ َ
َ
[املؤمنون ،]58 :ألهنم تطلعوا إىل كل مظاهر احلياة ،يف الكون ويف اإلنسان ،يف أجهزة جسمه،
وانطالقة عقله وروحه ،وفكروا يف تلك اآليات تفكري الباحث عن احلقيقة ،وتعمقوا يف
أرسارها ليعرفوا دقة الصنع ،وإعجاز الوجود ،وقارنوا فيام بينها ،ووقفوا عىل رس الوحدة
فيها ،فعرفوا أن اهلل وحده هو خالق ذلك كله ،ومبدعه ومدبره ،وبذلك كان اإليامن باآليات
مقدمة لإليامن باهلل ..وهنا حتدد قيمة املعرفة الكونية يف حساب اإليامن ،فهي ليست حركة
عقلية جمردة لالستغراق داخل الفكرة ،بل انطالقة فكرية وروحية ،ينفتح اإلنسان هبا عىل
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عامل آخر يلتقي من خالله باهلل ..فاإليامن َل يرتبط باحلقيقة بطريقة ساذجة ،بل يلتقي هبا
من خالل إعامل الفكر ،وحتصيل العلم ،لتشكيل قاعدة علمية وعقلية متينة يستند عليها.
﴿وا َّل ِذي َن ُه ْم بِ َر ِّهبِ ْم ََل ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾
قال آخر( :)1ثم وصفهم بقولهَ :

[املؤمنون]59 :

وكيف يرشكون به وهم يرون يف آياته املنترشة يف الكون ،أن كل ما يف الكون خملوق له،
خاضع إلرادته ،بوجوده املحدود الذي ينطق باحلاجة إليه ،فكيف يكون رشيكا له يف
األلوهية ،وكيف يمكن للناس أن جيعلوه رشيكا له يف العبادة ،وهو َل يملك أية خصوصية
يستحق هبا ذلك ،بل عىل العكس ،يملك ما يبعده عن ذلك.
﴿وا َّل ِذي َن ُيؤْ ُت َ
وهب ْم َو ِج َل ٌة َأ َّهنُ ْم إِ َىل َر ِّ ِهب ْم
قال آخر( :)2ثم وصفهم بقولهَ :
ون َما آت َْوا َو ُق ُل ُ ُ

ر ِ
اج ُع َ
ون﴾ [املؤمنون ]60 :أي هؤَلء الذين يعيشون حس الطاعة بشكل مرهف ،فيدققون يف
َ
دوافع كل عمل يأتون به كي َل يدخله الرشك اخلفي ،ويفحصون جزئياته كي َل يقعوا يف
اخلطأ أو يتجاوزوا بعض احلدود من خالله ..فإذا أتوا بعملهم ذاك إنفاقا كان أو قوَل أو
غري ذلك ،نجدهم خائفني مشفقني ،أن َل يقبل اهلل منهم عملهم ذلك ،وأن حياسبهم عليه
إذا رجعوا إليه ووقفوا أمامه ساعة احلساب ،حذرا من غفلتهم عن بعض دقائقه وخفاياه.
قال آخر( :)3ثم بني أن هؤَلء هم احلقيقون بوصف املسارعة يف اخلريات ،فقال:
اخلري ِ
﴿ ُأو َلئِ َك ُي َس ِار ُع َ ِ
ات﴾ [املؤمنون ]61 :ألهنم ارتكزوا يف حياهتم عىل القاعدة الصلبة
ون يف ْ َ ْ َ
التي ينطلق منها كل خري ،وهي اإليامن باهلل وبتوحيده ،واخلوف منه ،واملحبة له ،والوجل
من املصري يوم احلساب ،ولذلك فإهنم ينتهزون كل فرصة لعمل اخلري ،لئال تفوهتم،
﴿و ُه ْم َهلَا َسابِ ُق َ
ون﴾ [املؤمنون:
فتفوهتم سعادة الطاعة ونتائجها السعيدة ،فيسارعون فيهاَ ..
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 ]61ألن من يسارع إىل اهلدف الذي حيبه ،فال بد من أن يسبق الناس إليه ..وتلك هي اجلنة
التي يتنافس فيها املتنافسون ،وينطلق إليها املتسابقون.
قال آخر :وهكذا وصفهم اهلل تعاىل بأهنم املستحقون لتوريث األرض ،فقالَ ﴿ :ذلِ َك
اف م َق ِامي و َخ َ ِ ِ
ِ
﴿و َلنُ ْسكِنَنَّ ُك ُم ْاألَ ْر َض ِم ْن
اف َوعيد﴾ [إبراهيم ]14 :بعد قوله تعاىلَ :
َ
َمل ْن َخ َ َ
ِ ِ
م﴾ [إبراهيم]14 :
َب ْعده ْ
قال آخر( :)1ومثل ذلك وعد اهلل تعاىل باألجور العظيمة من َيشونه ،فقال﴿ :إِ َّن
ا َّل ِذي َن ََي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم بِا ْل َغ ْي ِ
ب َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر كَبِ ٌري﴾ [امللك ،]12 :أي أن هؤَلء الذين َيشون
رهبم بالغيب ،هم الذين خافوا عذاب يوم القيامة ،وخافوا لقاء رهبم ،قبل هذا اليوم الغائب
عنهم ..ثم إهنم هم الذين َيشون رهبم يف رسهم ،كام َيشونه يف عالنيتهم ،حيث يشهدون
سلطان اهلل قائام عليهم يف كل حال من أحواهلم؛ فهم لشهودهم هذا السلطانَ ،ل يعصون
اهلل ،وَل يفعلون ما َل يرضاه ،وهم هلذا جمزيون من اهلل تعاىل ،بمغفرة ذنوهبم التي تقع منهم،
وهم عىل خشية من اهلل ..وإىل جانب غفران ذنوهبم يكون مضاعفة أجرهم ملا يعملون من
ِ
حسناتَ ..
ري﴾ [امللك]12 :
﴿هل ُ ْم َمغْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر كَبِ ٌ
الرجاء:
بعد سامعي هلذه األحاديث من أهل مقام اخلشية ،طلب مني مرافقي ومن معه ألن
نسري إىل مقام آخر ..فرسنا مسافة قصرية ،حيث وجدنا روضة كتب عىل باهبا [مدرسة
الرجاء] ،وقد رأينا شيخها يقول لتالميذه :أنتم تعلمون أنه َل يمكن ملن مر عىل مدرسة
اخلوف إَل أن يمر عىل مدرسة الرجاء ،حتى يطري إىل اهلل بجناحي اخلوف والرجاء ،فاخلوف
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وحده قد يؤدي إىل القنوط ،والرجاء وحده قد يؤدي إىل اإلرجاء والتساهل يف تنفيذ
األوامر اإلهلية ..ولذلك وصف اهلل هبام املقربني من عباده ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون
اب َر ِّب َك ك َ
مح َت ُه َو ََيَا ُف َ
ون إِ َىل َر ِّهبِ ُم ا ْل َو ِسي َل َة َأ ر ُهي ْم َأ ْق َر ُب َو َي ْر ُج َ
َي ْب َت ُغ َ
َان
ون َر ْ َ
ون ع ََذا َب ُه إِ َّن ع ََذ َ
حمَ

ورا﴾ [اإلرساء]57 :
ُْذ ً

قال أحدهم :صدقت ..وهلذا نرى القرآن الكريم جيمع بني وصف اجلنة والنار
﴿وك ََذلِ َك َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ُق ْرآنًا ع ََربِ ايا لِ ُتن ِْذ َر ُأ َّم ا ْل ُق َرى
وأهلهام يف مواضع كثرية ،كقوله تعاىلَ :
يه َف ِر ٌيق ِيف ْ ِ
اجلم ِع ََل ريب فِ ِ
ِ
الس ِع ِ
ري﴾ [الشورى]7 :
َْ َ
اجلنَّة َو َف ِر ٌيق ِيف َّ
َ
َو َم ْن َح ْو َهلَا َو ُتنْذ َر َي ْو َم ْ َ ْ
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َت ْب َي رض ُو ُجو ٌه َوت َْس َو رد ُو ُجو ٌه َف َأ َّما ا َّل ِذي َن
ِ
اب بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْك ُف ُر َ
ون َو َأ َّما ا َّل ِذي َن ا ْب َي َّض ْت
اس َو َّد ْ
ت ُو ُج ُ
وه ُه ْم َأ َك َف ْر ُت ْم َب ْعدَ إِ َيامن ُك ْم َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
ْ
ِ

ِ

ِ

ِ

يها َخالدُ َ
ون﴾ [آل عمران 106 :ـ ]107
ُو ُج ُ
وه ُه ْم َففي َر ْمحَة اهللَِّ ُه ْم ف َ
قال الشيخ :أحسنتام ..واآلن ..وقبل أن نبدأ تدريبنا نرجو أن تذكروا يل بعض ما
ورد يف القرآن الكريم من اآليات التي حتث عىل الرجاء.
قال أحدهم( :)1من ذلك قوله تعاىل ،وهو حيثنا عىل الرجاء ،وينهانا عن القنوط من
ِ
ِ ِ
رس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم ََل َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْمح َِة اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َيغ ِْف ُر ر
وب
الذ ُن َ
رمحتهُ ﴿ :ق ْل َيا ع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
َمجِيعا ِإ َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
يم﴾ [الزمر ،]53 :أي قل أهيا الرسول للمؤمنني الذين أرسفوا عىل
ً ُ َ
الرح ُ
ُ َّ
أنفسهم وجتاوزوا حدود اهلل ،فارتكبوا حمارمه وتركوا أوامرهَ :ل تيأسوا من مغفرة اهلل ،فهو
يغفر الذنوب مجيعا ملن تاب إليه وجلأ إىل جنابه ،وإن كثرت وكانت كز بد البحر.
قال آخر( :)2إن الغرقى إذ يسمعون هذا النداء الكريم لريون بأعينهم رأى العني،
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مراكب النجاة ختف إليهم من كل جهة ،وليس عليهم إَل أن يتعلقوا هبا ،ويشدوا أيدهيم
عليها ،لتحملهم إىل شاطىء النجاة والسالمة ..وهؤَلء الذين ينادون من رهبم هذا النداء
الرحيم الكريم ،ويضافون إىل عزته وجالله إضافة الرمحة واإلكرام هم العصاة ،اخلارجون
عىل حدود اهلل ،املعتدون عىل حرماته ،اجلاحدون لنعمه ..إهنم الذين أرسفوا عىل أنفسهم،
وجاروا عليها هبذه األوزار التي محلوها إياها ..فيا للطف اهلل ،ويا لسعة كرمه ..وعظيم
مننه ،وجليل إحسانه.
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َيغ ِْف ُر ر
وب َمجِي ًعا﴾ [الزمر ..]53 :شحنة من
الذ ُن َ
النور تىضء ظالم هذه النفوس التي تنظر إىل اهلل سبحانه وتعاىل من خالل هذا الضباب
املنعقد من اليأس حوهلا ،وهي تذكر بشاعة جرائمها ،وشناعة آثامها ،وحتسب ـ جهال
وضالَل ـ أن ذنوهبا أكثر من أن تغفر ،وأن جرائمها أكرب من أن يتجاوز هلا عنها.
قال آخر( :)2فأي عذر ملذنب بعد هذا البالغ املبني ،إذا هو مل يسع إىل اهلل ،ويغتسل
يف بحر رمحته ،من أدرانه ،ويتطهر من ذنوبه؟ ..وأي عذر ملجرم بعد هذا النداء الكريم
الرحيم ،إذا هو مل يمد يده إىل ربه ،ليقيل عثرته ،وحيمل عنه وزره؟
قال آخر( :)3وكعادة القرآن الكريم يف ربط الرجاء بالتكاليف ،عقب اهلل تعاىل اآلية
﴿و َأنِي ُبوا إِ َىل َر ِّب ُك ْم َو َأ ْسلِ ُموا َل ُه ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأتِ َي ُك ُم
الكريمة بالدعوة إىل اإلنابة إليه بقولهَ :
ْرص َ
ون﴾ [الزمر ]54 :أي أهيا الناس أنيبوا إىل ربكم بالتوبة ،وارجعوا إليه
ا ْل َع َذ ُ
اب ُث َّم ََل ُتن َ ُ
بالطاعة ،واستجيبوا إىل ما دعاكم إليه من توحيده وإفراد األلوهية قبل أن يأتيكم العذاب
ثم َل جتدوا نصريا وَل معينا من عذابه النازل بكم.
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﴿واتَّبِ ُعوا َأ ْح َس َن َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم ِم ْن َر ِّب ُك ْم
قال آخر( :)1ثم أمر باتباع األحسن ،فقالَ :
ِ
ِ
اب َب ْغ َت ًة َو َأ ْن ُت ْم ََل ت َْش ُع ُر َ
ون﴾ [الزمر ]55 :أي واتبعوا ما أمركم به ربكم
م ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأت َي ُك ُم ا ْل َع َذ ُ
يف تنزيله ،واجتنبوا ما هناكم عنه فيه ،من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم َل تعلمون به
حتى يغشاكم ،وَل َيفى ما يف هذا من هتديد ووعيد.
ِ
ِ
يش ٍء
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىل مبرش ًا بسعة رمحتهَ :
﴿و َر ْمحَتي َوس َع ْت ُك َّل َ ْ
ون الزَّ كَا َة َوا َّل ِذي َن ُه ْم بِآ َياتِنَا ُيؤْ ِمنُ َ
ون َو ُيؤْ ُت َ
َف َس َأ ْك ُت ُب َها لِ َّل ِذي َن َي َّت ُق َ
ون﴾ [األعراف ،]156 :أي أن
رمحته تعاىل عامة شاملة ،تسع الوجود كله ،وهي عىل سعتها ،وعمومها وشموهلاَ ،ل يناهلا
من َل يستحق الرمحة من اهلل ،ألنه قطع عىل نفسه كل طرق اإلمداد ،وأغلق عن حياته كل
منافذ املغفرة ،ألنه أساء كام مل يسئ أحد ،فكفر باهلل وأرشك به ما مل ينزل به سلطانا ،وهلذا
فقد أخذ اهلل عىل نفسه أن َل يغفر ملن أرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ،ولن يشاء
املغفرة إَل ملن كان يف قلبه نبض من رمحة ،وحركة من حمبة ،وانطالقة من إيامن ..أما القلوب
السوداء بالقسوة ،اجلامدة باحلقد ،املختنقة بالكفر ،فلن تنال املغفرة ،ألهنا مل تنفتح عىل اهلل
يف يشء ،فكيف يمكن أن تأمل بانفتاح اهلل عليها بالرمحة!؟
قال آخر( :)3ولذلك ذكر اهلل تعاىل املستحقني للرمحة ،وهم أهل الرجاء احلقيقي،
فقالَ ﴿ :ف َس َأ ْك ُت ُب َها لِ َّل ِذي َن َي َّت ُق َ
ون﴾ [األعراف ]156 :أي يعيشون اخلوف من اهلل ،كمنهج للسري
يف خط الفكر والعمل يف احلياة ،فيمنعهم ذلك من التمرد عليه بمعصيته ،ويدفعهم إىل
﴿و ُيؤْ ُت َ
ون
اَلنقياد له بطاعته ،وذلك فيام متثله التقوى من التزام روحي وعميل باهللَ ..
الزَّ كَاةَ﴾ [لقامن ]4 :فيام متثله الزكاة من حركة الرمحة يف حياة اإلنسان ،بام توحي به من روحية
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﴿وا َّل ِذي َن ُه ْم بِآ َياتِنَا ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األعراف ]156 :فيام
العطاء ،وحيوية املحبة ،وفاعلية اإليامنَ ..
يثريه اإليامن بآيات اهلل من انفتاح للعقل عىل اآلفاق الرحبة للمعرفة ،وإذعان منه باحلقيقة
الواضحة يف أجواء اهلل ،فإن اهلل حيب العقل املنفتح ،والروح املؤمنة التقية املذعنة للحق.
قال آخر :وبام أن اخلط اب ألهل الكتاب ،فقد أضاف اهلل تعاىل إىل تلك األوصاف
الر ُس َ
قوله﴿ :ا َّل ِذي َن َيتَّبِ ُع َ
ول النَّبِ َّي ْاألُ ِّم َّي ا َّل ِذي َجيِدُ و َن ُه َم ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُه ْم ِيف الت َّْو َر ِاة
ون َّ
اإلن ِ
َو ْ ِ
ْج ِ
يل﴾ [األعراف ]157 :أي أهنم ينفتحون عىل ما تقدمه إليهم التوراة واإلنجيل من دَلئل
وبراهني عىل صدق نبوته ورسالته ،فيؤمنون به ويتبعونه يف أقواله وأفعالهَ ﴿ ..ي ْأ ُم ُر ُه ْم
بِاملَْعر ِ
اه ْم ع ِ
َن املُْنْك َِر﴾ [األعراف ]157 :األمر الذي حيقق اَلنضباط حلركة املجتمع يف
وف َو َين َْه ُ
ُْ
عالقاته ومعامالته وترصفاته العامة ،بحيث يكون الطابع العام للمجتمع هو الرقابة عىل
بعضه البعض يف تأكيد اخلط املستقيم يف مجيع اَلجتاهات ،وذلك بطريقة عفوية إيامنيةَ ،ل
ِ
ِ
حي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ
اخلَ َبائِ َث﴾ [األعراف ]157 :فيام
تكلف فيها وَل ارتباكَ ..
﴿و ُحي رل َهل ُ ُم ال َّط ِّي َبات َو ُ َ
يريد حتقيقه لإلنسان يف حياته من اَلستمتاع بطيباهتا فيام يأكلونه ويرشبونه ويلبسونه
ويتلذذون به ،ومن اَلبتعاد عن خبائثها التي تيسء إىل أجسادهم وأذواقهم وأرواحهم ،ألن
اهلل مل يمنح اإلنسان احلرية يف اإلساءة إىل نفسه ،ولذلك حرم عليه ما يؤدي إىل ذلك..
ِ
َص ُه ْم﴾ [األعراف ]157 :الذي يثقل عليهم يف حياهتم وأوضاعهم من
َ
﴿و َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
َت َع َل ْي ِه ْم﴾ [األعراف ]157 :فيام كان يقيدهم
﴿و ْاألَغ َْال َل ا َّلتِي كَان ْ
ترشيعات سابقة أو َلحقةَ ،
به يف رشائعهم من األشياء الشاقة.
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ِ
ِ
اهدُ وا ِيف
اج ُروا َو َج َ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوا َّلذي َن َه َ
ِ
َسبِ ِ
يل اهللَِّ ُأو َلئِ َك َي ْر ُج َ
يم﴾ [البقرة ،]218 :أي إن املؤمنني الذين
ون َر ْمح َ
ور َرح ٌ
َت اهللَِّ َواهللَُّ َغ ُف ٌ
ثبتوا عىل إيامهنم والذين هاجروا مع رسول اهلل  أو هاجروا إليه للقيام بنرصة الدين
وإعالء كلمة اهلل ،والذين بذلوا جهدهم يف مقاومة الكفار وتقوية املؤمنني هم الذين يرجون
رمحة اهلل وإحسانه ،وهم جديرون بأن يعطوا ذلك ،ألهنم استفرغوا ما يف وسعهم ،وبذلوا
غاية جهدهم ،ومل يدخروا وسيلة فيها مرضاة لرهبم إَل فعلوها ،فحق هلم أن ينالوا الفوز
ِ
يم﴾ [البقرة ]218 :أي واهلل واسع املغفرة للتائبني
والفالح والسعادةَ ..
ور َرح ٌ
﴿واهللَُّ َغ ُف ٌ
املستغفرين ،عظيم الرمحة باملؤمنني ،حيقق هلم رجاءهم إن شاء ،بعميم فضله ،وعظيم
طوله.
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين ي ْت ُل َ ِ
الص َال َة
َاب اهللَِّ َو َأ َقا ُموا َّ
ون كت َ
َ َ
جتار ًة َلن َتب ِ
َاهم ِرسا وع ََالنِي ًة يرج َ ِ
ِ
ور ُه ْم َو َي ِزيدَ ُه ْم ِم ْن
َ َْ ُ
َو َأ ْن َف ُقوا ممَّا َرزَ ْقن ُ ْ ا َ
ور ل ُي َو ِّف َي ُه ْم ُأ ُج َ
ون َ َ ْ ُ َ
ِِ
ور﴾ [فاطر 29 :ـ  ،]30ففي اآليتني الكريمتني دعوة إىل النظر يف آيات اهلل
ور َش ُك ٌ
َف ْضله إِ َّن ُه َغ ُف ٌ
القرآنية ،وما يقع للعقل منها من علم باهلل سبحانه ،وبام له ـ سبحانه ـ من علم ،وحكمة،
وقدرة ..ففي هذه اآليات القرآنية ،معجزات ،يرى فيها الذين يتلوهنا تالوة مبرصة،
وشواهد ناطقة تشهد بام هلل من كامل وجالل ،متاما كام يرى الراءون آليات اهلل املادية
املعجزة ..وفيها دعوة إىل التالوة املتدبرة الفاقهة ،التي حتصل علام وحكمة ،وهي التي متأل
القلوب إجالَل وخشية هلل.
الص َالةَ﴾
﴿و َأ َقا ُموا َّ
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل أوصافا أخرى للراجني ،فقالَ :
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[فاطر ..]29 :واجلملة هنا حالية من فاعل يتلون ،أي يتلون كتاب اهلل ،وقد أقاموا الصالة،
﴿و َأ ْن َف ُقوا ِممَّا رزَ ْقن ُ ِ
رسا َوع ََالنِ َي ًة﴾ [فاطر ]29 :أي وأنفقوا مما رزقهم اهلل رسا وجهرا.
َ
َ
َاه ْم ا
قال آخر( :)1ثم ذكر حاهلم عند قيامهم بتلك األعامل الصاحلة ،فقالَ ﴿ :ي ْر ُج َ
ون

ور﴾ [فاطر ،]29 :أي أن هؤَلء الذين يتلون كتاب اهلل ،ثم يقيمون الصالة ،ويؤتون
َِ
جت َار ًة َل ْن َت ُب َ
الزكاة يرجون جتارة رائجة ،رابحة لن تبور ..بل إهنا جتد من يشرتهيا منهم ،ويضاعف هلم
الثمن فيها ..وإنه اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي يشرتى منهم هذه البضاعة ،ويضاعف هلم
الثمن عليها.
ِ
()2
ور ُه ْم َو َي ِزيدَ ُه ْم ِم ْن َف ْضلِ ِه إِ َّن ُه
قال آخر  :ثم ذكر جزاءهم ،فقال﴿ :ل ُي َو ِّف َي ُه ْم ُأ ُج َ
ور﴾ [فاطر ،]30 :أي ليعطيهم أجر ما عملوا كامال وافيا غري منقوص ،بل وأكثر
ور َش ُك ٌ
َغ ُف ٌ
من هذا ،فإن اهلل سيزيدهم ،ويضاعف هلم األجر ،فضال وكرما وإحسانا منه ..ألنه غفور
يتجاوز عن سيئاهتم ،شكور يقابل القليل من اإلحسان باجلزيل من العطاء.
ِ
ِ
()3
ِ
حي َذ ُر
قال آخر  :ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :أ َّم ْن ُه َو َقان ٌت آنَا َء ال َّل ْي ِل َساجدً ا َو َقائ ًام َ ْ
ون َوا َّل ِذي َن ََل َي ْع َل ُم َ
مح َة َر ِّب ِه ُق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
ون ِإن ََّام َيت ََذك َُّر ُأو ُلو
ْاآل ِخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ْ َ
ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [الزمر ،]9 :أي أأنت أهيا املرشك أحسن حاَل ومآَل أم من هو قائم بأداء الطاعات،
ودائب عىل وظائف العبادات ،يف ساعات الليل التي تكون فيها العبادة أشق عىل النفوس،
وأبعد من الرياء ،فتكون أقرب إىل القبول ،وهو يف حال عبادته خائف راج؟ َل شك أن
اجلواب َل حيتاج إىل بيان ..ثم أكد نفى التساوي ونبه إىل فضيلة العلم ورشف العمل به
ون َوا َّل ِذي َن ََل َي ْع َل ُم َ
فقالُ ﴿ :ق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الزمر ]9 :أي قل أهيا الرسول
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لقومك :هل يستوى الذين يعلمون ما هلم يف طاعة رهبم من الثواب ،وما عليهم يف
معصيتهم إياه من عقاب ،والذين َل يعلمون ذلك ،فهم َيبطون خبط عشواءَ ،ل يرجون
بحسن أعامهلم خريا ،وَل َيافون من سيئها رشا ..وجاء هذا الكالم بأسلوب اَلستفهام
للدَللة عىل أن األولني بلغوا أعىل معارج اخلري ،وأن اآلخرين درجوا يف دركات الرش ،وَل
َيفى ذلك عىل منصف وَل مكابر ..ثم بني أن ما سلف إنام يفهمه كل ذى لب ،فأمثال
هؤَلء عىل قلوهبم غشاوةَ ،ل يفقهون موعظة ،وَل تنفع فيهم التذكرة فقال﴿ :إِن ََّام َيت ََذك َُّر
ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [الزمر ]9 :أي إنام يعترب بحجج اهلل ويتعظ هبا ويتدبرها أهل العقول واحلجا،
َل أهل اجلهل والغفلة.
َان َل ُك ْم فِ ِ
يه ْم ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ملَِ ْن ك َ
قال آخر :ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
َان َي ْر ُجو اهللََّ
ِ
ِ
احل ِميدُ ﴾ [املمتحنة ،]6 :وقد وردت هذه اآلية
َوا ْل َي ْو َم ْاآلخ َر َو َم ْن َيت ََو َّل َفإِ َّن اهللََّ ُه َو ا ْلغَن ري ْ َ
ِ
يم َوا َّل ِذي َن َم َع ُه إِ ْذ َقا ُلوا
الكريمة بعد قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ كَان ْ
َت َل ُك ْم ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ِيف إِ ْب َراه َ

ون ِمن د ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ون اهللَِّ َك َف ْرنَا ِب ُك ْم َو َبدَ ا َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ُم ا ْل َعدَ َاو ُة
ل َق ْوم ِه ْم ِإنَّا ُب َرآ ُء منْ ُك ْم َوممَّا َت ْع ُبدُ َ ْ ُ
اهيم ِألَبِ ِ
ِ
ِ
يه َألَ ْس َتغ ِْف َر َّن َل َك َو َما َأ ْملِ ُك َل َك
َوا ْل َبغ َْضا ُء َأ َبدً ا َحتَّى ُتؤْ منُوا بِاهللَِّ َو ْحدَ ُه إِ ََّل َق ْو َل إِ ْب َر َ
ِمن اهللَِّ ِمن َ ٍ
جت َع ْلنَا فِ ْتنَ ًة لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا
يشء َر َّبنَا َع َل ْي َك ت ََو َّك ْلنَا َوإِ َل ْي َك َأ َن ْبنَا َوإِ َل ْي َك املَْ ِص ُري َر َّبنَا ََل َ ْ
َ
ْ ْ
ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
يم﴾ [املمتحنة 4 :ـ  ]5لتنبه إىل أن الرجاء احلقيقي هو الذي
َواغْف ْر َلنَا َر َّبنَا إِن ََّك َأن َ َ
احلك ُ
َ
يصحبه العمل الصالحَ ،ل جمرد األماين الكاذبة.
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِنَّام َأنَا ب َ ِ
وحى إِ َ َّيل َأن ََّام إِ َهل ُ ُك ْم إِ َل ٌه
رش م ْث ُل ُك ْم ُي َ
َ َ ٌ
احلا و ََل ي ْ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
و ِ
احدٌ َف َم ْن ك َ
حدً ا﴾ [الكهف:
رش ْك بِع َبا َدة َر ِّبه َأ َ
َان َي ْر ُجو ل َقا َء َر ِّبه َف ْل َي ْع َم ْل ع ََم ًال َص ً َ ُ
َ
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 ،]110ففي اآلية الكريمة تقرير لبرشية رسول اهلل  ،وأنه ومجيع رسل اهلل ،ليسوا إَل خلقا
من خلق اهلل ،وعبيدا من عبيده ،اختصهم اهلل برمحته ،واصطفاهم لرسالته ..وكام تقرر اآلية
برشية الرسول ،تقرر الطريق السوى الذي ينبغى أن يستقيم عليه اإلنسان كى يكون يف
عباده اهلل الصاحلني املؤمنني ..وهذا الطريق إنام يقوم عىل اإليامن باهلل ،وباليوم اآلخر،
والعمل الصالح ،الذي َل جيد اإلنسان غريه يف هذا اليوم ،مركبا يدفع به إىل شاطىء األمن
والسالم ،ويفتح له أبواب اجلنة والرضوان.
التوبة:
بعد سامعي هلذه األحاديث من أهل مقام الرجاء ،طلب مني مرافقي ومن معه ألن
نسري إىل مقام آخر ..فرسنا مسافة قصرية ،حيث وجدنا روضة كتب عىل باهبا [مدرسة
التوبة] ،وقد رأينا شيخها يقول لتالميذه :لقد رأيت بعضهم حيتقر مقام التوبة ،ويعتربه
خاصا بالعصاة واملنحرفني ..فكيف تردون عليه؟
قال أحدهم :نرد عليه بقوله تعاىل يف وصف األنبياء عليهم السالم ومن صحبهم
ِ
من الربانيني﴿ :و َك َأين ِمن نَبِي َقات ََل معه ِربي َ ِ
اهب ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهلل َو َما
َ َ ُ ِّ ر
ون كَث ٌري َف َام َو َهنُوا َملا َأ َص َ ُ
َ ِّ ْ ْ ٍّ
ِ
الصابِ ِري َن َو َما ك َ
َان َق ْو َهل ُ ْم إِ ََّل َأ ْن َقا ُلوا َر َّبنَا اغ ِْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا
ب َّ
اس َتكَا ُنوا َواهلل ُحي ر
َض ُع ُفوا َو َما ْ
ِ
ِ
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [آل عمران ،]147 ،146 :ثم ذكر
رسا َفنَا يف َأ ْم ِرنَا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ
َوإ ْ َ

اب الدر ْن َيا َو ُح ْس َن َث َو ِ
اب
اجلزاء العظيم املعد هلم بسبب قوهلم هذا ،فقالَ ﴿ :فآت ُ
َاه ُم اهلل َث َو َ
ْاآل ِخر ِة واهلل ُحيِب املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [آل عمران]148 :
ر ْ
َ َ
قال آخر( :)1ويف اآليات الكريمة إشارة إىل ما ينبغى أن يكون عليه موقف
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املجاهدين الصابرين ،حني يكرهبم الكرب ،ويشتد هبم البالء ..فهم َل يذكرون غري اهلل،
وَل يلتفتون إَل إليه ،طالبني عفوه ومغفرته ،وتثبيت أقدامهم يف موطن اجلهاد ،حتى َل
تنزع هبم نفوسهم إىل أن يولوا األدبار ،وأن يطلبوا السالمة والنجاة ..ويف طلبهم أن يغفر
اهلل هلم ذنوهبم ،وإرسافهم يف أمرهم ،وجعله مفتتح دعائهم ،اعرتاف ضمنى بأن شيئا ما
دخل عىل إيامهنم ،فأدخل الوهن والضعف عليهم ـ وإن مل هينوا ومل يضعفوا ـ وباعد بينهم
وبني النرص املرجو عىل عدوهم ..فهم يف هذا الدعاء يُّضعون إىل اهلل أن يغفر هلم ذنوهبم،
وأن يتجاوز عن سيئاهتم ،فإذا استجاب اهلل هلم ذلك ،طهرت نفوسهم ،واستقامت طريقهم
إىل اهلل ،واشتد قرهبم منه ،وكان هلم أن يطلبوا إىل اهلل أن يثبت أقدامهم ،وأن يمسك هبم
عىل هذا الطريق الذي استقاموا عليه.
قال آخر :ومثل ذلك وصف اهلل تعاىل أويل األلباب ،فقال﴿ :ا َّل ِذي َن َي ْذ ُك ُر َ
ون اهلل ِق َيا ًما
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
َو ُق ُعو ًدا َوع ََىل ُجنُ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
وهبِ ْم َو َي َت َفك َُّر َ
ض﴾ [آل عمران]191 :؛ فذكر أهنم
َّ َ َ
َاديا ين ِ
ِ
ِ
َادي لِ ْ ِ
إل َيام ِن َأ ْن ِآمنُوا بِ َر ِّب ُك ْم َفآ َمنَّا َر َّبنَا َفاغ ِْف ْر
﴿ر َّبنَا إِ َّننَا َسم ْعنَا ُمن ً ُ
يقولون يف دعائهمَ :
َلنَا ُذ ُنو َبنَا َو َك ِّف ْر َعنَّا َس ِّيئَاتِنَا َوت ََو َّفنَا َم َع ْاألَ ْب َر ِ
ار﴾ [آل عمران]193 :
﴿ر ِّب إِ ِّين َأ ُعو ُذ بِ َك َأ ْن َأ ْس َأ َل َك َما
قال آخر :وأخرب عن نوح عليه السالم أنه قالَ :
ِ ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

اخل ِ
ن﴾ [هود]47 :
ارسي َ
َل ْي َس ِيل بِه ع ْل ٌم َوإِ ََّل َتغْف ْر ِيل َوت َْر َمحْني َأ ُك ْن م َن ْ َ

قال آخر :وأخرب عن إبراهيم عليه السالم أنه قال﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َقنِي َف ُه َو َ ْهي ِد ِ
ين َوا َّل ِذي
ِ ِ
ني وإِ َذا م ِر ْض ُت َفهو ي ْش ِف ِ ِ
ِ
ِ ِ
حييِ ِ
ني َوا َّل ِذي َأ ْط َم ُع َأ ْن َيغ ِْف َر
َُ َ
ني َوا َّلذي ُيمي ُتني ُث َّم ُ ْ
ُه َو ُي ْطع ُمني َو َي ْسق ِ َ َ
ِ
ِ ِ
ِيل َخطِيئَتِي َي ْو َم الدِّ ِ
الصاحلنيَ ﴾ [الشعراء 78 :ـ ]83
ب ِيل ُحك ًْام َو َأ ْحل ْقني بِ َّ
ين َر ِّب َه ْ
ْت َأ ْه َل ْكت َُه ْم
﴿ر ِّب َل ْو ِشئ َ
قال آخر :وأخرب عن موسى عليه السالم أنه قال يف دعائهَ :
ِم ْن َق ْب ُل َو ِإ َّي َ ِ
الس َف َها ُء ِمنَّا ِإ ْن ِه َي ِإ ََّل فِ ْتنَ ُت َك ُت ِض رل ِ َهبا َم ْن ت ََشا ُء َو َ ْهت ِدي َم ْن
اي َأ ُ ْهتل ُكنَا ِب َام َف َع َل ر
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ْت َخ ْ ُري ا ْلغَافِ ِري َن﴾ [األعراف ،]155 :ويف موقف آخر من
محنَا َو َأن َ
ْت َولِ رينَا َفاغ ِْف ْر َلنَا َو ْار َ ْ
ت ََشا ُء َأن َ
مواقفه ذكر أنه قالَ ﴿ :ق َال رب إِ ِّين َظ َلم ُت َن ْف ِيس َفاغ ِْفر ِيل َف َغ َفر َله إِ َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
يم﴾
َ ُ ُ َ
َ ِّ
الرح ُ
ُ َّ
ْ
ْ
[القصص]16 :

﴿و َظ َّن َد ُاوو ُد
قال آخر :وأخرب عن داود عليه السالم ومسارعته لالستغفار ،فقالَ :
ِ
َاب َف َغ َف ْرنَا َل ُه َذلِ َك َوإِ َّن َل ُه ِعنْدَ نَا َلزُ ْل َفى َو ُح ْس َن َم ٍ
آب﴾
اس َت ْغ َف َر َر َّب ُه َو َخ َّر َراك ًعا َو َأن َ
َأن ََّام َف َتنَّا ُه َف ْ
[ص]25 ،24 :

﴿و َل َقدْ َف َتنَّا ُس َل ْي َام َن َو َأ ْل َق ْينَا ع ََىل
قال آخر :ومثله سليامن عليه السالم ،فقد قال عنهَ :
ِ
ِ ِ
ب ِيل ُم ْلكًا ََل َينْ َب ِغي ِألَ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي إِن ََّك َأ ْن َت
َاب َق َال َر ِّب اغْف ْر ِيل َو َه ْ
ُك ْرس ِّيه َج َسدً ا ُث َّم َأن َ
اب﴾ [ص]35 ،34 :
ا ْل َو َّه ُ

قال الشيخ :بورك فيكم ..أظن أن فيام ذكرمتوه من اآليات الكريمة كفاية لكل
عاقل ..واآلن حدثوين عن التوبة احلقيقية التي أرادها اهلل منا.
قال أحدهم :لقد وصفها اهلل تعاىل بالنصح ،فقالَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُتو ُبوا إِ َىل اهللَِّ
تَوب ًة نَصوحا عَسى رب ُكم َأ ْن ي َك ِّفر َعنْ ُكم سيئَاتِ ُكم ويدْ ِخ َل ُكم جن ٍ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار
َّات َ ْ
ْ َ
ْ َُ
ْ َ ِّ
َْ ُ ً َ َر ْ ُ َ
ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َوبِ َأ ْي َام ِ ِهن ْم َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا َأ ْمت ِ ْم
ور ُه ْم َي ْس َعى َب ْ َ
َي ْو َم ََل َُي ِْزي اهللَُّ النَّبِ َّي َوا َّلذي َن آ َمنُوا َم َع ُه ُن ُ
َلنَا ُنورنَا واغ ِْفر َلنَا إِن ََّك ع ََىل ُك ِّل َ ٍ ِ
ير﴾ [التحريم]8 :
يشء َقد ٌ
َ َ ْ
ْ
قال آخر( :)1ففي اآلية الكريمة نداء للمؤمنني ،الذين انحرفت هبم الطريق حتى
وقعوا يف املعصية وامتدت هبم ،فسيطرت عىل مساحة كبرية من حياهتم ،أن يعودوا إىل اهلل،
حتى يتوبوا إليه توبة نصوحا ،يف العمق العميق من خضوعهم له ،وانفتاحهم عىل طاعته،
ليتقبلهم اهلل قبوَل حسنا ،فيكفر عنهم سيئاهتم ويدخلهم جنته.
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قال آخر :والتوبة النصوح هي التوبة احلقيقية التي تتحرك من الندم العميق عىل ما
سلف من عمل َل يريض اهلل ،ومن العزم األكيد عىل عدم العودة إليه يف املستقبل،
والتخطيط للسري يف اخلط املستقيم يف طاعة اهلل ..وهكذا يريد اهلل من املؤمنني أن يفكروا
دائام باخلط الذي ينتمون إليه ،ليدققوا يف طريقة حركة خطواهتم عليه ،ويستغرقوا يف
التدقيق يف عالقتهم باهلل ،ليدرسوا مدى إخالصهم له ،ليقوموا ما انحرفوا فيه ،وليصححوا
ما أخطئوا فيه ،لتبقى عيوهنم مشدودة إىل خط اَلستقامة ،فال يغيب عنهم ،وتبقى قلوهبم
مفتوحة عىل اهلل ،فال تنغلق عنه.
قال آخر :وقد ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل أن لكل ذنب توبته اخلاصة ،ومن
ِ
ِ
اب
وب َع َل ْي ِه ْم َو َأنَا الت ََّّو ُ
األمثلة عىل ذلك قوله﴿ :إِ ََّل ا َّلذي َن تَا ُبوا َو َأ ْص َل ُحوا َو َب َّينُوا َف ُأو َلئ َك َأ ُت ُ
ون ما َأنْزَ ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
ِ
ِ
َات َو ْاهلُدَ ى ِم ْن َب ْع ِد َما
َ َ ِّ
يم﴾ [البقرة ]160 :بعد قوله﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َي ْك ُت ُم َ َ
الرح ُ
َّ
َّاس ِيف ا ْلكِت ِ
َب َّينَّا ُه لِلن ِ
الال ِعنُ َ
َاب ُأو َلئِ َك َي ْل َعنُ ُه ُم اهللَُّ َو َي ْل َعنُ ُه ُم َّ
ون﴾ [البقرة]159 :
قال آخر( :)1أي إن أهل الكتاب الذين كتموا أمر اإلسالم وأمر حممد  وهم جيدونه
مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل بينا واضحا ،يستحقون الطرد والبعد من رمحة اهلل،
ويستوجبون بأعامهلم الدعاء عليهم باللعن من املالئكة والناس أمجعني إَل من أناب عن
كتامنه ،وراجع التوبة باإليامن بمحمد  وأقر بنبوته ،وصدق ما جاء به من عند اهلل ،وأصلح
حال نفسه بالتقرب إىل اهلل بصالح األعامل ،وبني ما علم من وحي اهلل إىل أنبيائه ،وما عهد
إليهم يف كتبه ،فلم يكتمه ومل َيفه ،فهؤَلء يتوب اهلل عليهم ويفيض عليهم مغفرته تفضال
منه ورمح ة ،وهو الذي يرجع قلوب عباده املنرصفة عنه ويردها إليه بعد إدبارها عن طاعته،
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وهو الرحيم باملقبلني عليه يتغمدهم برمحته ويشملهم بعفوه ،ويصفح عام كانوا اجرتحوا
من السيئات.
قال آخر :ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِ ََّل ا َّل ِذي َن تَا ُبوا َو َأ ْص َل ُحوا َوا ْعت ََص ُموا بِاهللَِّ
ِ
ِِ
ِ
يام﴾ [النساء]146 :
َو َأ ْخ َل ُصوا ِدين َُه ْم هللَِّ َف ُأو َلئِ َك َم َع املُْؤْ ِمنِنيَ َو َس ْو َ
ف ُيؤْ ت اهللَُّ املُْؤْ مننيَ َأ ْج ًرا عَظ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ريا﴾ [النساء]145 :
بعد قوله﴿ :إ َّن املُْنَافقنيَ يف الدَّ ْرك ْاألَ ْس َف ِل م َن النَّار َو َل ْن َجتدَ َهل ُ ْم نَص ً
قال آخر( :)1ففي اآليتني الكريمتني بيان ألحوال املنافقني ،الذين اختذهم بعض
الغافلني من املؤمنني أصدقاء ألنفسهم ،حيث توضح اآلية أن املنافقني يستقرون يف القيامة
يف أحط وأسفل دركة من دركات جهنم ،ولن يستطيع أحد أن ينرصهم أو ينقذهم من هذا
املصري أبدا ،وهم يستحقون هذا العقاب ،ألن ما يلحق البرشية من ويالت من جانب
هؤَلء هو أشد خطرا من كل األخطار ،فإن هؤَلء بسبب احتامئهم بظاهر اإليامن حيملون
بصورة غادرة وبمطلق احلرية عىل املؤمنني العزل ويطعنوهنم من اخللف بخناجرهم
املسمومة ،وبدهيي أن يكون حال أعداء ـ كهؤَلء ـ يظهرون بلباس األصدقاء ،أشد خطرا
من األعداء املعروفني الذين يعلنون عداوهتم َصاحة ..ومع ذلك فقد ذكر اهلل تعاىل أن
املجال مفتوح حتى ألكثر الناس تلوثا للتوبة من أعامهلم وإصالح شأهنم ،والسعي
للتعويض باخلري عن ماضيهم املشني ،والعودة إىل رمحة اهلل والتمسك بحبله واإلخالص هلل
باإليامن به.
قال آخر( :)2وذكر رشوط عودهتم ،فقال﴿ :إِ ََّل ا َّل ِذي َن تَا ُبوا َو َأ ْص َل ُحوا َوا ْعت ََص ُموا
بِاهللَِّ َو َأ ْخ َل ُصوا ِدين َُه ْم هللَِّ﴾ [النساء ،]146 :أي غريوا حياهتم عىل النهج الذي حيبه اهلل ويرضاه،
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ومل يلجأوا إىل ركن غريه ،واعتربوا اَلرتباط باهلل القاعدة التي حتدد هلم عالقاهتم وسلوكهم
ومواقعهم يف احلياة ،وأخلصوا دينهم هلل ،فلم حيولوا الدين إىل سلعة يف املزاد ..إذا فعلوا
ذلك؛ فإن اهلل سيحرشهم مع املؤمنني الذين يتحركون يف طريق اإليامن من موقع اإلصالح
يف العمل ،واَلعتصام باهلل يف مجيع األمور ،وإخالص الدين له يف كل املواقف والتطلعات،
وسيجدون هناك مع املؤمنني األجر العظيم الذي يؤتيهم اهلل إياه برمحته ورضاه.
قال آخر :ومثل ذلك ذكر اهلل تعاىل رشوطا أخرى لصحة التوبة ،فقال﴿ :إِن ََّام الت َّْو َب ُة
ِ
ون ِم ْن َق ِر ٍ
وب اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم َوك َ
السو َء بِ َج َها َل ٍة ُث َّم َي ُتو ُب َ
ع ََىل اهللَِّ لِ َّل ِذي َن َي ْع َم ُل َ
َان
يب َف ُأو َلئ َك َي ُت ُ
ون ر
ِ
اهللَُّ عَلِيام حكِيام و َليس ِ
ِ
ت الت َّْو َب ُة لِ َّل ِذي َن َي ْع َم ُل َ
ت َق َال
ُّض َأ َحدَ ُه ُم املَْ ْو ُ
ون َّ
ً َ ً َ َْ
الس ِّيئَات َحتَّى إ َذا َح َ َ
ِ
ِ
إِ ِّين ُت ْب ُت ْاآل َن َو ََل ا َّل ِذي َن َي ُمو ُت َ
يام﴾ [النساء]18 ،17 :
ون َو ُه ْم ُك َّف ٌار ُأو َلئ َك َأ ْعتَدْ نَا َهل ُ ْم ع ََذا ًبا َأل ً
قال آخر( :)1ففي هاتني اآليتني بيان للتوبة التي يقبلها اهلل من عباده املذنبني ،والتي
يلقى هبا ذنوهبم بالصفح واملغفرة ..واملراد باجلهالة هنا ما يركب اإلنسان من محق ،وطيش،
ونزق ..وهو يف مواجهة املنكر ،وليس املراد باجلهالة عدم العلم باملنكر الذي يرتكبه ..فهذا
معفو عنه ،وحمسوب من باب اخلطأ.
قال آخر( :)2واملراد بالتوبة من قريب ،أن يرجع املذنب إىل نفسه بالالئمة والندم،
وأن ينكر عليها هذا املنكر الذي وقع فيه ،وأَل يستمرئه ،فإذا وقف اإلنسان من نفسه هذا
املوقف كانت له إىل اهلل رجعة من قريب ..فإن مثل هذا الشعور يزعج اإلنسان عن هذا
املورد الوبيل الذي يرده ،ويلوى زمامه عنه ..إن مل يكن اليوم فغدا أو بعد غد ..وهذا ما
محده اهلل سبحانه وتعاىل ألصحاب تلك النفوس التي يقلقها اإلثم ،ويزعجها املنكر إذا هي
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أملت بمنكر ،أو واقعت ذنبا ،فكان من محده سبحانه لتلك النفس وتكريمه هلا أن أقسم هبا،
ِ
﴿َل ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َو ََل ُأ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ
فقالَ :
﴿وا َّل ِذي َن إِ َذا
س ال َّل َّوا َمة﴾ [القيامة 1 :ـ  ،]2وقالَ :
ِ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ
وهبِ ْم َو َم ْن َيغ ِْف ُر ر
وب إِ ََّل اهللَُّ َو َمل
الذ ُن َ
َف َع ُلوا َفاح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذك َُروا اهللََّ َف ْ
ِ
رصوا ع ََىل َما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [آل عمران ،]135 :فالعلم هنا مقابل للجهالة يف قوله تعاىل:
ُي ر
(يعملون السوء بجهالة) ،أي أهنم مل يرصوا عىل ما فعلوا من منكر وهم يعلمون أن هذا
املنكر جينى عليهم وحيبط أعامهلم ،وإنام هم مغطى عىل برصهم ،ملا لبسهم حال غشياهنم
املنكر من خفة وطيش ،فلام استبان هلم وجه املنكر ،وعرفوا عاقبة أمرهم معه ،أنكروه،
وبرئوا إىل اهلل منه.
قال آخر( :)1وقد مدح اهلل هؤَلء ،الذين ينكرون املنكر حتى بعد أن يواقعوه ،فقال:
اخلري ِ
ِ
ون ما آت َْوا َو ُق ُلوهبم َو ِج َل ٌة َأهنم إِ َىل ر ِهبم ر ِ
ون ُأو َلئِ َك ُي َس ِار ُع َ ِ
اج ُع َ
ات
َ
َّ ُ ْ َ ِّ ْ َ
ُُ ْ
﴿وا َّلذي َن ُيؤْ ُت َ َ
ون يف ْ َ ْ َ
َو ُه ْم َهلَا َسابِ ُق َ
سا إِ ََّل ُو ْس َع َها﴾ [املؤمنون 60 :ـ ]62
ون َو ََل ُن َك ِّل ُ
ف َن ْف ً

قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل الصنف املقابل هلؤَلء ،فقال﴿ :و َليس ِ
ت الت َّْو َب ُة لِ َّل ِذي َن
َ َْ
ِ
ِ
ت َق َال إِ ِّين ُت ْب ُت ْاآل َن َو ََل ا َّل ِذي َن َي ُمو ُت َ
َي ْع َم ُل َ
ون َو ُه ْم
ُّض َأ َحدَ ُه ُم املَْ ْو ُ
ون َّ
الس ِّيئَات َحتَّى إ َذا َح َ َ

ُك َّف ٌار﴾ [النساء ،]18 :وفيها رد وردع ألولئك الذين يستخفون بمحارم اهلل ،فيهجمون عليها
يف غري حترج وَل تأثم ،ويبيتون معها ،ويصبحون عليها ،دون أن يكون هلم مع أنفسهم
حساب أو مراجعة ..وهكذا يقطعون العمر ،يف صحبة الفواحش ،ظاهرها وباطنها ،حتى
إذا بلغوا آخر الشوط من احلياة ،وأطل عليهم املوت ،فزعوا وكربوا ،وألقوا هبذا الزاد
اخلبيث من أيدهيم ،وقالوا :تبنا إىل اهلل ،وندمنا عىل ما فعلنا من ركوب هذه املنكرات..
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ْ

وهي توبة مل جتىء من قلب مطمئن ،وعقل مدرك ،حياسب ويراجع ،ويأخذ ويدع ،ولكنها
توبة اليائس الذي َل جيد أمامه طريقا غري هذا الطريق ..فهو مل يثب وهو يف خرية من أمره..
فيمسك املنكر أو يدعه ،ويقيم عىل املعصية أو هيجرها ..وإنام هو إذ يتوب يف ساعة املوت،
أشبه باملكره عىل تلك التوبة ،إذ َل وجه أمامه للنجاة غري هذا الوجه.
قال آخر( :)1وقد فعلها فرعون من قبل حني أدركه الغرق ،فرده اهلل سبحانه ،ومل
ِ ِ
رسائِ َيل ا ْل َب ْح َر َف َأ ْت َب َع ُه ْم فِ ْرع َْو ُن
يقبل منه َصفا وَل عدَل ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َج َاوزْ نَا بِ َبني إ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
رسائِ َيل
َو ُجنُو ُد ُه َب ْغ ًيا َوعَدْ ًوا َحتَّى إ َذا َأ ْد َر َك ُه ا ْلغ ََر ُق َق َال آ َمن ُْت َأ َّن ُه ََل إ َل َه إ ََّل ا َّلذي آ َمن َْت ِبه َبنُو إ ْ َ
ِ
ِ
َص ْي َت َق ْب ُل َو ُكن َْت ِم َن املُْ ْف ِس ِدي َن﴾ [يونس 90 :ـ  ،]91فإيامن فرعون
َو َأنَا م َن املُْ ْسلِمنيَ ْآآل َن َو َقدْ ع َ
هنا مل يكن عن اختيار بني اإليامن والكفر ..بل كان َل بد له من أن يؤمن حتى ينجو من
الغرق ،إن الكفر باهلل هو الذي أورده هذا املورد ،وإن اإليامن باهلل الذي كفر به من قبل هو
الذي يرده عن هذا املورد ويدفعه عنه ..هكذا فكر وقدر ..وشبيه هبؤَلء الذين َل يرجعون
إىل اهلل ،وَل يذكرونه إَل عند حرشجة املوت ،أولئك الذين يغرقون أنفسهم يف اآلثام
مادامت تواتيهم الظروف ،وتسعفهم األحوال ،حتى إذا سدت يف وجوههم منافذ الطريق
إىل مقارفة اإلثم ،بسبب أو بأكثر من سبب ،تعففوا وتابوا ..وتلك توبة العاجز املقهور،
ورجعة املهزوم املغلوب عىل أمرهَ ،ل َيالطها شىء من الندم ،وَل يقوم عليها سلطان من
إرادة ومغالبة ..ولذلك فهي توبة غري مقبولة.
ِ
ب الت ََّّوابِنيَ
قال آخر( :)2وهكذا قرن اهلل تعاىل التوبة بالطهارة ،فقال﴿ :إِ َّن اهللََّ ُحي ر

ِ
ب املُْ َت َط ِّه ِري َن﴾ [البقرة ،]222 :أي إن اهلل حيب التوابني الذين إذا وقعوا يف املعصية وطاف
َو ُحي ر
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هبم الشيطان فأبعدهم عن اهلل ،ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم ،وتابوا منها ،وأنابوا إليه ،ومل
يرصوا عىل ما فعلوا ..فهؤَلء هم الذين َيتزنون يف أعامقهم اإليامن باهلل واملحبة له واَللتزام
بطاعته ،من دون أية حالة للتمرد التي تتناىف مع اإلحساس بالعبودية ،وهم الذين مل تنطلق
معصيتهم يف خطيئاهتم من جحود باهلل ،وَل استهانة بعقوبته ،وَل هتاون بوعيده ،وَل
استخفاف بأمره وهنيه ..بل انطلقت من غفلة العمل وثورة الغريزة ،ونداء اجلسد ووسوسة
الشيطان ،فهي حدث عارض يف حركة العمق اإليامين يف الذات ،وليست حالة عميقة
مستقرة ،ولذلك كانوا أهال ملحبة اهلل من خالل حمبتهم له.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل حمبته للمتطهرين الذين يتطهرون من قذارة الكفر
والضالل والذنوب الكبرية والصغرية ،فيلتقون بالتوابني الذين متثل التوبة لدهيم حالة من
التطهر الروحي ،الذي يتحول إىل حالة من التطهر اجلسدي ..واهلل يريد لإلنسان أن يعيش
حالة التطهر اجلسدي كام يريد له أن يعيش حالة التطهر الروحي ،ألن احلياة املستقيمة
الطاهرة يف نظامها الطبيعي املتوازن يف اجلانب الفردي واَلجتامعي ،بحاجة إىل الطهارتني
معا.
قال آخر :ولذلك أمر اهلل هبام معا ،فقد حتدث عن الطهارة املادية يف مواضع خمتلفة
من القرآن الكريم كقوله تعاىلِ :
﴿و ُينَزِّ ُل َع َل ْي ُك ْم ِم َن
﴿وث َيا َب َك َف َط ِّه ْر﴾ [املدثر ،]4 :وقولهَ :
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َعنْ ُك ْم ِر ْجزَ َّ
وه َّن
﴿و ََل َت ْق َر ُب ُ
الش ْي َطان﴾ [األنفال ،]11 :وقولهَ :
الس َامء َما ًء ل ُي َط ِّه َر ُك ْم بِه َو ُي ْذه َ
َّ
حتَّى ي ْطهر َن َفإِ َذا َت َطهر َن َف ْأ ُت ُ ِ
م اهللَُّ﴾ [البقرة]222 :
وه َّن م ْن َح ْي ُث َأ َم َر ُك ُ
َّ ْ
َ َ ُْ
قال آخر :وحتدث عن الطهارة املعنوية ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َمل ْ ُي ِر ِد اهللَُّ َأ ْن ُي َط ِّه َر
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ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾ [املائدة ،]41 :وقال﴿ :إِن ََّام ُي ِريدُ اهللَُّ
وهب ْم َهل ُ ْم ِيف الدر ْن َيا خزْ ٌي َو َهل ُ ْم ِيف ْاآلخ َرة ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
ُق ُل َ ُ
ِ
ِ ِ
ريا﴾ [األحزاب]33 :
ل ُي ْذه َ
ب َعنْ ُك ُم ِّ
الر ْج َس َأ ْه َل ا ْل َب ْيت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ً
﴿خ ْذ ِمن َأمو ِ
اهل ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُتزَ ك ِ
قال آخر :وذكر طهارة املال ،فقالُ :
ِّيه ْم ِ َهبا
ْ َْ
َك س َك ٌن َهلم َواهللَُّ س ِم ٌ ِ
يم﴾ [التوبة ،]103 :وطهارة املسجد من
يع عَل ٌ
َ
ُْ
َو َص ِّل َع َل ْي ِه ْم إِ َّن َص َالت َ َ
َان ا ْلبي ِ
األوثان والرشك ،فقال﴿ :وإِ ْذ بو ْأنَا ِ ِ ِ
ت َأ ْن ََل ُت ْ ِ
رش ْك ِِّب َش ْيئًا َو َط ِّه ْر َب ْيتِ َي
يم َمك َ َ ْ
َ َ َّ
إل ْب َراه َ
ِ
ِِ
ِ ِِ
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل
الس ُجود﴾ [احلج ،]26 :وطهارة املاء ،فقالَ :
الر َّك ِع ر
لل َّطائفنيَ َوا ْل َقائمنيَ َو ر
ِ
ِ
ِِ
ورا﴾ [الفرقان ،]48 :وطهارة الرشاب،
رشا َب ْ َ
الر َي َ
الس َامء َما ًء َط ُه ً
ني َيدَ ْي َر ْمحَته َو َأنْزَ ْلنَا م َن َّ
ِّ
اح ُب ْ ً
ِ ِ
َرب ٌق َو ُح رلوا َأ َس ِ
اب ُسنْدُ ٍ
رشا ًبا
او َر ِم ْن فِ َّض ٍة َو َس َق ُ
فقال﴿ :عَال َي ُه ْم ث َي ُ
ُّض َوإِ ْست ْ َ
اه ْم َر ر ُهب ْم َ َ
س ُخ ْ ٌ
ورا﴾ [اإلنسان]21 :
َط ُه ً

قال آخر( :)1وكل هذه اآليات الكريمة تدل عىل أن اهلل تعاىل يريد لإلنسان أن يعيش
يف حياته الطهارة املادية التي تتحول إىل حالة نفسية ترفض القذارة اخلبيثة ،وتتحول إىل
حالة عبادية ترفض التأثريات املعنوية السلبية الناجتة عن احلدث األكرب واألصغر ،وإىل
حميط طاهر نظيف يبتعد به اإلنسان عن األمراض واألوضاع املنفرة الناشئة من القذارات
يف جسده ويف طعامه ورشابه وملبسه ومسكنه ويف ما حوله ومن حوله ...كام يريد له أن
يعيش الطهارة الروحية يف الفكر الطاهر ،والقلب الطاهر ،والعمل النظيف ،والقول
الطاهر ...لتجتمع له يف وجدانه احلضاري ،ويف نظامه الفردي واَلجتامعي كل عناَص
الطهارة ..ويف ضوء ذلك ،كانت حمبة اهلل للمتطهرين ،ألهنم أخذوا بأسباب الطهارة التي
أمرهم هبا يف حياهتم الداخلية واخلارجية ،مما يوحي بأهنم يعيشون يف عمق احلب هلل ،من
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حيث يتحركون يف خط طاعته وموقع رضاه.
﴿وإِ َذا َجا َء َك ا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
ون بِآ َياتِنَا َف ُق ْل َس َال ٌم
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
َاب ِم ْن َب ْع ِد ِه
الر ْ َ
مح َة َأ َّن ُه َم ْن عَم َل منْ ُك ْم ُسو ًءا بِ َج َها َلة ُث َّم ت َ
َع َل ْي ُك ْم َكت َ
َب َر رب ُك ْم ع ََىل َن ْفسه َّ
و َأص َلح َف َأ َّنه َغ ُفور ر ِحيم﴾ [األنعام ،]54 :وقوله﴿ :وا َّل ِذين ع َِم ُلوا السيئ ِ
َات ُث َّم تَا ُبوا ِم ْن َب ْع ِد َها
َّ ِّ
َ
َ
َ ْ َ ُ
ٌ َ ٌ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [األعراف]153 :
ور َرح ٌ
َوآ َمنُوا إِ َّن َر َّب َك م ْن َب ْعد َها َل َغ ُف ٌ
ِ
﴿وما َأرس ْلنَا ِم ْن رس ٍ
اع بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو َل ْو
ول إِ ََّل ل ُي َط َ
َ ُ
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىلَ ْ َ َ :
َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
ِ ِِ
ر ِحيام﴾ [النساء ،]64 :وقولهَ ﴿ :فمن ت ِ
وب َع َل ْي ِه إِ َّن اهللََّ
َاب م ْن َب ْعد ُظ ْلمه َو َأ ْص َل َح َفإِ َّن اهللََّ َي ُت ُ
َ ْ َ
َ ً

ِ
ِ
ِ
يم﴾ [املائدة ،]39 :وقولهَ ﴿ :أ َف َال َي ُتو ُب َ
يم﴾
ور َرح ٌ
ون إِ َىل اهللَِّ َو َي ْس َتغْف ُرو َن ُه َواهللَُّ َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
َغ ُف ٌ
ِ
ْرت ُفوا بِ ُذ ُن ِ
آخ ُر َ
احلا َو َ
﴿و َ
آخ َر َس ِّيئًا ع ََسى اهللَُّ َأ ْن
[املائدة ،]74 :وقولهَ :
وهبِ ْم َخ َل ُطوا ع ََم ًال َص ً
ون اع َ َ
ي ُتوب َع َلي ِهم إِ َّن اهللََّ َغ ُفور ر ِحيم ُخ ْذ ِمن َأمو ِ
اهل ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُتزَ ك ِ
ِّيه ْم ِ َهبا َو َص ِّل َع َل ْي ِه ْم
ْ َْ
ٌ َ ٌ
َ َ ْ ْ
َك س َكن َهلم واهللَُّ س ِميع عَلِيم َأ َمل يع َلموا َأ َّن اهللََّ ُهو ي ْقب ُل التَّوب َة َعن ِعب ِ
اد ِه َو َي ْأ ُخ ُذ
َْ ْ َ
َ َ َ
إِ َّن َص َالت َ َ ٌ ُ ْ َ َ ٌ
ٌ َْْ ُ
ات و َأ َّن اهللََّ ُهو التَّواب ِ
ِ
يم﴾ [التوبة 102 :ـ ]104
الصدَ َق َ
َّ
الرح ُ
َ َّ ُ َّ
قال آخر :وهكذا يقرن اهلل تعاىل التوبة بالكثري من األعامل الصاحلة ،كام قال تعاىل:
ون بِاملَْعر ِ
ِ
ون الس ِ
ون ْاآل ِم ُر َ
اجدُ َ
السائِ ُح َ
احل ِامدُ َ
ون ا ْل َعابِدُ َ
﴿التَّائِ ُب َ
وف
ُْ
الراك ُع َ َّ
ون َّ
ون َّ
ون ْ َ
ِِ
ون ِحلدُ ِ
َن املُْنْك َِر و ْ ِ
ود اهللَِّ َو َب ِّ ِ
ون ع ِ
َّاه َ
َاب
َوالن ُ
رش املُْؤْ مننيَ ﴾ [التوبة ،]112 :وقالَ ﴿ :ل َقدْ ت َ
احلاف ُظ َ ُ
َ َ
ِ
اج ِرين و ْاألَنْص ِار ا َّل ِذين ا َّتبعوه ِيف ساع َِة ا ْلع ِ ِ
وب
رسة م ْن َب ْعد َما كَا َد َي ِزيغُ ُق ُل ُ
َ
اهللَُّ ع ََىل النَّبِ ِّي َواملُْ َه ِ َ َ
َ َُ ُ َ
َُْ

َف ِر ٍيق ِمنْهم ُثم تَاب َع َلي ِهم إِ َّنه ِهبِم رء ٌ ِ
يم َوع ََىل ال َّث َال َث ِة ا َّل ِذي َن ُخ ِّل ُفوا َحتَّى إِ َذا َضا َق ْت
وف َرح ٌ
ُ ْ َّ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ
ِ
ِ
َاب
َع َل ْي ِه ُم ْاألَ ْر ُض بِ َام َر ُح َب ْت َو َضا َق ْت َع َل ْي ِه ْم َأ ْن ُف ُس ُه ْم َو َظنروا َأ ْن ََل َم ْل َج َأ م َن اهللَِّ إِ ََّل إِ َل ْيه ُث َّم ت َ
َع َلي ِهم لِي ُتوبوا إِ َّن اهللََّ ُهو التَّواب ِ
يم﴾ [التوبة]118 ،117 :
ْ ْ َ ُ
الرح ُ
َ َّ ُ َّ
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اإلخالص:
بعد سامعي هلذه األحاديث من أهل مقام التوبة ،طلب مني مرافقي ومن معه ألن
نسري إىل مقام آخر ..فرسنا مسافة قصرية ،حيث وجدنا روضة كتب عىل باهبا [مدرسة
اإلخالص] ،وقد رأينا شيخها يقول لتالميذه :إن النية ليست جمرد ركن من أركان الصالة،
أو ركن من أركان أي عمل صالح ،بل هي يف حد ذاهتا مدرسة للتزكية؛ فال يمكن أن تنطلق
التزكية وَل الرتبية وَل الرتقية من دون أن تتوفر النية الداعية لذلك كله ،ذلك أهنا الواسطة
بني العلم والعمل ،إذ (ما مل يعلم أمر مل يقصد ،وما مل يقصد مل يفعل ،فالعلم مقدم عىل النية
ورشطها ،والعمل ثمرهتا وفرعها ،إذ كل فعل وعمل يصدر عن فاعل خمتار ،فإنه َل يتم إَل
بعلم وشوق وإرادة وقدرة)( ..)1ولذلك كان اَلهتامم هبا وبتصحيحها أوىل من كل
األعامل؛ فرب أعامل كثرية ،وجهود عظيمة ،تفتقر إىل النية الصاحلة اخلالصة؛ فتتحول إىل
﴿و َق ِد ْمنَا إِ َىل َما ع َِم ُلوا ِم ْن ع ََم ٍل َف َج َع ْلنَا ُه
هباء منثور َل يغني صاحبها شيئا ،كام قال تعاىلَ :
ورا﴾ [الفرقان]23 :
َه َبا ًء َمنْ ُث ً

قال أحدهم :صدقت ،بل إهنا قد تنتقل من الطاعة إىل املعصية ،وينتقل اجلزاء املرتبط
هبا من سجل احلسنات إىل سجل السيئات ،وينتقل حمل صاحبها من اجلنة إىل النار ،مع أن
العمل واحد ،لكن الدافع الذي دفع إليه هو الذي تسبب يف ذلك التحول العظيم العميق،
وقد ذكر اإلمام الصادق رس خلود أهل اجلنة والنار يف املنازل التي أعدت هلام ،وعالقة ذلك
بالنية ،فقال( :إنيام خ يلد أهل النار يف النار ي
ألن ن يياهتم كانت يف الدي نيا أن لو خ يلدوا فيها أن
يعصوا اهلل تعاىل أبدا ،وإنيام خ يلد أهل اجلنية يف اجلنية ي
ألن ن يياهتم كانت يف الدي نيا أن لو بقوا فيها
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ثم تال قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ُك ٌّل َي ْع َم ُل ع ََىل
أن يطيعوا اهلل أبدا؛ فبالن ييات خ يلد هؤَلء وهؤَلء ي

َشاكِ َلتِ ِه﴾ [اإلرساء ،]84 :يعني عىل ن ييته)

()1

قال آخر( :)2ورس ذلك يعود إىل أن النية هي روح العمل ،واملقصد األول منه ،كام
قال اهلل تعاىل يف األضاحي واهلديَ ﴿ :ل ْن َين ََال اهلل ُحلُو ُم َها َو ََل ِد َماؤُ َها َو َلكِ ْن َينَا ُل ُه ال َّت ْق َوى
ِمنْ ُك ْم﴾ [احلج ،]37 :أي إن اهلل غني عنها وعنكم ،ألنه هو خالقها وخالقكم ،فلم يتعبدكم
بنحرها لرتجع منفعتها إليه ،متاما كام هو احلال يف العبادات كلها ،التي لن يرجع منها يشء
إليه ،ألنه الرب الغني عن عباده ،الذي َل تنفعه طاعة من أطاعه ،وَل تُّضه معصية من
﴿و َلكِ ْن َينَا ُل ُه ال َّت ْق َوى ِمنْ ُك ْم﴾ [احلج ]37 :فيام يعرب عنه موقف العطاء املادي بال مقابل
عصاهَ ،
تقربا إىل اهلل ،من حركة داخلية تنمي التقوى يف النفس ،وتثريها يف الواقع ،ذلك أن املامرسة
كلام امتدت يف حياة اإلنسان ،كلام عمقت جتربته الروحية يف الداخل ،بحيث تصبح احلركة
عىل املستوى العميل هي السلوك الذي َيتزن احلالة الروحية يف املعني ،وبذلك تصبح
املامرسة أسلوبا يف الرتبية التي تبني الداخل وحتدد مالمح الشخصية ،األمر الذي جيعلنا
نسعى إىل تعميق الفكرة يف النفس ،عرب تكرار العمل الذي يطبع معناها ويعكسه يف الواقع.
قال آخر( :)3والتقوى حالة روحية يتحسس اإلنسان من خالهلا يف قلبه وروحه رس
العبو دية هلل ،جلهة وعي املسؤولية وجتسيدها حركة يف الواقع ،يف شعور عظيم باحلضور
اإلهلي الذي حييط بكل ما حوله ومن حوله ،وما فوقه ،وما حتته ،ألن اهلل هو املهيمن عىل
كل يشء ،واخلبري بكل رس وعالنية ،وهو عىل كل يشء قدير ..وهي التي يمكن أن تضبط
خطوات اإلنسان يف دروب اهلل ،وحتقق نظام احلياة يف نطاق إرادته ،ومتأل الدنيا حركة يف
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املسؤولية ،ومسؤولية يف اَللتزام ،والتزاما باهلل يف كل يشء ،ولذلك كانت هدف األهداف
يف كل ترشيعات العبادة يف مجيع جماَلهتا وأنواعها ،وعىل اختالف خصائصها القولية
والفعلية.
قال آخر :ولذلك كان سبب نجاح إبراهيم عليه السالم يف اَلمتحان الذي امتحن
فيه نيته الصادقة اخلالصة هلل ،ولذلك بمجرد أن نجح يف ذلك اَلختبار الصعب ،هني عن
ِ
تطبيقه عمليا؛ قال تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام َأ ْس َل َام َو َت َّل ُه لِ ْل َجبِ ِ
الرؤْ َيا
يم َقدْ َصدَّ ْق َت ر
ني َونَا َد ْينَا ُه َأ ْن َياإِ ْب َراه ُ
إِنَّا ك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْح ِسنِنيَ إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َب َال ُء املُْ ِبنيُ َو َفدَ ْينَا ُه ِب ِذ ْبحٍ عَظِي ٍ
م﴾ [الصافات 103 :ـ ]107
قال آخر( :)1أي فلام استسلام وانقادا ألمر اهلل وفوضا إليه سبحانه األمر يف قضائه
وقدره ،وأكب إبراهيم ابنه عىل وجهه باشارة منه ،حتى َل يرى وجهه فيشفق عليه ،ناداه
من خلفه ملك من قبله تعاىل :أن قد حصل املقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح،
فقد بان امتثالك لألمر ،وصربك عىل القضاء ،وحينئذ استبرشا وشكرا هلل عىل ما أنعم به
عليهام من دفع البالء بعد حلوله ،والتوفيق ملا مل يوفق غريمها ملثله ،مع إظهار فضلهام،
وإحراز املثوبة من رهبام.
قال آخر( :)2ثم علل رفعه لذلك البالء وإزالته لتلك الغمة بقوله﴿ :إِنَّا ك ََذلِ َك
ن َْج ِزي املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [املرسالت ]44 :أي إنا كام عفونا عن ذبحه لولده ،بعد استبانة إخالصه يف
عمله ،حني أعد العدة ،ومل تتغلب عليه عاطفة البنوة ،فرىض بتنفيذ القضاء منقادا صاغرا ـ
نجزى كل حمسن عىل طاعته ،ونوفيه من اجلزاء ما هو له أهل ،وبمثله جدير.
قال آخر( :)3ثم ذكر عظيم صربه عىل امتثال أمر ربه مع ما فيه من كبري املشقة يف
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جمرى العادة فقال﴿ :إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َب َال ُء املُْبِنيُ ﴾ [الصافات ]106 :أي إن هذا الذي كان هلو حمنة
أيام حمنة ،واختبار لعباده َل يعدله اختبار ،وهلل عز اسمه أن يبتىل من شاء من عباده بام شاء
من التكاليف وهو الفعال ملا يريدَ ،ل راد لقضائه وَل مانع لقدره ،وكثري من التكاليف قد
﴿و َفدَ ْينَا ُه بِ ِذ ْبحٍ عَظِي ٍم﴾
ختفى علينا أرسارها وحكمها ،وهو العليم هبا وبام ألجله رشعهاَ ..
[الصافات ]107 :أي وفديناه بوعل أهبط عليه.
قال آخر :وهكذا يذكر اهلل تعاىل الصادقني املخلصني الذين ظفروا بنيات
الضع َف ِ
اء َو ََل ع ََىل املَْ ْر َىض َو ََل ع ََىل
املجاهدين ،ولو مل حيُّضوا معهم ،فقالَ ﴿ :ل ْي َس ع ََىل ر َ
ون َح َر ٌج إِ َذا ن ََص ُحوا هلل َو َر ُسولِ ِه َما ع ََىل املُْ ْح ِسنِنيَ ِم ْن َسبِ ٍ
ون َما ُين ِْف ُق َ
ا َّل ِذي َن ََل َجيِدُ َ
يل َواهلل

ِ
يم َو ََل ع ََىل ا َّل ِذي َن إِ َذا َما َأت َْو َك لِت َْح ِم َل ُه ْم ُق ْل َت ََل َأ ِجدُ َما َأ ْمحِ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ت ََو َّل ْوا َو َأ ْع ُينُ ُه ْم
ور َرح ٌ
َغ ُف ٌ
يض ِم َن الدَّ ْم ِع َحزَ نًا َأ ََّل َجيِدُ وا َما ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [التوبة]92 ،91 :
ت َِف ُ
قال آخر( :)1أي إن التكليف بالغزو ملواجهة املعتدين ساقط عن أصناف ثالثة..
الضعفاء وهم من َل قوة هلم يف أبداهنم متكنهم من اجلهاد كالشيوخ والعجزة والنساء
والصبيان وذوى العاهات التي َل تزول كالكساح والعمى والعرج ..واملرىض وهم من
عرضت هلم أمراض َل يتمكنون معها من اجلهاد ،وعذرهم ينتهى إذا شفوا منها ..والفقراء
الذين َل جيدون ما ينفقون منه عىل أنفسهم إذا ما خرجوا ،وَل ما يكفي عياهلم.
قال آخر( :)2وهذه األصناف الثالثة َل ضيق عليهم وَل إثم يف قعودهم عن اجلهاد
الواجب عىل رشط أن ينصحوا هلل ورسوله ..أي َيلصوا هلل يف اإليامن وللرسول يف الطاعة
بعمل كل ما فيه مصلحة لألمة اإلسالمية وَل سيام املجاهدين منها من كتامن الرس واحلث
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عىل الرب ومقاومة اخلائنني يف الرس واجلهر.
قال آخر( :)1كام قال تعاىلَ ﴿ :ما ع ََىل املُْ ْح ِسنِنيَ ِم ْن َسبِ ٍ
يل﴾ [التوبة ،]91 :والسبيل هي
الطريق ،أي ليس ألحد أدنى طريق يسلكها ملؤاخذهتم ،فكل السبل مسدودة دون الوصول
إليهم ..و كل ناصح هلل ورسوله فهو حمسن ،وَل سبيل إىل مؤاخذة املحسن وإيقاعه يف
احلرج.
﴿واهللَُّ
قال آخر( :)2ثم قفى ذلك بذكر الصفح عنهم والتجاوز عن سيئاهتم فقالَ :
ِ
يم﴾ [التحريم ]1 :أي وهو سبحانه كثري املغفرة واسع الرمحة يسرت عىل املقرصين
ور َرح ٌ
َغ ُف ٌ
ضعفهم يف أداء الواجبات ما داموا خملصني النصح هلل ورسوله ،ويدخلهم يف زمرة
الصاحلني من عباده ..أما املنافقون املسيئون فال يغفر هلم وَل يرمحهم إَل إذا تابوا وأقلعوا
عن النفاق الذي كان سببا يف ارتكاب هذه اآلثام.
﴿و ََل ع ََىل ا َّل ِذي َن إِ َذا َما
قال آخر( :)3ثم ذكر الذين بلغوا القمة يف اإلخالص ،فقالَ :
َأت َْو َك لِت َْح ِم َل ُه ْم ُق ْل َت ََل َأ ِجدُ َما َأ ْمحِ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه﴾ [التوبة ]92 :أي َل حرج عىل من ذكروا أوَل،
وَل عىل الذين إذا ما أتوك لتحملهم عىل الرواحل فيخرجوا معك ،فلم جتد ما حتملهم عليه،
وهؤَلء وإن دخلوا يف عموم الذين َل جيدون ما ينفقون للجهاد لفقدهم الرواحل ،وقد
يض ِم َن
خصوا بالذكر اعتناء بشأهنم وجعلهم كأهنم قسم مستقل﴿ ..ت ََو َّل ْوا َو َأ ْع ُينُ ُه ْم ت َِف ُ
الدَّ ْم ِع َحزَ نًا َأ ََّل َجيِدُ وا َما ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [التوبة ]92 :أي انرصفوا من جملسك وهم يبكون بكاء
شديدا يصحبه حزن عميق ،فكانت أعينهم متتىلء دمعا يتدفق من جوانبها حزنا وأسفا عىل
أهنم َل جيدون ما ينفقون وَل ما يركبون يف خروجهم معك للجهاد يف سبيل اهلل وابتغاء
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مرضاته.
قال آخر( :)1ولذلك كان اإلخالص ركنا من أركان الدين ،وقيمة من القيم الروحية
ِ
َاب
الكربى التي َل يتحقق التدين الصحيح من دوهنا ،كام قال تعاىل﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
بِ ْ
احلَ ِّق َفا ْع ُب ِد اهللََّ خمُ ْلِ ًصا َل ُه الدِّ ي َن﴾ [الزمر ،]2 :أي قد نزل إليك أهيا النبي هذا الكتاب من ربك
باحلق َل يعلق به باطل ..فهو حيمل إليك احلق خالصا من كل شائبة ،فمن نظر يف آياته،
وتدبر يف كلامته ،عرف طريق احلق واضحا مرشقا ..وإذ كان ذلك هو ما عرفت من آيات
اهلل وكلامته من حق ،فاعبد اهلل عىل هذه املعرفة ،عبادة خالصة ،متأل القلب ،ومتلك املشاعر،
وتستوىل عىل الوجدان ..فال ترى غري اهلل احلق ..وإذ كان اهلل سبحانه ،هو احلق ،وما سواه
ـ باإلضافة إليه ـ باطل ،فكل وَلء لغريه ،باطل ،وكل تعبد لسواه ،ضالل ..فالعبودية
اخلالصة له وحده سبحانه وتعاىل.
قال آخر( :)2ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقولهَ ﴿ :أ ََل هللَِّ الدِّ ين ْ ِ
ص﴾ [الزمر،]3 :
اخلال ُ
ُ َ
أي الذي ينطلق من موقع الفكر والوعي واملامرسةَ ،ل من موقع الكلمة املجردة ،والتمثيل
املصطنع ،واحلركة الغارقة باألطامع والشهوات واَلرتباطات املشبوهة باألصنام التي
اختذها الناس أربابا من دون اهلل بسبب اجلهل والتخلف والتصورات الومهية التي تصنع
لألشياء أرسارا َل حقيقة هلا ،ودورا َل أساس له ،ومعنى َل عمق له ،وعظمة َل أفق هلا،
ألهنم يريدون اَلرتباط باحلس الذي يفرض نفسه عىل اجلانب املادي من وجودهم ،فإذا
ارتبطوا بالغيب من خالل مؤثرات معينة ،كأن يؤمن بعضهم باهلل ،فإهنم يصنعون ألنفسهم
أربابا صغارا ،يمنحوهنم صفة الوسائط بني اهلل وبني عباده ،عىل أساس ما يتعارفون عليه

( )2من وحي القرآن ()296 /19

( )1التفسري القرآين للقرآن ()1116 /12

204

بينهم من أن الشخص الكبري َل يمكن أن يصل الناس إليه بشكل مبارش ،ألهنم دون
مستوى احلديث معه ،واجللوس إليه ،فال بد من أن يكون هناك أشخاص أقل درجة منه
ممن يقرتبون يف درجتهم من الناس ،ليتعبد الناس إليهم ،ليقربوهم إىل الشخص الكبري،
وهبذا َيتلط اإليامن باهلل ،باإليامن بالناس أو بغري الناس من األصنام املزعومة ،فتتحرك
العبادة يف مزيج من اإليامن والثنائية ،ولكن بطريقة خمتلفة ..وهذه هي الصورة القرآنية
للرشك الذي ينفذ إىل عمق التوحيد ،فيذهب صفاؤه ونقاؤه.
ت َأ ْن َأ ْع ُبدَ اهللََّ خمُ ْلِ ًصا َل ُه الدِّ ي َن﴾
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل ِإ ِّين ُأ ِم ْر ُ
اخلَ ِ ِ
[الزمر ،]11 :وقالُ ﴿ :ق ِل اهللََّ َأ ْع ُبدُ خمُ ْلِ ًصا َل ُه ِدينِي َفا ْع ُبدُ وا َما ِش ْئ ُت ْم ِم ْن ُدونِ ِه ُق ْل إِ َّن ْ
ارسي َن
ِ
ِ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْهلِ ِ
رس ُ
يه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َأ ََل َذلِ َك ُه َو ْ
ان املُْبِنيُ ﴾ [الزمر 14 :ـ  ،]15أي
اخلُ ْ َ
ا َّلذي َن َخ ُ
قل للمرشكني املعاندين :اهلل أعبد َل غريه َل استقالَل وَل اشرتاكا ،خملصا له عبادتى مبتعدا
من الرشك والرياء ،فاعبدوا ما شئتم أن تعبدوه من دونه من األوثان واألصنام ،وستعلمون
وبال عاقبتكم حينام تلقون ربكم ..ثم أمر اهلل تعاىل رسوله أن يذكر للمرشكني حاهلم يوم
ِ
ِ
اخل ِ ِ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْهلِ ِيه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة﴾ [الزمر ]15 :أي
القيامة فقالُ ﴿ :ق ْل إِ َّن ْ َ
ارسي َن ا َّلذي َن َخ ُ
قل هلم أهيا الرسول :إن اخلرسان الذي َل خرسان بعده ـ هو خرسان النفس وإضاعتها
بالضالل ،وخرسان األتباع الذين أضلوهم وأوقعوهم يف العذاب الرسمدي يوم القيامة إذ
رس ُ
أوقعوهم يف هلكة ما بعدها هلكةَ ﴿ ..أ ََل َذلِ َك ُه َو ْ
ان املُْبِنيُ ﴾ [الزمر ]15 :أي هذا هو
اخلُ ْ َ
اخلرسان املبني الظاهر لكامل هو له ،وفظاعة شأنه.
َاجو َننَا ِيف اهللَِّ َو ُه َو َر ربنَا َو َر رب ُك ْم َو َلنَا
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ ُحت ر
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َأع َْام ُلنَا َو َل ُك ْم َأع َْام ُل ُك ْم َون َْح ُن َل ُه خمُ ْلِ ُص َ
ون﴾ [البقرة ،]139 :ففي اآلية الكريمة رد عىل اليهود
وغريهم الذي كانوا حياجون املسلمني بصور شتى ،حيث كانوا يقولون هلم :إن مجيع
األنبياء مبعوثون منا ،وإن ديننا أقدم األديان ،وكتابنا أعرق الكتب الساموية ..وكانوا
يقولون :إن عنرصنا أسمى من عنرص العرب ،ونحن املؤهلون حلمل الرسالة َل غرينا ،ألن
العرب أهل أوثان ..وكانوا يدعون أحيانا أهنم أبناء اهلل وأن اجلنة هلم َل لغريهم.
َاجو َننَا ِيف اهللَِّ َو ُه َو
قال آخر( :)1وقد رد اهلل تعاىل عىل كل هذه األقاويل بقولهَ ﴿ :أ ُحت ر
َر ربنَا َو َر رب ُك ْم﴾ [البقرة ،]139 :فاهلل سبحانه ليس رب شعب أو قبيلة معينة ،إنه رب العاملني..
﴿و َلنَا
واعلموا أيضا أن َل امتياز ألحد عىل غريه إَل باألعامل ،وكل شخص رهن أعامله َ
َأع َْام ُلنَا َو َل ُك ْم َأع َْام ُل ُك ْم﴾ [البقرة ،]139 :مع فارق ،وهو إن كثريا منكم يرشكون يف توحيدهم:
﴿ون َْح ُن َل ُه خمُ ِ
َ

ْل ُص َ
ون﴾ [البقرة]139 :

ِ ِ ِ
()2
وه ُك ْم ِعنْدَ
يموا ُو ُج َ
قال آخر  :ومثل ذلك قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ َم َر َر ِِّّب بِا ْلق ْسط َو َأق ُ
ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َوا ْد ُعو ُه خمُ ْلِ ِصنيَ َل ُه الدِّ ي َن﴾ [األعراف ،]29 :ففي اآلية الكريمة بيان ملا أمر به اهلل
تعاىل من طيب ومجيل ،فقد أمر اهلل بالقسط ،وهو العدل ،وإقامة موازين احلق ،حتى َل
يظلم ال ناس بعضهم بعضا ،وَل يعتدى بعضهم عىل حق بعض ..األمر الذي لو استقام
عليه الناس َلستقام أمرهم مجيعا ،وجلرت سفينة احلياة هبم يف ريح رخاء ..ومما أمر اهلل
سبحانه به بعد هذا ،إقامة الصالة ،إذ هي أكثر العبادات توثيقا للصلة بني العبد وربه .حيث
يمكن أن يأتيها كل إنسان ..فقري أو غنى ،كبري أو صغري ،يف أي وقت ،وعىل أي حال..
ومن هنا كان من اإلمكان أن يكون العبد عىل صلة دائمة مع اهلل ،بالصالة ،يف الليل والنهار،
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يف الرس واجلهر ،خاليا مع نفسه ،أو منتظام يف مجاعة..
قال آخر( :)1وإقامة الوجوه عند كل مسجد تعني إخالص العبادة هلل ،وإقامة
الوجوه إليه وحده ،دون التفات إىل أحد غريه ،وهذا هو الذي يعطى الصالة ثمرهتا املطلوبة
منها ،إذا هي أقيمت عىل هذا الوجه ،من الوَلء هلل ،واستحضار القلب جلالله وعظمته.
﴿وا ْد ُعو ُه خمُ ْلِ ِصنيَ َل ُه الدِّ ي َن﴾ [األعراف ]29 :تشري إىل أن
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ :
الدعاء صالة وعبادة ،بل هو مخ العبادة ..إذ هو التطبيق العميل لإليامن باهلل ،واإلقرار
بالعبودية له ،وتعلق الرجاء فيه ،والتامس اخلري منه وحده ،واَلنقطاع عام سواه ..وهذا هو
التوحيد اخلالص ،واإليامن املصفى ،وهلذا اقرتن الدعاء بالصالة ،وجاء بعدها ،ليكون
التطبيق العمىل ،ملا تركت الصالة يف نفس املصىل من وَلء هلل ،وقرب منه.
قال آخر :وهلذا؛ فإن املخلِصني هم املخ َلصون الذين َل يصيبهم كيد الشيطان ،وَل
يؤثر فيهم ،كام قال تعاىل خمربا عن الشيطانَ ﴿ :ق َال َر ِّب بِ َام َأغ َْو ْيتَنِي َألُزَ ِّينَ َّن َهل ُ ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
اط ع ََيل مست َِقيم إِ َّن ِعب ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ادي َل ْي َس
َ
َص ٌ َّ ُ ْ ٌ
َو َألُغْو َين َُّه ْم َأ ْمجَعنيَ إ ََّل ع َبا َد َك من ُْه ُم املُْ ْخ َلصنيَ َق َال َه َذا َ
ان إِ ََّل َم ِن ا َّت َب َع َك ِم َن ا ْلغ ِ
َل َك َع َل ْي ِه ْم ُس ْل َط ٌ
َاوي َن﴾ [احلجر 39 :ـ  ،]42وقالَ ﴿ :ق َال َف ِب ِعزَّ تِ َك

َألُغ ِْو َين َُّه ْم َأ ْمج َِعنيَ

ِ

ِ

ِ

إِ ََّل ع َبا َد َك من ُْه ُم املُْ ْ
خ َلصنيَ ﴾ [ص 82 :ـ ]83

﴿وإِ ْن كَا ُنوا
قال آخر :وأثنى عليهم يف مواضع خمتلفة من القرآن الكريم كقوله تعاىلَ :
َل َي ُقو ُل َ
ون َل ْو َأ َّن ِعنْدَ نَا ِذك ًْرا ِم َن ْاألَ َّولِنيَ َل ُكنَّا ِع َبا َد اهللَِّ املُْ ْخ َل ِصنيَ ﴾ [الصافات 167 :ـ  ،]169وقال
ان َر ِّب ِه ك ََذلِ َك لِن ْ ِ
مه ْت بِ ِه َو َه َّم ِ َهبا َل ْو ََل َأ ْن َر َأى ُب ْر َه َ
ف
َرص َ
عن يوسف عليه السالمَ :
﴿و َل َقدْ َ َّ
َعنْه السوء وا ْل َفح َشاء إِ َّنه ِمن ِعب ِ
ادنَا املُْ ْخ َل ِصنيَ ﴾ [يوسف ،]24 :وقال عن موسى عليه السالم:
ُ ر َ َ ْ َ ُ ْ َ
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ِ

﴿وا ْذ ُك ْر ِيف ا ْلكت ِ
َان َر ُس ً
َان خمُ ْ َل ًصا َوك َ
وسى إِ َّن ُه ك َ
وَل نَبِ ايا﴾ [مريم]51 :
َ
َاب ُم َ
التوكل:
بعد سامعي هلذه األحاديث من أهل مقام اإلخالص ،طلب مني مرافقي ومن معه
ألن نسري إىل مقام آخر ..فرسنا مسافة قصرية ،حيث وجدنا روضة كتب عىل باهبا [مدرسة
التوكل] ،وقد رأينا شيخها يقول لتالميذه :إن التوكل والتفويض والتسليم وغريها من
األلفاظ تدل عىل معنى واحد ،وهو تسليم األمر إىل الوكيل ثقة به وبتدبريه ..والوكيل
الوحيد الذي يستحق الثقة به هو اهلل ..وهذا هو التوكل ..وهلذا وصف اهلل تعاىل أفضل
عباده وأرشفهم بالتحقق هبذه املعاين السامية علام وعمال وحاَل ،ويف أصعب الظروف
وأشدها ،والتي ُيمتحن فيها التوكل احلقيقي الصادق.
قال أحدهم :ومن ذلك ما أخرب اهلل تعاىل عنه من حتدي األنبياء عليهم السالم
ألقوامهم ،فلم يبهرهم ما أعد هلم من صنوف الفتن.
قال آخر( :)1ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره اهلل تعاىل عن موقف نوح عليه السالم
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ُنوحٍ إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم إِ ْن ك َ
َان
من قومه بعد تكذيبهم له ،كام قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رشكَا َء ُك ْم ُث َّم ََل
كَُ
َرب َع َل ْي ُك ْم َم َقامي َوت َْذكريي بِآ َيات اهللَِّ َف َع َىل اهللَِّ ت ََو َّك ْل ُت َف َأ ْمج ُعوا َأ ْم َر ُك ْم َو ُ َ
ي ُكن َأمر ُكم َع َلي ُكم ُغم ًة ُثم ا ْق ُضوا ِإ َيل و ََل ُتنْظِر ِ
ون﴾ [يونس ،]71 :فاآلية الكريمة تعرض
َّ َ
ُ
َ ْ ْ ُ ْ ْ ْ َّ َّ
جانبا من جوانب قصة نوح عليه السالم مع قومه ،فيام يمثله من قوة موقف النبوة أمام
خصومها ،فليس هناك ضعف يف العزيمة ،وَل خلل يف اإلرادة ،وَل ارتباك يف احلركة ،بل
هي الرسالة الواثقة بنفسها املطمئنة إىل سالمة مواقعها ،املتحركة باستقامة واتزان إىل
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هدفها ،ولذلك مل يكن ملوقفه هذا طابع اجلانب الشخيص الذي يتجمد عند التجربة
املحدودة يف نطاق الزمان واملكان ،ويف ضوء ذلك ،كان اهلل يريد لرسوله  أن يتبني هذا
املوقف يف مواجهته حلالة التحدي العنيفة التي تتمثل يف موقف قومه ،ليكون رد التحدي
فعال متحركا مستمرا يف خط الرساَلتَ ،ل رد فعل من خالل حالة طارئة ،فهو انطالقة
الرسالة يف حركة الرصاع املستمر بني الكفر واإليامن منذ بدأ األنبياء يقفون يف الساحة من
أجل دعوة الناس إىل اهلل ـ احلق ،ولذلك فقد كانت أدوات الرصاع واحدة يف طبيعة
الشخصية ،ونوعية الكلامت ،وحيوية األساليب ،وفاعلية احلركة ،وصفاء الروح ،وطيبة
القلب ،ورهافة الشعور ،وصالبة املوقف.
قال آخر( :)1وكأن اآلية الكريمة تقول لرسول اهلل  :اقرأ أهيا الرسول عىل
املرشكني من أهل مكة وغريهم فيام أوعدهتم به من عقاب اهلل هلم عىل مقتىض سننه يف
املكذبني لرسله من قبلك خرب نوح حني قال لقومه :يا قوم إن كان قد شق عليكم قيامى
فيكم بالدعوة إىل عبادة ربكم وتذكريى إياكم بآياته الدالة عىل وحدانيته ووجوب عبادته؛
فإننى وقد وكلت أمرى إىل اهلل الذي أرسلنى واعتمدت عليه وحده بعد أن أديت رسالته
بقدر طاقتى ..فأعدوا أمركم واعزموا عىل ما تقدمون عليه يف أمرى مع رشكائكم الذين
تعبدوهنم من دون اهلل كام أدعو ربى وأتوكل عليه ..ثم َل يكن أمركم الذي تعتزمونه خفيا
عليكم فيه حرية ولبس ،بل كونوا عىل بصرية كيال تتحولوا عنه ..ثم أدوا إىل ذلك األمر
بعد إمجاعه واعتزامه ،وبعد استبانته التي َل غمة فيها وَل التباس بأن تنفذوه بالفعل بعد
استيفاء مقدماته كلها ،وَل متهلونى بتأخري هذا القضاء ..أي أن نوحا عليه السالم طلب إىل

( )1تفسري املراغي ()137 /11

209

قومه عىل كثرهتم وقوهتم أن يفعلوا ما استطاعوا من اإليقاع به ،مطالبة املدل ببأسه وقوته،
املعتصم بإيامنه بوعد ربه وتوكله عليه ،فأمرهم بإمجاع أمرهم بصادق العزيمة وقوة اإلرادة،
وأن يضموا إىل هذه القوة النفسية قوة اإليامن برشكائهم وآهلتهم ،وأَل يكون يف أمرهم الذي
أمجعوا عليه شىء من الغمة واخلفاء الذي قد يوجب الوهن والرتدد يف التنفيذ.
قال آخر( :)1ومثل ذلك قول هود عليه السالم لقومه بعد تكذيبهم له﴿ :إِ ِّين ُأ ْش ِهدُ
وين َمجِيعا ُثم ََل ُتنْظِر ِ
ون ِم ْن ُدونِ ِه َفكِيدُ ِ
اهللََّ َو ْاش َهدُ وا َأ ِّين َب ِري ٌء ِممَّا ُت ْ ِ
رش ُك َ
ون إِ ِّين ت ََو َّك ْل ُت ع ََىل
ُ
ً َّ
َاصيتِها إِ َّن رِّب ع ََىل َِص ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ [هود 54 :ـ ،]56
َ ِّ
اهللَِّ َر ِِّّب َو َر ِّب ُك ْم َما م ْن َدا َّبة إِ ََّل ُه َو آخ ٌذ بِن َ َ
َ
ففي هذه اآلية الكريمة يبادر هود عليه السالم يف حواره مع قومه عندما وجده يدور يف
حلقة مفرغة ،بإعالن موقفا يرسم احلد الفاصل بينه وبينهم ،ويميز احلق من الباطل ،كيال
يظنوا أن يف مقاطعته للحوار لونا من ألوان الضعف ،أو حالة من حاَلت الرتدد ،أو نوعا
من أنواع القناعة بام يقولون يف الداخل مع إظهار الرفض له.
قال آخر( :)2وقد بدأ ذلك بقوله :إين أشهد اهلل الذي يطلع عىل الرسائر ،فيعرف
حقيقة موقفي وما أؤمن به ،وما أرفضه ،واشهدوا عيل بإقراري الذي أعلنه أمامكم فيام
أعتقده وأحترك فيه من خط ،أين بريء مما ترشكون من دونه بعبادتكم هلذه األصنام التي ما
أنزل اهلل هبا من سلطان؛ فكيدوين مجيعا إذا كنتم متلكون قوة الكيد يل والتآمر عيل ،بأنواع
الضغوط املختلفة القاهرة ،ثم َل تنظروين ،وَل متهلوين حلظة واحدة.
قال آخر( :)3وتلك هي ذروة التحدي الرسايل الصادق القوي الذي يقف فيه النبي
وحده أمام القوى الكافرة ليقول هلمَ ﴿ :فكِيدُ ِ
وين َمجِي ًعا﴾ [هود ،]55 :فيتصاغرون أمامه وَل

( )3من وحي القرآن ()80 /12

( )1من وحي القرآن ()80 /12
( )2من وحي القرآن ()80 /12

210

يستطيعون مواجهة التحدي بمثله ،مما يوحي بأن اإلنسان الذي يستمد قوته من ربه ومن
عناَص القوة يف شخصيته ،ثم يقف أمام الناس ،ليثري أمامهم حقيقة ذلك بتصميم ،يستطيع
أن هيزم موقف اآلخرين ويدخل الرعب فيهم.
قال آخر( :)1وهذا ما أراد هود عليه السالم تأكيده أمام قومه من خالل موقفه﴿ :إِ ِّين
ت ََو َّك ْل ُت ع ََىل اهللَِّ َر ِِّّب َو َر ِّب ُك ْم﴾ [هود ،]56 :فهو مصدر القوة يف احلياة ألنه مصدر حياة كل
حي ،وهو املهيمن عىل كل يشء ،فال تستطيعون إُضاري إذا مل يأذن اهلل بذلك ،ألنكم َل
متلكون القوة الذاتية ،وَل يملكها أحد من خلقه.
قال آخر( :)2ثم قال﴿ :ما ِمن داب ٍة إِ ََّل ُهو ِ
آخ ٌذ بِن ِ
َاص َيتِ َها﴾ [هود ]56 :فيام حيمله األخذ
َ
َ ْ َ َّ
بالناصية ـ وهي أعىل اجلبهة ـ من معنى كنائي ،يفيد السيطرة عىل األمر كله من مجيع
جوانبه ..وهذا ما يوحي بحامية اإلنسان املتوكل عىل اهلل بوعي داخيل ،من كل سوء﴿ ،إِ َّن
رِّب ع ََىل َِص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ [هود ]56 :فيام متثله عقيدة اإليامن من قاعدة ،ويف ما تتحرك به
َ ِّ
َ
رشيعته من خط وهنج ،للفكر وللسلوك معا ،وكأنه يقول هلم( :إنني سأظل سائرا يف هذا
اخلط املستقيم ،ولن أنحرف عنه حتت تأثري أي ضغط أو هتديد ،أو طمع أو شهوة ،مما
حتاولون إثارته أمامي بأساليبكم املتنوعة املليئة بالرتغيب والرتهيب ،ألن ذلك هو معنى
اإليامن باهلل الذي جيعل احلياة ،بكل آفاقها وساحاهتا ،تبدأ منه وتنتهي إليه)
قال آخر( :)3ومثل ذلك قول إبراهيم عليه السالم لقومه بعد تكذيبهم وهتديدهم
ون َأ ْن ُت ْم َوآ َباؤُ ُك ُم ْاألَ ْقدَ ُم َ
لهَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي ُت ْم َما ُكنْ ُت ْم َت ْع ُبدُ َ
ون َفإِ َّهنُ ْم عَدُ ٌّو ِيل إِ ََّل َر َّب ا ْل َعاملَِنيَ ا َّل ِذي
ني َوإِ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َي ْش ِف ِ
ين َوا َّل ِذي ُه َو ُي ْط ِع ُمنِي َو َي ْس ِق ِ
َخ َل َقنِي َف ُه َو َ ْهي ِد ِ
ني َوا َّل ِذي ُي ِمي ُتنِي ُث َّم
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حييِ ِ
ني َوا َّل ِذي َأ ْط َم ُع َأ ْن َيغ ِْف َر ِيل َخطِيئَتِي َي ْو َم الدِّ ِ
ين﴾ [الشعراء 75 :ـ  ،]82أي إن كانت هذه
ُْ
األصنام شيئا وهلا تأثري كام تدعون ،وتستطيع أن تُّض وتنفع فلتخلص إىل باملساءة فإنى
عدو هلاَ ،ل أباىل هبا وَل آبه بشأهنا ،ولكن رب العاملني هو وىل يف الدنيا واآلخرة ،وَل يزال
متفضال عىل فيهام.
قال آخر( :)1ثم وصف رب العاملني سبحانه بأوصاف استحق ألجلها أن ُيعبد،
ويتوكل عليه ،فقال﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َقنِي َف ُه َو َ ْهي ِد ِ
ين﴾ [الشعراء ]78 :أي هو اخلالق الذي خلقنى
وصورنى فأحسن صورتى ،وهو الذي هيدينى إىل كل ما هيمنى من أمور املعاش واملعاد
﴿وا َّل ِذي ُه َو ُي ْط ِع ُمنِي َو َي ْس ِق ِ
ني﴾ [الشعراء]79 :
هداية تتجدد عىل جهة الدوام واَلستمرارَ ..
أي وهو رازقى بام يرس من األسباب الساموية واألرضية ،فساق املزن ،وأنزل املاء فأحيا به
األرض ،وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد ،وأنزل املاء عذبا زَلَل يسقيه ما خلق من
﴿وإِ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َي ْش ِف ِ
ني﴾ [الشعراء ]80 :أي وهو الذي ينعم عىل
األنعام واألناسىَ ..
بالشفاء إذا حصل ىل مرض ،وأضاف املرض إىل نفسه وهو حادث بقدرة ربه أدبا منه مع
بِ َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
م َر َشدً ا﴾ [اجلن:
ض َأ ْم َأ َرا َد ِهبِ ْم َر ر ُهب ْ

ِ
رش ُأ ِريدَ
ربه كام قالت اجلنَ :
﴿و َأنَّا ََل نَدْ ري َأ َ ٌّ
ِ ِ
ِ
حييِ ِ
ني﴾ [الشعراء ]81 :أي وهو الذي حييينى ويميتنى وَل يقدر عىل
َ ..]10
﴿وا َّلذي ُيمي ُتني ُث َّم ُ ْ
ذلك أحد إَل هو ،فهو الذي يبدئ ويعيد ،وقد يكون املراد باإلحياء البعث بعد املوت،
﴿وا َّل ِذي َأ ْط َم ُع َأ ْن َيغ ِْف َر ِيل َخطِيئَتِي
ويؤيده عطفه بثم َل تساع الوقت بني اإلماتة واإلحياءَ ..
َي ْو َم الدِّ ِ
ين﴾ [الشعراء ]82 :أي وهو الذي َل يقدر عىل غفران الذنوب يف اآلخرة إَل هو كام
﴿و َم ْن َيغ ِْف ُر ر
وب إِ ََّل اهللَُّ﴾ [آل عمران ،]135 :وسمى إبراهيم عليه السالم ما صدر
الذ ُن َ
قالَ :
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منه من عمل ـ هو خالف األوىل ـ خطيئة ،استعظاما له ..أي إن مجيع النعم التي يتمتع هبا
املرء من النشأة األوىل إىل آخر الدهر هي من اهلل وحده ،وَل قدرة ألصنامكم عىل شىء
منها.
قال آخر :ومثل ذلك ما حكاه اهلل تعاىل عن شعيب عليه السالم ،فقالَ ﴿ :ق َال املَْ َ ُ
أل
ِِ
ِ
ِ
ب َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم َع َك ِم ْن َق ْر َيتِنَا َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن ِيف
ْربوا م ْن َق ْومه َلنُ ْخ ِر َجن ََّك َيا ُش َع ْي ُ
اس َتك َ ُ
ا َّلذي َن ْ
ِ
ِم َّلتِنَا َق َال َأو َلو ُكنَّا ك ِ ِ
رت ْينَا ع ََىل اهللَِّ ك َِذ ًبا إِ ْن ُعدْ نَا ِيف ِم َّلتِ ُك ْم َب ْعدَ إِ ْذ ن ََّجانَا اهللَُّ ِمن َْها
َ ْ
َارهنيَ َقد ا ْف َ َ
ِ
ون َلنَا َأ ْن َن ُعو َد فِ َ ِ
َو َما َي ُك ُ
يش ٍء ِع ْل ًام ع ََىل اهللَِّ ت ََو َّك ْلنَا َر َّبنَا
يها إ ََّل َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ َر ربنَا َوس َع َر ربنَا ُك َّل َ ْ
ِِ
ا ْفتَح بينَنَا وب َ ِ
ري ا ْل َفاحتنيَ ﴾ [األعراف 88 :ـ ]89
احل ِّق َو َأن َ
ني َق ْومنَا بِ ْ َ
ْ َْ ََْ
ْت َخ ْ ُ

قال آخر( :)1ففي هاتني اآليتني الكريمتني يذكر اهلل تعاىل أن قوم شعيب عليه السالم
مل يكتفوا بأن يعرضوا عن شعيب وعن دعوته ،بل إهنم جياوزون هذا إىل هتديده ووعيده
بأن َيرجوه من بينهم ،هو ومن آمن معه ،إن مل يرجع عام هو فيه ،وإن مل يعد إىل حاله األوىل
قبل أن يطلع عليهم بتلك الدعوة التي يدعوهم إليها ..وينكر شعيب عىل هؤَلء السفهاء
من قومه أن يدعوه إىل تلك الدعوة املنكرة ..ألنه يدعوهم إىل احلق واخلري ،وهم يدعونه
إىل الضالل واهلالك ،وشتان بني دعوته ودعوهتم.
قال آخر( :)2وهو يذكر هلم أنه إذا مل تكن منهم استجابة له ،فال أقل من أن يدعوه
وشأنه ،وأن يدعوا الناس وما َيتارون ألنفسهم من موقف إزاء دعوته ودعوهتم ،وأَل
حيولوا بينه وبني من يستجيب له منهم ،وأَل يتسلطوا عىل الذين آمنوا معه ،وحيملوهم عىل
السري معهم يف هذا الطريق الذي ارتضوه ،وأبوا أن يتحولوا عنه ..وهذا ما يشري إليه قوله
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تعاىل عىل لسان شعيب عليه السالمَ ﴿ :أ َو َل ْو ُكنَّا ك ِ
َار ِهنيَ ﴾ [األعراف ]88 :أي أيكون هذا
موقفكم منا ،ووعيدكم لنا باإلخراج من القرية ،إن كنا مرصين عىل موقفنا ،متمسكني
بعقيدتنا ،كارهني ملا تدعوننا إليه من العودة إىل ملتكم؟ إن الدين َل يكون عن إكراه ،وإن
العقيدة َل تقوم عىل التسلط والقهر ..فكيف تكرهوننا إكراها عىل دين مل نقبله ،وعىل عقيدة
مل نرضها؟ إنه َل إكراه يف الدين ،وإننا لن نكرهكم عىل ما ندعوكم إليه ،فكيف تكرهوننا
عىل ما تدعوننا إليه؟ ثم هتددوننا بالطرد من قريتنا إن مل نستجب لكم؟ ذلك ظلم مبني،
وعدوان آثم.
قال آخر( :)1وبعد أن تربأ شعيب عليه السالم منهم ومن عقيدهتم ،قال﴿ :ع ََىل اهللَِّ
ْت َخري ا ْل َف ِ ِ
ني َق ْو ِمنَا بِ ْ
احتنيَ ﴾ [األعراف ..]89 :والفتح هو
ت ََو َّك ْلنَا َر َّبنَا ا ْفت َْح َب ْينَنَا َو َب ْ َ
احلَ ِّق َو َأن َ ْ ُ
احلكم ،وتلك قضية بني شعيب وقومه ،هو يدعوهم إىل اهلدى ،وهم يدعونه إىل الضالل،
وهو يلقاهم باحلسنى ،وهم يتهددونه بالبغي والعدوان ،واهلل سبحانه وتعاىل هو الذي
حيكم بني الفريقني ،ويدين من هو أهل لإلدانة ،ويأخذه بام يستحق من عقاب ..وقول
شعيب﴿ :ربنَا ا ْفتَح بينَنَا وب َ ِ
احل ِّق﴾ [األعراف ]89 :مع أن فتح اهلل أو حكمه َل يكون
َ َّ
ني َق ْومنَا بِ ْ َ
ْ َْ ََْ
إَل باحلق ،هو تقرير للواقع ،وإشعار للخصوم بأهنم َل يؤخذون بغري احلق ،وأهنم وشعيب
عىل سواء بني يدى من يفصل بينه وبينهم فيام هم خمتلفون فيه.
قال آخر( :)2ومع هذا املوقف العادل الذي يقفه شعيب من قومه ،ويف موقفه معهم
يف ساحة القضاء الذي يقول كلمة احلق بينه وبينهم؛ فإهنم مل يقبلوا هذا منه ،ومل ينتظروا ما
ينجىل عنه هذا املوقف ،بل جعلوا إىل أنفسهم أمر القضاء يف هذا اخلالف ،وأعطوا ألنفسهم
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كلمة الفصل فيه ،وأهنم هم وحدهم أصحاب احلق ..فأدانوا شعيبا ،وحكموا عليه
باخلروج من القرية هو ومن آمن معه ،واستعجلوا إنفاذ هذا احلكم فيه وفيهم.
﴿و َق َال
قال آخر( :)1ومثل ذلك ما حكاه اهلل تعاىل عن موسى عليه السالم ،فقالَ :
وسى َيا َق ْو ِم إِ ْن ُكنْ ُت ْم آ َمنْ ُت ْم بِاهللَِّ َف َع َل ْي ِه ت ََو َّك ُلوا إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُم ْسلِ ِمنيَ َف َقا ُلوا ع ََىل اهللَِّ ت ََو َّك ْلنَا َر َّبنَا ََل
ُم َ
جت َع ْلنَا فِ ْتنَ ًة لِ ْل َق ْو ِم ال َّظاملِنيَ َون َِّجنَا بِ َر ْمحَتِ َك ِم َن ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [يونس 84 :ـ  ،]86أي أن موسى
َْ
عليه السالم اجته إىل قومه الذين جاء إلنقاذهم وقد رآهم َيافون فرعون وَيشونه فقال
هلم :إن كنتم آمنتم باهلل حق اإليامن فال ختشوا فرعون وطاغوته ،بل توكلوا عىل اهلل وحده
إن استمررتم عىل وضعكم وهو إسالم الوجه واإلخالص هلل سبحانه ..وقد استجاب قوم
موسى عليه السالم فتوكلوا عىل اهلل َل يرهبون فرعون وطاغوته.
قال آخر :ومثل ذلك قال اهلل تعاىل يذكر موقفه عندما وقع بني البحر وجيش
اجلمع ِ
وهم م ْ ِ ِ
َاها بنِي إِ ِ
ِ
ان َق َال
رشقنيَ َف َل َّام ت ََرا َءى ْ َ ْ َ
فرعون﴿ :ك ََذل َك َو َأ ْو َر ْثن َ َ
رسائ َيل َف َأ ْت َب ُع ُ ْ ُ
ْ َ
وسى َأ ِن ْ ِ
ون َق َال ك ََّال إِ َّن َم ِع َي َر ِِّّب َس َي ْه ِد ِ
وسى إِنَّا ملَُدْ َر ُك َ
اُض ْب
َأ ْص َح ُ
ين َف َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُم َ
اب ُم َ
بِ َع َص َ
اك ا ْل َب ْح َر َفا ْن َف َل َق َفك َ
َان ُك رل فِ ْر ٍق كَال َّط ْو ِد ا ْل َعظِي ِم َو َأزْ َل ْفنَا َث َّم ْاآل َخ ِري َن َو َأن َْج ْينَا ُمو َسى
ِ
ن﴾ [الشعراء 59 :ـ ]66
َو َم ْن َم َع ُه َأ ْمجَعنيَ ُث َّم َأغ َْر ْقنَا ْاآل َخ ِري َ
قال آخر( :)2ففي هذه اآليات الكريمة يربز املشهد األخري من قصة موسى عليه
السالم وفرعون ،وهو كيفية هالك فرعون وقومه ،ونجاة بني إرسائيل وانتصارهم ،فقد
أرسل فرعون يف املدائن حارشين ،وهيأ مقدارا كافيا من القوة واجليش ،وتبعهم بنفسه،
وحتركوا يف جوف الليل ليدركوهم برسعة ،فبلغوهم صباحا.
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قال آخر :ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا تراءى اجلمعان قال أصحاب موسى :إنا ملدركون،
فأمامنا بحر خضم متالطم باألمواج ،ومن ورائنا بحر من اجليوش املتعطشة للدماء
بتجهيزاهتا الكاملة ..هؤَلء الغاضبون علينا وهم الذين قتلوا أطفالنا األبرياء سنني طواَل..
وفرعون نفسه رجل دموي جبار ..فعىل هذا سيحاَصوننا برسعة ،ويقتلوننا مجيعا بحد
السيوف ،أو سيأرسوننا ويعذبوننا ،والقرائن مجيعها تدل عىل ذلك ..وهنا مرت حلظات
عسرية عىل بني إرسائيل ..حلظات مرة َليمكن وصف مرارهتا ..ولعل مجاعة منهم تزلزل
إيامهنم وفقدوا معنوياهتم وروحياهتم ،إَل أن موسى عليه السالم كان مطمئنا هادىء البال،
وكان يعرف أن وعد اهلل يف هالك فرعون وقومه ونجاة بني إرسائيل َليتخلف أبدا ولن
َيلف اهلل وعده رسله ،لذلك التفت إىل بني إرسائيل الفزعني بكامل اإلطمئنان والثقة
وقال﴿ :ك ََّال إِ َّن َم ِع َي َر ِِّّب َس َي ْه ِد ِ
ين﴾ [الشعراء]62 :
قال آخر( :)1ومثل ذلك ذكر اهلل تعاىل بعض الصاحلني من قوم موسى عليه السالم،
فقالَ ﴿ :ق َال َر ُج َال ِن ِم َن ا َّل ِذي َن ََيَا ُف َ
اب َفإِ َذا َد َخ ْل ُت ُمو ُه
ون َأ ْن َع َم اهللَُّ َع َل ْي ِه َام ا ْد ُخ ُلوا َع َل ْي ِه ُم ا ْل َب َ
َفإِ َّن ُك ْم غَالِ ُب َ
ون َوع ََىل اهللَِّ َفت ََو َّك ُلوا إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [املائدة ،]23 :فاآلية الكريمة تذكر أنه بعد

ِ
َب اهللَُّ َل ُك ْم َو ََل
أن قال موسى عليه السالم لقومهَ ﴿ :يا َق ْو ِم ا ْد ُخ ُلوا ْاألَ ْر َض املُْ َقدَّ َس َة ا َّلتي َكت َ
ت َْرتَدر وا ع ََىل َأ ْد َب ِار ُك ْم َف َتنْ َقلِ ُبوا َخ ِ ِ
ارسي َن﴾ [املائدة ،]21 :وكانت القافلة تسري إىل بيت املقدس،
ِ
يها
وَلحت هلم األرض املقدسة من بعيد ،رفض بنو إرسائيل ذلك العرض ،وقالوا﴿ :إِ َّن ف َ
َقوما جب ِارين وإِنَّا َلن نَدْ ُخ َلها حتَّى ََيْرجوا ِمنْها َفإِ ْن ََيْرجوا ِمنْها َفإِنَّا د ِ
اخ ُل َ
ون﴾ [املائدة..]22 :
َ
َ
ُ ُ
َ
ُ ُ
َ َ
ْ
ْ ً َ َّ َ َ
وكان هناك رجالن َل ثالث هلام من الذين َيافون اهلل ،أنعم اهلل عليهام بنعمة اإليامن ،وقفا
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يف مواجهة هذا اجلمع املهزوم ليقوَل له :إننا نملك القوة التي تستطيع أن حتكم الفكر
والناس واحلياة ،وكل هذه األمور من وسائل القوة الغالبة ،فلندخل الباب عليهم
ولنهامجهم يف عقر دارهم ،ليكونوا يف موقع الضعف ،ونكون يف موقع القوة ،فإن القوم
طالب ملك ونحن جنود رسالة ،وستتغلب الرسالة عىل امللك إذا أخذت بأسباب القوة
املادية ،مضافا إىل ما متلكه من القوة الروحية.
قال آخر( :)1لكن هذه الكلامت ضاعت يف هدير اهلزيمة وضجيج التخاذل ،وانطلق
الصوت املهزوم يتكلم بلغة اهلزيمة التي حتاول أن تعطي الكلامت صفة القرار احلاسم:
ِ
يها﴾ [املائدة ]24 :تلك هي الكلمة األخرية التي
وسى إِنَّا َل ْن نَدْ ُخ َل َها َأ َبدً ا َما َدا ُموا ف َ
﴿ َقا ُلوا َيا ُم َ
َل تقبل نقاشا ،وامتد الصوت ليعلن اَلنفصال عن موسى عليه السالم ،فهم غري ملزمني
ْت َو َر رب َك َف َقاتِ َال
ب َأن َ
بطاعته يف القتال ،ألهنم حيبون احلياة أكثر مما حيبون املقدساتَ ﴿ ..فا ْذ َه ْ
اهنَا َق ِ
اعدُ َ
ون﴾ [املائدة]24 :
إِنَّا َه ُ
قال آخر( :)2وشعر موسى عليه السالم باحلرج ،فلم يعد لديه أية سلطة أو قوة يمكن
أن يامرسها عىل هؤَلء الناس ،وكان يريد أن يعذر إىل اهلل ليخرج من حدود املسؤولية ،عىل
رىض من اهلل وحمبة ،فتوجه إىل اهلل ليعلن إليه ما يعمله اهلل من ظروفهَ ﴿ :ق َال َر ِّب إِ ِّين ََل
َأ ْملِ ُك إِ ََّل َن ْف ِيس َو َأ ِخي﴾ [املائدة ،]25 :وَل أملك أحدا من هؤَلء فيام يملكه القائد من أمر
ني ا ْل َقو ِم ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [املائدة ،]25 :الذين خرجوا عن طاعتك ومتردوا
جنودهَ ﴿ ،فا ْف ُر ْق َب ْينَنَا َو َب ْ َ ْ
عىل رسولك.
قال آخر( :)3وقد جاءهتم العقوبة التي يستحقها اخلائفون املهزومون الذين رفضوا
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اهلدى ،فال يستأهلون النرص إذا مل يعملوا له ،فكتب اهلل عليهم أن يظلوا يف التيه أربعني سنة،
ِ
ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
يه َ
ض﴾ [املائدة ]26 :فال يملكون دخول
﴿ َق َال َفإِ َّهنَا حمُ ََّر َم ٌة َع َل ْي ِه ْم َأ ْر َبعنيَ َسنَ ًة َيت ُ
األرض املقدسة ،ألهنم هم الذين اختاروا ألنفسهم ذلك ،وسيتحملون متاعب الضياع
وأهواله ،وسيعيشون آَلم اَلهتزاز ومشاكله .وذلك هو مصريهم الذي استحقوه نتيجة
فسقهم العميل ،فال تتأمل ـ يا موسى ـ من موقع الرمحة يف قلبك ،فإن هؤَلء َل يستحقون
ِ ِ
س ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْل َفاسقنيَ ﴾ [املائدة]26 :
الرمحةَ ﴿ ،ف َال َت ْأ َ
ون َما َأ ُق ُ
قال آخر :ومثل ذلك ذكر اهلل تعاىل قول مؤمن آل فرعونَ ﴿ :ف َست َْذ ُك ُر َ
ول
َل ُكم و ُأ َفو ُض َأم ِري إِ َىل اهللَِّ إِ َّن اهللََّ ب ِصري بِا ْل ِعب ِ
اد﴾ [غافر ،]44 :وقد ذكر اهلل تعاىل عاقبة ذلك
َ
ْ َ ِّ
ْ
َ ٌ
التفويض ،فقالَ ﴿ :فو َقاه اهللَُّ سيئ ِ
اق بِ ِ
آل فِ ْرع َْو َن ُسو ُء ا ْل َع َذ ِ
َات َما َمك َُروا َو َح َ
اب﴾ [غافر]45 :
َ ِّ
َ ُ
قال آخر :ومثل ذلك أخرب عن رسول اهلل  والذين معه عند معاينتهم لألحزاب
﴿وملََّا َر َأى املُْؤْ ِمنُ َ
اب َقا ُلوا َه َذا َما َوعَدَ نَا اهللُ
ون األَ ْحزَ َ
الذين جتمعوا حلرهبم ،حيث قالَ :
َو َر ُسو ُل ُه َو َصدَ َق اهلل َو َر ُسو ُل ُه َو َما زَ ا َد ُه ْم إَلَّ إ ْيامن ًا َوت َْسلِي ً
ام﴾ [األحزاب]22 :
قال آخر :ومثل ذلك ذكر موقفهم من تلك التهديدات التي كانت توجه هلم كل
ِ
مج ُعوا َل ُك ْم َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم إِ َيامنًا َو َقا ُلوا
َّاس َقدْ َ َ
َّاس إِ َّن الن َ
حني ،فقال﴿ :ا َّلذي َن َق َال َهل ُ ُم الن ُ
َح ْس ُبنَا اهللَُّ َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُيل َفا ْن َق َل ُبوا بِنِ ْع َم ٍة ِم َن اهللَِّ َو َف ْض ٍل َمل ْ َي ْم َس ْس ُه ْم ُسو ٌء َوا َّت َب ُعوا ِر ْض َو َ
ان اهللَِّ
َواهللَُّ ُذو َف ْض ٍل عَظِي ٍ
م﴾ [آل عمران]
قال آخر :ومل يقترص األمر يف القرآن الكريم عىل الثناء عىل املتوكلني ،وإنام ورد األمر
به ،باعتباره شعرية من الشعائر التعبدية الباطنية التي َل ختتلف يف وجوهبا عن الشعائر
ِ
ِ
ب املُْت ََوكِّلنيَ ﴾ [آل
التعبدية الظاهرية ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا عَزَ ْم َت َفت ََوك َّْل ع ََىل اهللَِّ إِ َّن اهللََّ ُحي ر
عمران]159 :
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قال آخر( :)1أي فإذا عقدت القلب عىل فعل شىء وإمضائه بعد املشاورة ومبادلة
الرأى فيه ،فتوكل عىل اهلل ،وفوض األمر إليه بعد أخذ األهبة واستكامل العدة ،ومراعاة
األسباب التي جعلها اهلل وسيلة للوصول إىل املسببات ..وَل تتكل عىل ما أوتيت من حول
وقوة ،وَل عىل إحكام الرأى وأخذ العدة ،فذلك كله ليس بكاف يف النجاح ما مل تقرن به
معونة اهلل وتوفيقه ،ألن املوانع اخلارجية والعوائق التي حتول دون الوصول إىل البغيةَ ،ل
حييط هبا إَل عالم الغيوب ،فال بد من اَلتكال عليه واَلعتامد عىل حوله وقوته.
قال آخر( :)2ويف اآلية إيامء إىل وجوب إمضاء العزيمة متى استكملت رشوطها التي
من أمهها املشورة ..ورس هذا أن نقض العزائم خور يف النفس ،وضعف يف األخالق جيعل
صاحبه غري موثوق به يف قول وَل فعل ،وَل سيام إذا كان رئيس حكومة ،أو قائد جيش،
ومن ثم مل يصغ النبي  إىل مشورة من رجع عن رأيه األول وهو اخلروج إىل أحد حني
لبس َلمته وخرج ،إذ رأى أن هذا رشوع يف العمل بعد أن أخذت الشورى حقها ..وبذلك
علمهم أن لكل عمل ميقاتا حمدودا ،وأن وقت املشورة متى انتهى جاء طور العمل ،وأن
الرئيس إذا رشع يف العمل تنفيذا للشورى َل جيوز أن ينقض عزيمته ،ويبطل عمله.
قال آخر :ومثلها تلك اآليات الكريمة التي تدعو رسول اهلل  إىل اللجوء إىل اهلل يف
كل حني؛ فاملراد منها مجيع األمةَ ،ل شخص رسول اهلل  فقط ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َل ْن
ِ
َب اهللَُّ َلنَا ُه َو َم ْو ََلنَا َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [التوبة]51 :
ُيصي َبنَا إِ ََّل َما َكت َ
قال آخر( :)3أي أن اهلل تعاىل قدر للحياة أوضاعها ،من خالل ما أودعه من أسباب
ذلك كله ،وجعل النتائج السلبية واإلجيابية حمكومة لذلك ..ولذلك فإن املسألة َل ختضع
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لتمنيات األصدقاء أو لشامتة األعداء ،فال يملك أحد من أمر ذلك شيئا ،ألهنم َل يملكون
ألنفسهم ولآلخرين ُضا وَل نفعا إَل باهلل ..أما املؤمنون به ،الواثقون برمحته وقدرته
وحكمته ،فإهنم يواجهون احلياة من موقع الطمأنينة الواثقة به وبسننه الكونية التي أجرى
عليها حركة الكون يف تقديره وتدبريه ،وهلذا فإهنم ينطلقون من قاعدة الثقة الواعية ،يف
دراسة دورهم الفاعل فيام يفعلون ويرتكون ،فإذا قاموا بام جيب عليهم من مسئوليات من
خالل قدرهتم ،واجهوا املستقبل بثقة ،وحتملوا كل نتائجه بصرب ،وانطلقوا مع حركته بوعي
وإيامن لثقتهم بتدبري اهلل فيام َل يملكون أمره وَل يبلغون مداه ،فيتقبلون كل يشء هلل وباهلل
ومع اهلل ،يف كل يشء.
﴿ه َو َم ْو ََلنَا﴾ [التوبة ]51 :الذي يملك وَلية أمورنا،
قال آخر( :)1ولذلك قالواُ :
فعلينا أن نطيعه فيام يأمر به وينهى عنه ،ونستسلم لتدبريه فيام هييمن عليه من شؤون احلياة
﴿وع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [التوبة ]51 :ليسلموا له كل يشء
بام تفرضه حكمته ورمحتهَ ،
يف حركة املستقبل املجهول الذي قد يوحي إليهم باخلوف فيام جيهلون من أرساره ،ولكن
اإليامن حيمل إليهم الطمأنينة من خالل ما يوحيه اإليامن باهلل والثقة به.
قال آخر( :)2وذلك هو رس العقيدة اإلسالمية بالقضاء والقدر يف استسالم املؤمن
لقضاء اهلل وقدره من موقع الوعي للعقيدة باهلل ،فليس هو استسالم اإلنسان املهزوم
بإرادته ،اخلائف من مسئوليته ،بل هو استسالم الثقة باهلل فيام جيهله ،بعد انطالقه من مواقع
اإلرادة املسؤولة التي حترك احلياة من حوله فيام يمكنه أن يعمل ،ليرتك األشياء األخرى
التي َل يستطيع عملها هلل ،عىل أساس الثقة املطلقة بحكمته يف كل يشء ،وبذلك فإن
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العقيدة تثبت له أقدامه عىل األرض التي حياول القلق الذايت واخلوف الوجداين من
املجهول ،أن هيزها من حتت أقدامه ،وتوحي له بالثبات واَلستقرار واَلطمئنان.
قال آخر( :)1ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُق ْل َح ْسبِ َي اهللَُّ ََل إِ َل َه إِ ََّل ُه َو َع َل ْي ِه
ت ََو َّك ْل ُت َو ُه َو َر رب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِي ِم﴾ [التوبة ،]129 :أي فإن تولوا وأعرضوا عن اإليامن بك
واَلهتداء بام جئتهم به ،فقل حسبى اهلل فإنه يعينك عليهم ويكفيك أمر توليهم وما يتبعه
من عداوهتم وصدهم عن سبيله ،وقد بلغت وما قرصتَ ..ل إله إَل هو ،وَل معبود سواه
أجلأ إليه بالدعاء واإلعانة ،وهو الكايف واملعني ..عليه توكلت ،فال أكل أمرى فيام أعجز عنه
إىل غريه.
﴿و َم ْن َيت ََوك َّْل ع ََىل اهللَِّ َف ُه َو َح ْس ُب ُه إِ َّن اهللََّ َبالِغُ
قال آخر( :)2ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
يش ٍء َقدْ ًرا﴾ [الطالق ،]3 :أي ومن يكل أمره إىل اهلل ويفوض إليه
َأ ْم ِره َقدْ َج َع َل اهللَُّ ل ُك ِّل َ ْ
اخلالص منه ،كفاه ما أمهه يف دنياه ودينه ،واملراد بذلك أن العبد يأخذ يف األسباب التي
جعلها اهلل من سننه يف هذه احلياة ،ويؤدهيا عىل أمثل الطرق ،ثم يكل أمره إىل اهلل فيام َل
يعلمه من أسباب َل يستطيع الوصول إىل علمها ،وليس املراد أن يلقى األمور عىل عواهنها،
ويرتك السعى والعمل ويفوض األمر إىل اهلل.
الشكر:
بعد سامعي هلذه األحاديث من أهل مقام التوكل ،طلب مني مرافقي ومن معه ألن
نسري إىل مقام آخر ..فرسنا مسافة قصرية ،حيث وجدنا روضة كتب عىل باهبا [مدرسة
الشكر] ،وقد رأينا شيخها يقول لتالميذهَ :لشك أنكم تعلمون أن الشكر من املنازل
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الُّضورية للنفس املطمئنة ،ذلك أنه َل تكتمل طمأنينتها ،وَل سالمها ،وَل ترقيها يف مراقي
السلوك من دون حتققها بمراتبها ،ولو الدنيا منها ..بل إن رحلة السالكني إىل اهلل كلها رحلة
مرتبطة باحلمد والشكر ..فباحلمد يتعرفون عىل كامَلت اهلل التي َل حدود هلا ..وبالشكر
يتحققون بالقيم التي ترتبط بتلك الكامَلت ..وإن شئتم مثاَل يقرب لكم هذا ،فانظروا إىل
أنفسكم ،وكيفية تعاملكم مع من يشكر فضلكم القليل ،أو إحسانكم اجلزيل ،وكيف
تزيدوه من فضلكم ،ألنكم من خالل شكره لكم عرفتم أهليته لفضلكم وإحسانكم ..بينام
تعاملون من جحد معروفكم بقطع فضلكم عنه ،لعلمكم بعدم استحقاقه أو قابليته له.
﴿وإِ ْذ َت َأ َّذ َن
قال أحدهم( :)1أجل ..ولذلك وعد اهلل تعاىل الشاكرين باملزيد ،فقالَ :
َر رب ُك ْم َلئِ ْن َشك َْر ُت ْم َألَ ِزيدَ َّن ُك ْم َو َلئِ ْن َك َف ْر ُت ْم إِ َّن ع ََذ ِاِّب َل َش ِديدٌ ﴾ [إبراهيم ،]7 :ألن اهلل تعاىل هو
الكريم املعطاء الذي جيزي القليل بالكثري ،واليسري بالعظيم ،ويضاعف احلسنة إىل عرش
جي َع ْل َل ُه خمَ َْر ًجا َو َي ْرزُ ْق ُه ِم ْن َح ْي ُث ََل
أمثاهلا إىل أضعاف كثرية ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َم ْن َيت َِّق اهللََّ َ ْ
َ ِ
م َما ًء َغدَ ًقا﴾ [اجلن:
اس َت َقا ُموا ع ََىل ال َّط ِري َق ِة َألَ ْس َق ْين ُ
ب﴾ [الطالق 2 :ـ  ،]3وقالَ :
حيتَس ُ
َاه ْ
﴿و َأ ْن َل ِو ْ
ْ
ٍ ِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
ض
 ،]16وقالَ :
﴿و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َرى آ َمنُوا َوا َّت َق ْوا َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِه ْم َب َركَات م َن َّ
َاه ْم بِ َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [األعراف]96 :
َو َلكِ ْن ك ََّذ ُبوا َف َأ َخ ْذن ُ

قال آخر( :)2وهلذا يذكر اهلل تعاىل أن اَلختبار األكرب للعباد مرتبط بشكرهم
وجحودهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ما َي ْف َع ُل اهللَُّ بِ َع َذابِ ُك ْم إِ ْن َشك َْر ُت ْم َوآ َمنْ ُت ْم َوك َ
َان اهللَُّ َشاكِ ًرا
عَلِ ًيام﴾ [النساء ،]147 :فاَلستفهام لإلنكار ..أي إنه تعاىل َل يعذب أحدا من خلقه انتقاما منه،
وَل طلبا لنفع وَل دفعا لُّض ،ألنه تعاىل غنى عن كل أحد ،منزه عن جلب منفعة له ،وعن
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دفع مُّضة عنه ،بل ذلك جزاء كفرهم بأنعم اهلل عليهم ،فهو قد أنعم عليهم بالعقل
واحلواس واجلوارح والوجدان ،لكنهم استعملوها يف غري ما خلقت ألجله من اَلهتداء
هبا لتكميل نفوسهم بالفضائل والعلوم واملعارف ،كام كفروا بخالق هذه القوى فاختذوا له
رشكاء ،وَل ينفعهم تسميتهم شفعاء أو وسطاء ،حتى فسدت فطرهتم ،ودنست أرواحهم،
ولو آمنوا وشكروا لطهرت أرواحهم ،وظهرت آثار ذلك يف عقوهلم وسائر أعامهلم التي
﴿وك َ
َان اهللَُّ َشاكِ ًرا عَلِ ًيام﴾
تصلحهم يف معاشهم ومعادهم ،واستحقوا بذلك رضوان اهللَ ،
[النساء]147 :

أي جيعل ثواب املؤمنني الشاكرين بحسب علمه بأحواهلم ،ونيلهم من

الدرجات أكثر مما يستحقون ،جزاء عىل شكرهم وإيامهنم.
وين َأ ْذ ُكر ُكم و ْاش ُكروا ِيل و ََل َت ْك ُفر ِ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :فا ْذ ُك ُر ِ
ون﴾
َ
ْ ْ َ
ُ
ُ
[البقرة ،]152 :ذلك أن أعىل درجات الذكر شكر اهلل تعاىل ..وشكر العبد هلل تعاىل هو الثناء
عليه ،وأن تكون نعمه ملا خلقت له من طاعة ..فشكر نعمة السمع أَل يسمع زور القول وَل
ينفذه ،وشكر نعمة اللسان أَل ينطق إَل باحلق ،وشكر نعمة اليد أَل يبطش إَل لتحقيق
العدل ،وأَل يعمل إَل ما هو حق وأَل يعتدى عىل حق غريه ،وأَل يؤذي ،وأن حيمي
الضعيف وينرص املظلوم ،ويغيث املستغيث ،ويدفع الكوارث عن املؤمنني ،وأن يفك
العاين ،وشكر نعمة الرجل أَل يسعى إَل يف خري ،وأَل يسعى يف ظلم ،وأن يذكر دائام أن
من سعى مع ظامل فقد ظلم ..وإذا كان اهلل تعاىل قد أمر بالشكر ،وهو الطاعات ،فقد هنى
عن الكفر ،ومن معانيه عدم ذكره ،وعدم معرفة حقيقة نعمه ،وهو مقابل للشكر ألن حقيقة
الشكر ابتداء هي القيام بالطاعات كلها ،وهو مع ذكر اهلل تعاىل اإلحساس بأنه كله هلل تعاىل.
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قال آخر( :)1وهلذا يصف اهلل عباده الصاحلني بكوهنم من الشاكرين ،كام قال عن
سليامن عليه السالمَ ﴿ :ق َال ا َّل ِذي ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َي ْرتَدَّ إِ َل ْي َك
َط ْر ُف َك َف َل َّام َرآ ُه ُم ْست َِق ارا ِعنْدَ ُه َق َال َه َذا ِم ْن َف ْض ِل َر ِِّّب لِ َي ْب ُل َو ِين َأ َأ ْش ُك ُر َأ ْم َأ ْك ُف ُر َو َم ْن َشك ََر َفإِن ََّام

ِ
ِ ِ ِ
يم﴾ [النمل ،]:أي أن سليامن عليه السالم قال ألعوانه:
َي ْش ُك ُر لنَ ْفسه َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن َر ِِّّب غَن ٌّي ك َِر ٌ

من منكم يف مكنته أن يأتينى برسير ملكة سبأ قبل قدومها علينا ،لنطلعها عىل بعض ما أنعم
اهلل به علينا من العجائب النبوية ،واآليات اإلهلية ،لتعرف صدق نبوتنا ،ولتعلم أن ملكها
يف جانب عجائب اهلل وبدائع قدرته يسري.
قال آخر( :)2وحينئذ تقدم إليه بعض جنده بمقرتحات ،حيث قال جني قوى أنا
أحُّضه إليك قبل أن تقوم من جملس قضائك ،وكان إىل منتصف النهار ،ثم زاد األمر
توكيدا ،فقال :وإنى عىل اإلتيان به لقادر َل أعجز عنه ،وإنى ألمني َل أمسه بسوء ،وَل
أقتطع منه شيئا لنفسى ،حينئذ قال الذي عنده علم من الكتاب :أنا أفعل ما َل تستطيع أنت،
أنا أحُّضه يف أقرص ما يكون مدة ،أنا أحُّضه قبل ارتداد طرفك إليك ،وقد كان كام قال..
فلام رآه سليامن عليه السالم ساكنا ث ابتا عىل حاله مل يتبدل منه شىء ومل يتغري وضعه الذي
كان عليه قال :هذا تفضل من اهلل ومنة ليختربنى :أأشكر بأن أراه فضال منه بال قوة منى أم
أجحد ..ف النعم اجلسمية والروحية والعقلية كلها مواهب يمتحن اهلل هبا عباده ،فمن ضل
هبا هوى ،ومن شكرها ارتقى.
﴿و َم ْن َشك ََر َفإِن ََّام َي ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َك َف َر
قال آخر( :)3وهذا ما عناه سبحانه بقولهَ :
ِ
يم﴾ [النمل ]40 :أي ومن شكر ففائدة الشكر إليه ،ألنه جيلب دوام النعمة،
َفإِ َّن َر ِِّّب غَن ٌّي ك َِر ٌ
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ومن جحد ومل يشكر فإن اهلل غنى عن العباد وعبادهتم ،كريم باإلنعام عليهم وإن مل يعبدوه،
ِ ِ
ِ
ِ
﴿و َق َال
احلا َفلِنَ ْفسه َو َم ْن َأ َسا َء َف َع َل ْي َها﴾ [اجلاثية ،]15 :وقالَ :
كام قال تعاىلَ ﴿ :م ْن عَم َل َص ً
ض َمجِيعا َفإِ َّن اهللََّ َلغَنِ ِ
ي َمحيدٌ ﴾ [إبراهيم]8 :
وسى إِ ْن َت ْك ُف ُروا َأ ْن ُت ْم َو َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ ً
ٌّ
ُم َ
قال آخر :ومثل ذلك ذكر اهلل تعاىل النعم التي سخرها لسليامن عليه السالم وذكر
أهنا هدية له وآلل داود عليه السالم بسبب شكرهم هلل ،كام قال تعاىلِ :
يح
الر َ
َ
﴿ول ُس َل ْي َام َن ِّ
َني ا ْل ِق ْط ِر َو ِم َن ِْ
ني َيدَ ْي ِه بِإِ ْذ ِن َر ِّب ِه
اجل ِّن َم ْن َي ْع َم ُل َب ْ َ
اح َها َش ْه ٌر َو َأ َس ْلنَا َل ُه ع ْ َ
ُغدُ رو َها َش ْه ٌر َو َر َو ُ

ِ
الس ِع ِ
َو َم ْن َي ِز ْغ ِمن ُْه ْم َع ْن َأ ْم ِرنَا ُن ِذ ْق ُه ِم ْن ع ََذ ِ
ري َي ْع َم ُل َ
يب َو َمتَاثِ َيل
ون َل ُه َما َي َشا ُء م ْن حمَ َِار َ
اب َّ
ات اعْم ُلوا َآل داوود ُشكْرا و َقلِ ٌيل ِمن ِعب ِ
اسي ٍ
اب و ُقدُ ٍ ِ
ِ ٍ
اد َي َّ
ور﴾ [سبأ:
ْ َ
َ ُ َ ً َ
ور َر َ
َاجل َو ِ َ
الش ُك ُ
َ
َوج َفان ك ْ َ
 12ـ ]13

قال آخر( :)1وقد وردت هاتني اآليتني الكريمتني بعد أن ذكر سبحانه ما من به عىل
داود عليه السالم من النبوة وامللك ،ومن النعم التي عددها اهلل تعاىل فيهام عىل سليامن عليه
السالم تسخري الريح جتري بالغداة إىل منتصف النهار مسرية شهر ،وجتري بالرواح من
منتصف النهار إىل الليل مسرية شهر ..وإذابة النحاس له ،حيث كان يعمل منه أعامله وهو
بارد دون حاجة إىل نار ..وسخر اهلل له من اجلن من يبنى له األبنية وغريها بقدرة ربه
وتسخريه ،ومن َيرج منهم عن طاعته يذقه عذابا أليام يف الدنيا ..وقد كانوا يعملون له ما
يشاء من القصور الشاخمة ،والصور املختلفة ،من النحاس والزجاج والرخام ونحوها،
واجلفان الكبرية التي تكفى لعرشات الناس.
قال آخر( :)2ثم عقب اهلل تعاىل عىل هذه النعم العظيمة بقوله ﴿اع َْم ُلوا َآل َد ُاوو َد
ُشك ًْرا﴾ [سبأ ،]13 :أي اعملوا عمال ،تقدمونه شكرا هلل ،بام أسبغ عليكم من نعم ،وما أضفى
( )2التفسري القرآين للقرآن ()790 /11
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عليكم من إحسان ..فالشكر املطلوب هنا من آل داود ،هو شكر بالعمل ،بعد شكرهم
باللسان ..وهذا ما يشري إىل أن هذه اجلفان التي كاجلواب ،وتلك القدور الراسيات
كاجلبال ،إنام كانت إلطعام الفقراء واملساكني ،وأن قوله تعاىل﴿ :اع َْم ُلوا َآل َد ُاوو َد ُشك ًْرا﴾
[سبأ ]13 :هو حث هلم عىل اَلستزادة من هذا اإلحسان ،الذي قبله اهلل منهم ،ورضيه هلم.
قال آخر( :)1وقوله تعاىل﴿ :و َقلِ ٌيل ِمن ِعب ِ
اد َي َّ
ور﴾ [سبأ ]13 :حتريض آلل داود
ْ َ
َ
الش ُك ُ
عىل أن يستزيدوا من شكر اهلل هبذا الذي يعملونه ،وأنه إذا كان يف الناس كثري من الشاكرين
هلل ،فإن قليال منهم من يستحق وصف الشكور ..فتلك منزلة عالية يف مقام اإلحسان ،وآل
داود أوىل هبم أن يبلغوها ،ويصبحوا من أهلها.
قال آخر( :)2ومثل ذلك اعترب لوطا عليه السالم من الشاكرين ،ولذلك استحق
اصبا إِ ََّل َآل ُل ٍ
ٍ
ِ
َاه ْم
وط ن ََّج ْين ُ
إنجاء اهلل له ،فقال﴿ :ك ََّذ َب ْت َق ْو ُم ُلوط بِالن ُرذ ِر إِنَّا َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ْم َح ً
بِ َس َح ٍر نِ ْع َم ًة ِم ْن ِعن ِْدنَا ك ََذلِ َك ن َْج ِزي َم ْن َشك ََر﴾ [القمر ،]35 – 33 :أي هذا حال قوم لوط الذين
كذبوا رسوهلم وخالفوه ،وكذبوا باآليات التي أنذرهم هبا ،واقرتفوا الفاحشة ..إنا أرسلنا
عليهم رحيا ترميهم باحلصباء ،وهي احلىص واحلجارة ،فأهلكتهم ودمرهتم إَل لوطا عليه
السالم ومن آمن به واتبعه ،فإنا أنجيناهم من اهلالك يف آخر الليل أو يف قطعة من الليل وهو
السدس األخري ،نجوا مما أصاب قومهم ..وكان سبب نجاهتم شكراهنم النعمة ،كام قال
تعاىل﴿ :نِ ْع َم ًة ِم ْن ِعن ِْدنَا ك ََذلِ َك ن َْج ِزي َم ْن َشك ََر﴾ [القمر ]35 :أي لقد أنجيناهم إنعاما منا
عليهم ،وتكريام هلم ،ومثل ذلك اجلزاء احلسن ،نجزي من شكر نعمتنا ومل يكفرها ،بأن آمن
وأطاع أمرنا ،واجتنب هنينا.
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قال آخر( :)1ومثل ذلك ذكر اهلل تعاىل شكر يوسف عليه السالم هلل ،حيث قال وهو
ِ
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َح َ
وب َما
اق َو َي ْع ُق َ
يف السجن يشكر اهلل عىل نعمة اإليامنَ :
﴿وا َّت َب ْع ُت م َّل َة آ َبائي إِ ْب َراه َ
ِ
َان َلنَا َأ ْن ُن ْ ِ
َّاس َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر النَّ ِ
يش ٍء َذلِ َك ِم ْن َف ْض ِل اهللَِّ َع َل ْينَا َوع ََىل الن ِ
ك َ
اس ََل
رش َك بِاهللَِّ م ْن َ ْ
َي ْش ُك ُر َ
ون﴾ [يوسف ،]38 :أي اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ،الذين محلوا رسالة
التوحيد هلل إيامنا ودعوة ومنهج حياة ،فيام حيمله فريق اإليامن يف عقله وقلبه ،من رسالة
ِ
َان َلنَا َأ ْن ُن ْ ِ
وإيامن ودعوة ورفض للرشكَ ﴿ ..ما ك َ
يش ٍء﴾ [يوسف ]38 :ألن الذي
رش َك بِاهللَِّ م ْن َ ْ
يكتشف روح التوحيدَ ،ل يمكن أن يلتقي بخط الرشك يف العقيدة والعبادةَ ﴿ ،ذلِ َك ِم ْن
َف ْض ِل اهللَِّ َع َل ْينَا َوع ََىل الن ِ
َّاس﴾ [يوسف ]38 :بام أعده هلم من سبل اهلداية والصالح من خالل
الوحي الذي خص به رسله ليبلغوه للناس ،فيهتدون به ،مما يلزمهم بالشكر له ،والشعور
﴿و َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس ََل َي ْش ُك ُر َ
ون﴾ [غافر ،]61 :حيث يرشكون به،
باجلميل الذي يطوقهم بهَ ،
يف عبادهتم لغريه دون حجة هلم يف ذلك ،وَل دليل هلم عليه.
قال آخر( :)2ومثل ذلك ذكر اهلل تعاىل شكر إبراهيم عليه السالم هلل ،فقال﴿ :إِ َّن
رشكِنيَ َشاكِرا ِألَ ْنع ِم ِه اج َتباه و َهدَ اه إِ َىل َِص ٍ
ِ
َان ُأ َّم ًة َقانِتًا هللَِّ َحنِي ًفا َو َمل َي ُك ِم َن املُْ ْ ِ
يم ك َ
اط
ْ َ ُ َ ُ
ُ
ً
إِ ْب َراه َ
َ
ْ
ُم ْست َِقي ٍم﴾ [النحل ،]121 ،120 :فاآليتني الكريمتني تصفان إبراهيم عليه السالم بكونه أمة ،أي
أنه كان قائام مقام مجاعة يف عبادة اهلل ،أو أنه كان اإلمام املقتدى به ،أو أنه كان أمة منحرصة
يف واحد مدة من الزمان مل يكن عىل األرض موحد يوحد اهلل غريه ..حيث نلتقي بشخصية
إبراهيم عليه السالم التي تتجمع فيها خصائص اإلنسان الذي تعيش شخصية األمة فيه
ومتتد منه يف حركة رسالته ،وتلتقي يف أجوائه الروحية ،روحية اجلامعة يف صورة الفرد..
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وربام كان الرس يف ذلك ،أن الرساليني ،وَل سيام األنبياء منهمَ ،ل ينطلقون من حالة ذاتية،
تتحول معها الذات إىل دائرة مغلقة حتجبهم عن اآلخرين ،وختنق يف داخلهم روح اَلمتداد،
بل ينطلقون من الروح الرسالية التي متتد يف شخصيتهم ،لتحوي األمة بأرسها يف حركة
الرسالة ،فيسقط احلاجز بني روح الفرد وروح اجلامعة.
قال آخر :ثم وصفه اهلل تعاىل بكونه كان ﴿ َقانِتًا هللَِِّ﴾ [النحل ]120 :أي يعيش الطاعة
﴿حنِي ًفا﴾ [النحل ]120 :أي مائال عن
هلل ،والعبادة له كطبيعة ذاتية متلك الدوام واَلستمرار َ
خط التطرف إىل دائرة اَلعتدال يف اإلخالص للخط املستقيم الذي يمثله التوحيدَ ،
﴿و َمل ْ
َي ُك ِم َن ا ْملُ ْ ِ
رشكِنيَ ﴾ [النحل ،]120 :بل عاش التوحيد يف روحه وفكره ووجدانه ،كأفضل ما
يكون التوحيد ،وأي توحيد أصفى وأنقى من اإلسالم هلل يف كل يشء ،حتى إذا خري بني أن
يطيع اهلل يف ذبح ولده وبني أن يستسلم لعاطفته يف اَلمتناع عن ذلك ،اختار اَلستسالم هلل
عىل اَلستسالم لعاطفته َ
﴿شاكِ ًرا ِألَ ْن ُع ِم ِه﴾ [النحل ]121 :يف إخالصه هلل يف عبوديته ،فيام يمثله
﴿اج َت َبا ُه﴾ [النحل ]121 :أي اختاره واصطفاه لرسالته،
ذلك من سمو الشكر وعلو شأنهْ ،
﴿و َهدَ ا ُه إِ َىل
ألنه يمثل الشخص الذي تتحرك الرسالة يف حياته الداخلية كجزء من ذاته َ
َِص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ [النحل ]121 :ملا منحه من وضوح الرؤية ملا حوله ،وملا أوحى به إليه من
َ
رسالته التي حتدد له الطريق وختطط له خط السري.
قال آخر( :)1وهلذا يدعو اهلل تعاىل املؤمنني إىل التأيس هبؤَلء الصاحلني ،ويدعو إىل
شكر اهلل عىل كل النعم ،وخاصة نعمة اهلداية ،كام قال تعاىل عقب اآليات التي تتحدث عن
ِ
ِ
الصومِ ِ :
َربوا اهللََّ ع ََىل َما َهدَ ا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [البقرة ،]185 :أي
َ
﴿ول ُتكْم ُلوا ا ْلعدَّ َة َول ُتك ِّ ُ
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لتؤدوا عبادة الصوم ،وتكملوا عدهتا ،ولتكربوا اهلل وتشكروه عىل أن هداكم ووفق ألداء
هذه الفريضة ،وتعرضكم ملا أعد اهلل من ثواب عليها.
قال آخر :بل َيرب اهلل تعاىل أن كل دعوات األنبياء عليهم السالم كانت دعوة لشكر
وسى بِآ َياتِنَا َأ ْن َأ ْخ ِر ْج
اهلل تعاىل ،كام قال تعاىل عن موسى عليه السالمَ :
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُم َ
رور و َذكِّر ُهم بِ َأيا ِم اهللَِّ إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ِ
ِ
ات لِ ُك ِّل َص َّب ٍار َش ُك ٍ
ور َوإِ ْذ َق َال
َ
َق ْو َم َك م َن ال رظ ُل َامت إِ َىل الن ِ َ ْ ْ َّ
موسى لِ َق ْو ِم ِه ا ْذ ُكروا نِ ْعم َة اهللَِّ َع َل ْي ُكم إِ ْذ َأن َْجا ُكم ِم ْن ِ
آل فِ ْرع َْو َن َي ُسو ُمو َن ُك ْم ُسو َء ا ْل َع َذ ِ
اب
ْ
ْ
َ
ُ
ُ َ

ِ
ِ
ِ
ون َأبنَاء ُكم ويستَحي َ ِ
يم َوإِ ْذ َت َأ َّذ َن َر رب ُك ْم َلئِ ْن
َو ُي َذ ِّب ُح َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
ون ن َسا َء ُك ْم َو ِيف َذل ُك ْم َب َال ٌء م ْن َر ِّب ُك ْم عَظ ٌ
ِ
َشك َْر ُت ْم َألَ ِزيدَ َّن ُك ْم َو َلئِ ْن َك َف ْر ُت ْم إِ َّن ع ََذ ِ
اِّب َل َشديدٌ ﴾ [إبراهيم]7 – 5 :

قال آخر( :)1أي كام أرسلناك أهيا الرسول وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس من
الظلامت إىل النور ،أرسلنا موسى إىل بنى إرسائيل وأيدناه باآليات ،وأمرناه بأن يدعوهم
إىل اإليامن باهلل وتوحيده ليخرجوا من ظلامت اجلهل والضالل إىل نور اهلدى واإليامن..
وأمرناه بأن يعظهم مرغبا هلم بتذكريهم بنعم اهلل عليهم وعىل من قبلهم ممن آمن بالرسل يف
األمم السابقة ،ليكون يف ذلك حافز هلم عىل العمل ويكون هلم بمن سلف أسوة ،وخموفا
موعدا بتذكريهم بأس اهلل وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل من األمم الغابرة كعاد وثمود،
ليكون هلم يف ذلك مزدجر وليحذروا أن حيل هبم مثل ما حل بغريهم ..وأيام اهلل يف جانب
موسى عليه السالم منها ما كان حمنة وبالء ،وهي األيام التي كان فيها بنو إرسائيل حتت قهر
فرعون واستعباده ،ومنها ما كانت نعمة كإنجائهم من عدوهم وفلق البحر هلم وإنزاله املن
والسلوى عليهم.
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قال آخر( :)1ثم قال تعاىل﴿ :إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ ُك ِّل َص َّب ٍار َش ُك ٍ
ور﴾ [الشورى ]33 :أي
َ
إن يف ذلك التنبيه والتذكري لدَلئل عىل وحدانية اهلل وقدرته لكل صبار يف املحنة والبلية،
شكور يف املنحة والعطية ..ويف هذا إيامء إىل أن اإلنسان يف هذه احلياة جيب أن يكون بني
صرب وشكر أبدا ،ألنه إما يف مكروه يصرب عليه وإما يف حمبوب يشكر عليه ،والوقت يف هذه
احلياة ذهب ،فمتى ضاع من حياتنا زمن دون عمل نسدى فيه خدمة ألنفسنا ولديننا فقد
كفرنا النعمة ،وأضعنا الفرصة ،ومل نعترب بام حل بمن قبلنا من األمم الغابرة.
قال آخر( :)2وملا سمع موسى عليه السالم أمر ربه امتثله وأخذ يذكر قومه بأيام اهلل
﴿وإِ ْذ َق َال موسى لِ َق ْو ِم ِه ا ْذ ُكروا نِ ْعم َة اهللَِّ َع َل ْي ُكم إِ ْذ َأن َْجا ُكم ِم ْن ِ
آل
كام حكى اهلل عنه فقالَ :
ْ
ْ
َ
ُ
ُ َ
فِ ْرع َْو َن َي ُسو ُمو َن ُك ْم ُسو َء ا ْل َع َذ ِ
ون َأ ْبنَا َء ُك ْم َو َي ْست َْح ُي َ
اب َو ُي َذ ِّب ُح َ
ون نِ َسا َء ُك ْم﴾ [إبراهيم ،]6 :أي
واذكر لقومك حني قول موسى لقومه :يا قوم تذكروا إنعام اهلل عليكم إذ أنجاكم من
فرعون وآله ،حني كانوا يذيقونكم العذاب ويكلفونكم من األعامل ما َل يطاق مع القهر
واإلذَلل ،وي ذبحون أبناءكم ويبقون نساءكم عىل قيد احلياة ذليالت مستضعفات ،وهذا
رز من أشد األرزاء ،وأعظم ألوان البالء ،ويف ذلك التذكري عربة هلم لو يعتربون ،ملا فيه من
نقمة التعذيب واإلذَلل وقتل األوَلد واستحياء البنات ،ثم نعمة اإلنجاء من كل ذلك
َاه ْم
﴿و َب َل ْون ُ
العسف والقهر ،فاَلبتالء كام يكون بالنقمة يكون بالنعمة كام قال تعاىلَ :
َات والسيئ ِ
ِ
اخل ْ ِ
َات َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ري فِ ْتنَ ًة﴾
الرش َو ْ َ
ون﴾ [األعراف ]168 :وقالَ :
احل َسن َ َّ ِّ
بِ ْ َ
﴿و َن ْب ُلو ُك ْم بِ َّ ِّ
[األنبياء]35 :

قال آخر( :)3ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :و َل َقدْ ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك َوإِ َىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ َك َلئِ ْن
َ
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ِ
اخل ِ ِ
ارسي َن َب ِل اهللََّ َفا ْع ُبدْ
رشك َ
ْت َل َي ْح َب َط َّن ع ََم ُل َك َو َل َت ُكو َن َّن م َن ْ َ
َأ ْ َ

ِ

ِ

َو ُك ْن م َن َّ
ن﴾ [الزمر:
الشاك ِري َ

 ،]66 ،65ففي اجلمع بني العبادة والشكر ،إشارة إىل أن هذه العبادة ليست عبادة قهر وقرس،
بل هي عبادة محد وشكر ،ووَلء ،وحب هلل سبحانه وتعاىل ،الذي خلق فسوى ،والذي قدر
فهدى ،والذي أخرج املرعى ،فجعله غثاء أحوى.
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىل عن لقامن عليه السالم﴿ :و َل َقدْ آ َتينَا ُل ْقام َن ِْ
احلك َْم َة
َ
ْ َ
َأ ِن ْاش ُك ْر هللَِّ َو َم ْن َي ْش ُك ْر َفإِن ََّام َي ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اهللََّ غَنِ ٌّي َمحِيدٌ ﴾ [لقامن ،]12 :أي لقد
آتينا لقامن احلكمة يف فكره وحديثه وحركته يف احلياة ،وذلك من خالل ما حرك به برصه
نحو كل األشياء التي حتيط به ،وتبدو له ،وما أصغى إليه بسمعه من كل ما يتحدث به
اآلخرون ،وما حرك به عقله يف إدارة ذلك كله ،يف مواقع التأمل واملقارنة واملحاكمة
واَلستنتاج ،ليعرف مصادر األمور ومواردها وبدايات القضايا وهناياهتا ،وكيف تنفصل
األشياء وكيف تتصل ،وهكذا كان يواجه احلياة ،ويتحرك فيها مع اآلخرين ،ليكون
اإلنسان الذي ينتج الفكرة من خالل حركة عقله وجتربته ،ثم جيلس مع الناس ليفتح
عقوهلم عليها ،وليوجه مشاعرهم إليها..
قال آخر( :)2واآلية الكريمة تشري إىل أن لقامن عليه السالم اكتشف الشكر هلل ،كقيمة
روحية من أسمى القيم ،ليقدمها لكل من يعي ويسمع ويتحرك يف اَلجتاه السليم ،ولذلك
قالَ ﴿ :أ ِن ْاش ُك ْر هللَِِّ﴾ [لقامن ،]12 :فهو وحده الذي يستحق الشكر من خالل وحدانيته يف
إغداق النعمة عىل اإلنسان الذي َل مصدر لديه ألية نعمة من النعم التي حتتوهيا حياته إَل
اهلل ،وليس دور القوى األخرى املتنوعة املوجودة يف الكون ،إَل دور األدوات واألسباب
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﴿و َم ْن َي ْش ُك ْر َفإِن ََّام َي ْش ُك ُر
املبارشة ،التي تستمد سببيتها من مسبب األسباب ،وهو اهللَ ..
لِنَ ْف ِس ِه﴾ [لقامن ]12 :من دون أن يكون هلل نفع يف هذا الشكر أو حاجة إليهَ ،لستغنائه عن كل
خلقه يف كل يشء ،وليس ألحد منهم أن يضيف إىل ملكه شيئا ،ألنه َل يملك إَل ما ملكه
اهلل ،وَل يتحرك بيشء إَل من خالل قدرته.
قال آخر( :)1ورجوع الشكر لنفس الشاكر ،يرجع ألن الشكر يمثل حركة اإلنسانية
يف داخل الذات يف انفعاهلا بالنعم اإلهلية ،مما جيعلها تنفتح عىل اهلل يف وعيها الروحي
إلحسانه وفضله ورمحته ،ويف ارتفاعها يف مدارج السمو لتصل إىل املوقع األسمى الذي
تصعد من خالله إىل الوقوف بني يديه يف صفاء الشعور ،وابتهال الكلمة ،وعبودية الذات،
وخشوع املوقف ،مما حيقق الصلة باهلل أكثر ،ويثري الشعور بالسعادة الروحية بشكل أعمق،
ويدفع باملعرفة باهلل يف الفكر واحلس والوجدان ،إىل جمال أوسع.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك ،فإن الشاكر هلل ينال الزيادة يف نعم اهلل عليه يف الدنيا
فيام وعد اهلل به عباده من ذلك ،كام قال تعاىلَ ﴿ :لئِ ْن َشك َْر ُت ْم َألَ ِزيدَ َّن ُك ْم﴾ [إبراهيم ]7 :كام ينال
الثواب والرمحة واللطف من ربه يف اآلخرة ..ولذلك اعترب اهلل تعاىل من كفر ،فلم يشكر
النعمة بل جحدها وأمهلها ومترد عىل كل إحياءاهتا ،أنه لن يُّض اهلل شيئا ،ألن اهلل هو الغني
عن كل عباده ،وهو احلميد بكل صفات اجلالل واجلامل يف ذاته.
قال آخر :وهلذا يرد يف القرآن الكريم تذكري العباد بنعم اهلل عليهم ليشكروا اهلل
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َس َّخ َر
عليها ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف تعداد النعم املرتبطة بالبحارَ :
اخر فِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
حل ًام َط ِر ايا َوت َْست ْ
يه َولِ َت ْب َت ُغوا
وهنَا َوت ََرى ا ْل ُف ْل َك َم َو َ
َخ ِر ُجوا منْ ُه ح ْل َي ًة َت ْل َب ُس َ
ا ْل َب ْح َر ل َت ْأ ُك ُلوا منْ ُه َ ْ
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ون﴾ [النحل ،]14 :وقوله﴿ :وما يست َِوي ا ْلبحر ِ
ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ات
ان َه َذا ع َْذ ٌب ُف َر ٌ
َ َْ
َ َ َ ْ
ون َحلام َط ِريا وتَست َْخ ِرج َ ِ
ِ
ِ
ِ
وهنَا َوت ََرى
ُ
رشا ُب ُه َو َه َذا م ْل ٌح ُأ َج ٌ
ون ح ْل َي ًة َت ْل َب ُس َ
اج َوم ْن ُك ٍّل َت ْأ ُك ُل َ ْ ً ا َ ْ
َسائغٌ َ َ
يه مو ِ
ِ ِ
اخ َر لِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [فاطر ،]12 :وقولهَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َأ َّن ا ْل ُف ْل َك
ا ْل ُف ْل َك ف َ َ
ريي ُكم ِمن آياتِ ِه ِإ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ِ
ِ ِ
ات لِ ُك ِّل َص َّب ٍار َش ُك ٍ
ور﴾ [لقامن]31 :
َْ
َ
جت ِري ِيف ا ْل َب ْح ِر ِبن ْع َمت اهللَِّ ل ُ ِ َ ْ ْ َ
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف تعداد النعم املرتبطة بخلق اإلنسانَ ﴿ :واهللَُّ
َأ ْخرج ُكم ِمن ب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِ ُك ْم ََل َت ْع َل ُم َ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َل َع َّل ُك ْم
َ َ ْ ْ ُ
ون َش ْيئًا َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
ِ
ت َْش ُك ُر َ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار
ون﴾ [النحل ،]78 :وقولهُ ﴿ :ق ْل ُه َو ا َّلذي َأن َْش َأ ُك ْم َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
ِ
ب و َّ ِ
ِ
ِ
َو ْاألَ ْفئِدَ َة َقلِ ًيال َما ت َْش ُك ُر َ
يم
ون﴾ [امللك ،]23 :وقولهَ ﴿ :ذل َك عَامل ُ ا ْل َغ ْي ِ َ
الرح ُ
الش َها َدة ا ْل َع ِزيزُ َّ
ني ُثم جع َل نَس َله ِمن س َال َل ٍة ِمن م ٍ
ا َّل ِذي َأحسن ُك َّل َيش ٍء َخ َل َقه وبدَ َأ َخ ْل َق ْ ِ ِ ِ ِ
اء
ُ ََ
ْ َ َ
ْ َ
اإلن َْسان م ْن ط ٍ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ
ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َم ِه ٍ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َقلِ ًيال َما
ني ُث َّم َس َّوا ُه َو َن َف َخ فيه م ْن ُروحه َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [السجدة]9 – 6 :

قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف تعداد النعم املرتبطة بالرزق وغريهَ ﴿ :ف ُك ُلوا ِممَّا
َرزَ َق ُك ُم اهللَُّ َح َال ًَل َط ِّي ًبا َو ْاش ُك ُروا نِ ْع َم َت اهللَِّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم إِ َّيا ُه َت ْع ُبدُ َ
ون﴾ [النحل ،]114 :وقوله:
ِ
ِ
ِ
ورا﴾ [الفرقان،]62 :
َ
﴿و ُه َو ا َّلذي َج َع َل ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار خ ْل َف ًة ملَ ْن َأ َرا َد َأ ْن َي َّذك ََّر َأ ْو َأ َرا َد ُش ُك ً
ِ
ون َأ َأ ْن ُت ْم َأنْزَ ْل ُت ُمو ُه ِم َن املُْزْ ِن َأ ْم ن َْح ُن املُْن ِْز ُل َ
رش ُب َ
ون َل ْو ن ََشا ُء َج َع ْلنَا ُه
وقولهَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي ُت ُم املَْا َء ا َّلذي َت ْ َ
ون﴾ [الواقعة ،]70 – 68 :وقوله﴿ :و ِمن آياتِ ِه َأ ْن ير ِس َل الرياح مب ِّرش ٍ
اجا َف َل ْو ََل ت َْش ُك ُر َ
ات
َ ْ َ
ُأ َج ً
ُْ
ِّ َ َ ُ َ َ
َولِ ُي ِذي َق ُك ْم ِم ْن َر ْمحَتِ ِه َولِ َت ْج ِر َي ا ْل ُف ْل ُك بِ َأ ْم ِر ِه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [الروم:
ون ِمن د ِ
ِ
ون ِمن د ِ
خت ُل ُق َ
ون اهللَِّ َأ ْو َثانًا َو َ ْ
ون اهللَِّ
ون إِ ْفكًا إِ َّن ا َّلذي َن َت ْع ُبدُ َ ْ ُ
 ،]46وقوله﴿ :إِن ََّام َت ْع ُبدُ َ ْ ُ
ِ
الرزْ َق َوا ْع ُبدُ و ُه َو ْاش ُك ُروا َل ُه إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ََل َي ْملِ ُك َ
ون﴾ [العنكبوت:
ون َل ُك ْم ِرزْ ًقا َفا ْب َت ُغوا عنْدَ اهللَِّ ِّ
]17
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قال آخر( :)1وقد ذكر اهلل تعاىل نموذجا للشاكرين الصاحلني ،فقالَ ﴿ :و َو َّص ْينَا
ِْ
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
اإلن َْس َ
ون َش ْه ًرا َحتَّى إِ َذا
مح َل ْت ُه ُأ رم ُه ُك ْر ًها َو َو َض َع ْت ُه ُك ْر ًها َو َ ْ
ان بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َسانًا َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َيل َوع ََىل َوالِدَ َّي
َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه َو َب َلغَ َأ ْر َبعنيَ َسنَ ًة َق َال َر ِّب َأ ْوزعْني َأ ْن َأ ْش ُك َر ن ْع َمت ََك ا َّلتي َأ ْن َع ْم َت ع َ َّ
ِ
احلا ت َْر َضا ُه َو َأ ْصلِ ْح ِيل ِيف ُذ ِّر َّيتِي إِ ِّين ُت ْب ُت إِ َل ْي َك ِم َن املُْ ْسلِ ِمنيَ ﴾ [األحقاف،]15 :
َو َأ ْن َأع َْم َل َص ً
أي أمرنا اإلنسان باإلحسان إىل والديه واحلنو عليهام ،والرب هبام يف حياهتام وبعد مماهتام،
وجعلنا الرب هبام من أفضل األعامل ،وعقوقهام من الكبائر ،ثم ذكر سبب التوصية وخص
﴿مح َل ْت ُه ُأ رم ُه ُك ْر ًها َو َو َض َع ْت ُه
الكالم باألم ألهنا أضعف وأوىل بالرعاية ،وفضلها أعظم ،فقالَ َ :
ُك ْر ًها﴾ [األحقاف ]15 :أي إهنا قاست يف محله مشقة وتعبا من وحم وغثيان وثقل إىل نحو
أولئك مما ينال احلوامل ،وقاست يف وضعه مشقة من تعب الطلق وأمل الوضع ،وكل هذا
يستدعى الرب هبا واستحقاقها للكرامة ومجيل الصحبة ،ثم بني سبحانه مدة محله وفصاله
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
ون َش ْه ًرا﴾ [األحقاف ]15 :أي ومدة محله وفصاله ثالثون شهرا
﴿و َ ْ
فقالَ :
تكابد األم فيها اآلَلم اجلسمية والنفسية ،فتسري اللياىل ذوات العدد إذا مرض ،وتقوم
بغذائه وتنظيفه وكل شئونه بال ضجر وَل ملل ،وحتزن إذا اعتل جسمه أو ناله مكروه يؤثر
يف نموه وحسن صحته.
﴿حتَّى إِ َذا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه﴾
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل شكر الصاحلني هلل ،فقالَ :
[األحقاف ]15 :أي حتى إذا اكتهل واستوىف السن التي تستحكم فيها قوته وعقله وهي فيام بني
﴿و َب َلغَ َأ ْر َب ِعنيَ َسنَ ًة﴾ [األحقاف ]15 :وهذا هناية استحصاد العقل
الثالثني واألربعنيَ ..
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ي﴾ [األحقاف:
َيل َوع ََىل َوالدَ َّ
واستكاملهَ ﴿ ،ق َال َر ِّب َأ ْوزعْني َأ ْن َأ ْش ُك َر ن ْع َمت ََك ا َّلتي َأ ْن َع ْم َت ع َ َّ
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 ]15أي رب وفقني لشكر نعمك التي غمرتنى هبا يف دينى ودنياى ،بام أمتتع به من سعة يف
العيش ،وصحة يف اجلسم ،وأمن ودعة ،لإلخالص لك ،واتباع أوامرك ،وترك نواهيك،
وأنعمت هبا عىل والدى من حتننهام عىل حني ربيانى صغريا﴿ ..و َأ ْن َأعْم َل ص ِ
احلًا ت َْر َضا ُه﴾
َ َ
َ
﴿و َأ ْصلِ ْح ِيل ِيف ُذ ِّر َّيتِي﴾
[األحقاف ]15 :أي واجعل عمىل وفق رضاك ألنال مثوبتكَ ..
[األحقاف ]15 :أي واجعل الصالح ساريا يف ذريتى ،متمكنا من نفوسهم ،راسخا يف قلوهبم..
﴿إِ ِّين ُت ْب ُت إِ َل ْي َك َوإِ ِّين ِم َن املُْ ْسلِ ِمنيَ ﴾ [األحقاف ]15 :أي إين تبت إليك من ذنوبى التي فرطت
منى يف أيامى اخلواىل ،وإنى من اخلاضعني لك بالطاعة ،املستسلمني ألمرك وهنيك،
املنقادين حلكمك.
قال آخر( :)1ثم ذكر جزاء أصحاب هذه األوصاف اجلليلة فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن
َن َت َق َّب ُل َعن ُْه ْم َأ ْح َس َن َما ع َِم ُلوا َو َنت ََج َاوزُ َع ْن َس ِّيئ ِ ِ
َاهت ْم ِيف َأ ْص َح ِ
اجلن َِّة﴾ [األحقاف ]16 :أي
اب ْ َ
هؤَلء الذين هذه صفاهتم هم الذين يتقبل اهلل عنهم أحسن ما عملوا يف الدنيا من صالح
األعامل ،فيجازهيم به ،ويثيبهم عليه ،ويصفح عن سيئات أعامهلم التي فرطت منهم يف الدنيا
ملاما ومل تكن عادة هلم ،بل جاءت بحافز من القوة الشهوانية ،أو القوة الغضبية ،فال يعاقبهم
عليها ،وهم منتظمون يف سلك أصحاب اجلنة ،داخلون يف عدادهم ..ثم أكد الوعد السابق
الصدْ ِق ا َّل ِذي كَا ُنوا ُيوعَدُ َ
ون﴾ [األحقاف ]16 :أي وعدهم اهلل الوعد احلق الذي
﴿وعْدَ ِّ
بقولهَ :
َل شك فيه ،وأنه موف به.
املحبة:
بعد سامعي هلذه األحاديث من أهل مقام الشكر ،طلب مني مرافقي ومن معه ألن
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نسري إىل مقام آخر ..فرسنا مسافة قصرية ،حيث وجدنا روضة كتب عىل باهبا [مدرسة
املحبة] ،وقد رأينا شيخها يقول لتالميذهَ :لشك أنكم تعرفون أن حمبة اهلل هي أرشف
املراتب ،وأعالها ،وهي أم لكل املكارم ،ومن حتىل هبا ،حتقق بالسعادة التي َل شقاوة
ب عدها ،وبالفرح الذي َل حزن بعده ،وبالرضا الذي َل يكتنفه سخط ،وباألنس الذي َل
تعرتيه وحشة.
قال أحدهم( :)1أجل ..وهلذا وصف اهلل تعاىل هبا املؤمنني الصادقني ،فقالَ ﴿ :يا َأ ر َهيا
ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم ْن َي ْرتَدَّ ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه َف َس ْو َ
ف َي ْأ ِيت اهللَُّ بِ َق ْو ٍم ُحيِ رب ُه ْم َو ُحيِ ربو َن ُه َأ ِذ َّل ٍة ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ
ون َلوم َة ََلئِ ٍم َذلِ َك َف ْض ُل اهللَِّ يؤْ تِ ِ
َأ ِعزَّ ٍة ع ََىل ا ْلكَافِ ِرين ُجي ِ
ون ِيف َسبِ ِ
اهدُ َ
يه َم ْن
ُ
يل اهللَِّ َو ََل ََيَا ُف َ ْ َ
َ َ
ِ
ِ
يم﴾ [املائدة ،]54 :أي يا أهيا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيلقى
َي َشا ُء َواهللَُّ َواس ٌع عَل ٌ
مالقى املنافقون الذين ارتدوا ،من نكال وبالء وسوء مصري ،ثم إنه لن يُّض اهلل شيئا ،ولن
يضري املسلمني يف شىء ،ألنه سيخىل مكانه ،الذي كان له يف اإلسالم ،ليأخذه من هو أوىل
به منه ،وأكرم عند اهلل ،وأكثر نفعا للمسلمني ،وأعظم غناء يف اإلسالم.
قال آخر( :)2وأول الصفات التي اتصف هبا هؤَلء القوم حب اهلل هلم ،ولذلك رشح
صدورهم لإلسالم ،وثبت أقدامهم فيه ..ألنه سبحانه وتعاىل هو الذي أحبهم ،وهو الذي
اختارهم ودعاهم ..وهذا فضل عظيم ،ودرجة من الرضاَ ،ل يناهلا إَل من أكرمه اهلل،
واستضافه ،وخلع عليه حلل السعادة والرضوان ..أما حبهم هم هلل ،فهو يف استجابة
دعوته ،وامتثال أمره ،والوَلء له ،ولرسوله وللمؤمنني ..وامتالء قلوهبم باملشاعر الصادقة
نحوه نتيجة لكل ذلك.

( )2التفسري القرآين للقرآن ()1120 /3

( )1التفسري القرآين للقرآن ()1120 /3

236

قال آخر( :)1والصفة الثانية هلؤَلء املحبني الصادقني هي كوهنم ﴿ َأ ِذ َّل ٍة ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ
َأ ِعزَّ ٍة ع ََىل ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [املائدة ،]54 :أي متخاضعني للمؤمننيَ ،ل يلقوهنم إَل باللني
والتواضع ..أعزة عىل الكافرين ،أي أشداء وأقوياءَ ،ل يلقى منهم أهل الكفر إَل بالء يف
القتال ،واستبساَل يف احلرب ..أما يف السلم فهم جبال راسخة يف اإليامنَ ..ل ينال أحد
منهم نيال يف دينه ،وَل يطمع أحد من أعداء اإلسالم يف مواَلهتم أو يف تعاطفهم معه.
﴿جي ِ
()2
ون ِيف َسبِ ِ
اهدُ َ
يل
قال آخر  :والصفة الثالثة هلؤَلء املحبني الصادقني هي كوهنم ُ َ
اهللَِّ﴾ [املائدة ،]54 :أي أن هؤَلء املحبني يدفعون عن اإلسالم واملسلمني يد البغي والعدوان،
ويعطون وَلءهم كله لدينهم الذي دعاهم اهلل إليه ،وارتضاهم له ..وَل يضنون عليه
بأمواهلم وَل بأرواحهم.
﴿و ََل ََيَا ُف َ
ون َل ْو َم َة
قال آخر( :)3والصفة الرابعة هلؤَلء املحبني الصادقني هي كوهنم َ

ََلئِ ٍم﴾ [املائدة ،]54 :أي أهنم يف إيامهنم ،ويف جهادهم يف سبيل اهللَ ،ل ينظرون إىل غري اهلل،
وَل يلتفتون إَل إىل نرصة دين اهللَ ،ل يثنيهم عن ذلك لوم َلئم ،من قريب أو صديق ،ممن
بقي عىل الكفر من أقارهبم وأصدقائهم ..فقد باعوا كل شىء ،وختلو عن كل شىء ،إَل
إيامهنم باهلل ،ونرصهتم لدين اهلل.
قال آخر( :)4وهكذا ذكر القرآن الكريم شدة حب املؤمنني هلل ،وهو وصف مل
﴿و ِم َن
يصفهم به إَل يف هذا املوضع ،للدَللة عىل أن رشف املحبة بقدر شدهتا ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الن ِ
ح ابا هللَِّ﴾ [البقرة:
ب اهللَِّ َوا َّلذي َن آ َمنُوا َأ َشدر ُ
َح ِّ
وهنُ ْم ك ُ
َّاس َم ْن َيتَّخ ُذ م ْن ُدون اهللَِّ َأنْدَ ا ًدا ُحي رب َ
 ،]165ففي هذه اآلية الكريمة ،يتحرك القرآن يف واقع احلياة ليقدم إلينا نموذجا من نامذج
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اَلنحراف العاطفي والعميل يف واقع الناس يف احلياة ،وهو النموذج املتمثل يف أتباع الظلمة
وأشياعهم ،فهم جيمعون بني اإليامن باهلل وحمبته ،وبني حب الظاملني من أسيادهم وكربائهم،
متاما كام حيب اإلنسان شخصني متساويني يف مجيع اخلصائص والصفات ..ولعل هذا
اَلجتاه يف تصوير حالة التسوية يف املشاعر بني اهلل وبني أئمة الظلم ،كان منطلقا من األساس
العميل للواقع الذي يعيشونه ،فإن احلب الذي تتحدث عنه اآلية ليس احلب الداخيل
اَلنفعايل الذي يتحرك يف اجلانب الشعوري العاطفي لإلنسان ،ألن اجلو هنا هو جو
احلديث عن اخلطوات العملية التي حتكم حياهتم ،بل الظاهر أن املراد من احلب هو احلب
العميل ،وهو الذي يتمثل باَلتباع والتأييد واملشاركة والطاعة ملا يريدون وملا َيططون من
دون قيد أو رشط ،متاما كام هي احلال يف حمبة اإلنسان هلل بمعنى طاعته املطلقة ،وذلك هو
التطبيق العميل لإلرشاك باهلل ،ألن مثل هذه اإلطاعة التي َل تنبغي إَل هلل ،عندما يقدمها
اإلنسان لغريه باملستوى ذاته ،فمعنى ذلك أنه قد جعل ذلك املطاع ندا ونظريا هلل فيام يمثله
ذلك من إخالص العمل ،وهذا هو الرشك الواقعي الذي َل يرتبط بتعدد اآلهلة عىل مستوى
العقيدة اإلهلية ،بل يتصل بتعددها عىل مستوى الطاعة ،انطالقا من العوامل الذاتية املتصلة
بالشهوات واألطامع واملنافع التي حيصلون عليها لدى هؤَلء ،أو التي يأملون احلصول
عليها منهم.
قال آخر( :)1وهنا يلتفت القرآن الكريم يف عملية مقارنة رسيعة بني هؤَلء وبني
﴿وا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ َشدر ُح ابا هللَِِّ﴾ [البقرة ،]165 :ذلك أن معرفة املؤمن
املؤمنني ،يف قوله تعاىلَ :
بربه ووعيه لعظمته ،جتعالنه ينفتح عىل اهلل انفتاحا يمأل كل كيانه يف أفكاره ومشاعره ،يف
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جوارحه وجوانحه ،فال يبقى هناك جمال ألية قوة ،مهام عظمت ،أن حتتل ولو مساحة
صغرية من نفسه يف املستوى الذي يلتقي فيه باهلل ،فال وَلء لغريه ،وَل طاعة إَل له ،ألن
معنى التوحيد أن َيلص كل يشء فيك لإلله الواحد.
قال آخر :أما كيف نستفيد ذلك ونقرره ،فهذا ما يبدو لنا من جو اآلية من جهة،
ومن طبيعة الرسالة من جهة أخرى ،فنحن نالحظ يف اآلية أهنا تثري يف هناية املطاف قضية
التابعني واملتبوعني وحوارهم يف يوم القيامة ،مما يوحي بأن األساس يف قضية احلب هو
َرب َأ ا َّل ِذي َن اتربِ ُعوا
التبعية َل العاطفة املجردة ،فقد ورد عقب اآلية الكريمة قوله تعاىل﴿ :إِ ْذ ت َ َّ
ِ ِ
اب﴾ [البقرة ،]166 :كام أننا نستوحي ذلك
اب َو َت َق َّط َع ْت ِهبِ ُم ْاألَ ْس َب ُ
م َن ا َّلذي َن ا َّت َب ُعوا َو َر َأ ُوا ا ْل َع َذ َ
ِ
من قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ُكنْ ُتم ُ ِ
ون اهللََّ َفاتَّبِ ُع ِ
حت رب َ
ور
حيبِ ْب ُك ُم اهللَُّ َو َيغْف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َواهللَُّ َغ ُف ٌ
وين ُ ْ
ْ

ِ
يم﴾ [آل عمران ]31 :حيث جعل اتباع النبي من عالمات احلب ونتائجه.
َرح ٌ

قال آخر :ويشري إىل ذلك أيضا قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ك َ
َان آ َباؤُ ُك ْم َو َأ ْبنَاؤُ ُك ْم َوإِ ْخ َوا ُن ُك ْم
ِ
ِ
ب
وها َو ِ َ
رت ْف ُت ُم َ
جت َار ٌة َخت َْش ْو َن ك ََسا َد َها َو َم َساك ُن ت َْر َض ْو َهنَا َأ َح َّ
َو َأزْ َو ُ
اج ُك ْم َوعَش َري ُت ُك ْم َو َأ ْم َو ٌال ا ْق َ َ
ِِ
ِِ ِ ٍ
ِ
يت اهللَُّ بِ َأ ْم ِر ِه َواهللَُّ ََل َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم
رت َّب ُصوا َحتَّى َي ْأ ِ َ
إِ َل ْي ُك ْم م َن اهللَِّ َو َر ُسوله َوج َهاد ِيف َسبِيله َف َ َ
ِ ِ
ا ْل َفاسقنيَ ﴾ [التوبة]24 :
قال آخر :وهلذا رشط اهلل تعاىل عىل املدعني ملحبة اهلل اتباع رسول اهلل  ،ذلك أنه
يستحيل عىل من يدعي حمبة أحد أَل حيب رسوله ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ُكنْ ُتم ُ ِ
حت رب َ
ون اهللََّ
ْ
َفاتَّبِ ُع ِ
حيبِ ْب ُك ُم اهللَُّ﴾ [آل عمران ،]31 :ذلك أن املحب احلقيقي هو الذي حيب كل ما أحب
وين ُ ْ
حمبوبه ،وإَل فحبه ملن أحب نزوة طارئة ،أو دعوى باطلة ،وقد عرب بعض احلكامء عن
ُضورة ذلك ،فقال( :اعلم أن املحبة يدعيها كل أحد ،وما أسهل الدعوى وما أعز املعنى،
فال ينبغي أن يغرت اإلنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس ،مهام ادعت حمبة اهللَّ تعاىل ،ما مل
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يمتحنها بالعالمات ،ومل يطالبها بالرباهني واألدلة ..واملحبة شجرة طيبة أصلها ثابت
وفرعها يف السامء ،وثامرها تظهر يف القلب ،واللسان ،واجلوارح ،وتدل تلك اآلثار الفائضة
منها عىل القلب واجلوارح عىل املحبة دَللة الدخان عىل النار ،ودَللة الثامر عىل
()1

األشجار)

 .4األخالق السامية:
بعد أن استمعت إىل تلك األحاديث اجلميلة عن مقام املحبة ،وأردت أن أسري إىل
مقام آخر ،قال يل رجل ممن كانوا معي :يكفيك ما سجلته من هذا املنزل ،ألنك لو بقيت
هنا ،فلن تغادر أبدا ،وعسى اهلل أن هيديك إىل من يرحل بك إىل هذه املنازل.
قلت :واآلن ماذا عيل أن أفعل؟
قال :لقد ُأذن لك اآلن يف أن تسري إىل منازل األخالق السامية..
قلت :لكن مل أخرتم رحلتي إليها ..أمل يكن األجدى أن أبدأ هبا؟
قال :األخالق السامية ثمرة لتطهري النفس ،والتزامها بعبوديتها لرهبا ..ففرق كبري
بني أخالق العابد الذي َل يريد إَل ربه ،وبني أخالق غريه ممن ختتلط أخالقهم بأهوائهم
وأغراضهم.
قلت :صحيح ..فاألخالق ثمرة املعرفة والروحانية واإليامن.
قال :فهلم معي إذن إىل مركبتي لنحُّض جملسا علميا حول بعض ما ورد عنها يف
القرآن الكريم.
قلت :إىل أي بلدة؟
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قال :هي بلدة جديدة مل تسمع هبا من قبل ..ألهنا مل ُتبن يف عرصكم ..ونحن نسميها
مدينة عباد الرمحن ..ألهنا صارت متخصصة يف ختريج هذا النوع من العباد.
قلت :كل اخللق عباد الرمحن ،فكيف خصصتموها بذلك؟
قال :نحن نشري بذلك إىل ما ورد يف القرآن الكريم من صفات عباد الرمحن ،وهم
الذين حتققت فيهم هذه العبودية باختيارهم ورضاهم وحمبتهم ،ولذلك صاروا أهال هلذه
التسمية دون غريهم.
الصدق:
رست معه يف مركبته العجيبة ،وما هي إَل حلظات قصرية حتى وصلنا إىل بلدة مجيلة
عىل شاطئ البحر ،وقد رأيت هناك صدق ما ذكره يل ..فقد كان كل من رأيتهم هينون لينون
متساحمون ممتلئون بكل األخالق الفاضلة.
وبينام كنت أسري عىل شاطئ البحر ،إذا ِّب أرى سفينة مكتوبا عليها [سفينة
الصادقني] ،فالح يل أن أركب فيها ..وبمجرد ركوِّب رأيت قبطان السفينة يقول للركاب:
َلشك أنكم تعلمون أن الصدق يف حقيقته يعني املطابقة التامة للواقع ،ويف كل يشء..
ولذلك كان الصادق احلقيقي هو الذي َل ينحرف عن حقيقته قيد أنملة ..فإن تعدى
حقيقته بادعاء حقيقة أخرى ،فإنه يعترب كاذبا يف تلك الدعوى ..وبام أن حقيقة اإلنسان
ليست سوى عبوديته هلل؛ فإن ختلفه عن هذه العبودية يف أي سلوك أو موقف؛ أو بأي دعوى
من الدعاوى ،يعني ختلفه عن الصدق ،وحتول املدعي بموجبه إىل كاذب ومفرت ..وهلذا
اتفق كل احلكامء عىل شمول الصدق لكل الترصفات القولية والفعلية والوجدانية وغريها،
وعدم انحصاره فيام ُاشتهر فيه من الصدق يف األقوال وحدها.
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قال أحدهم( :)1أجل وقد أخرب رسول اهلل  عن هداية الصدق إىل كل أنواع الرب
إىل الدرجة التي يصبح فيها الصادق صديقا ،وذلك لتدخل العناية اإلهلية مع الصادقني..
فلذلك َل يسلك الصادق سبيال إَل صحبه فيه توفيق اهلل وبركاته ..بينام الكاذب أهل
﴿و ُق ْل َر ِّب َأ ْد ِخ ْلنِي ُمدْ َخ َل
للخذَلن َل للتوفيق ..وهلذا أمر اهلل تعاىل رسوله  ،فقالَ :
ِ
ِ
ِ
اج َع ْل ِيل ِم ْن َلدُ ن َْك ُس ْل َطانًا ن َِص ًريا﴾ [اإلرساء ،]80 :أي وقل
صدْ ٍق َو َأ ْخ ِر ْجني خمُ َْر َج صدْ ٍق َو ْ
داعيا :رب أدخلنى يف كل مقام تريد إدخاىل فيه يف الدنيا ويف اآلخرة مدخال صادقا أي
يستحق الداخل فيه أن يقال له أنت صادق يف قولك وفعلك ،وأخرجنى من كل ما خترجنى
منه خمرج صدق أي يستحق اخلارج منه أن يقال له أنت صادق.
قال آخر( :)2واآلية الكريمة تدعو إىل مراعاة الصدق يف كل مداخل اإلنسان
وخمارجه ،سواء يف األفكار التي يتبناها كمدخل طبيعي حلركته يف احلياة ،أو يف العالقات
اخلاصة والعامة التي تربطه بالواقع وبالناس ،لتحدد له موقعه يف ساحات الرصاع واللقاء،
عىل املستوى اإلجياِّب أو السلبي ،أو يف املشاريع املتنوعة التي تنظم لإلنسان حركته ،وحتدد
له دوره وطريقه يف الوصول إىل أهدافه وأسلوبه يف ممارسة ذلك ..وهكذا يعيش املؤمن
الصدق يف كل موقع يدخل إليه ،ويتحرك فيه ،ألن ذلك مما ينسجم مع دعوة احلق ،كواجهة
للرسالة ،وكعمق للحركة ،وكطابع للشخصية ،فيام يمثله ذلك الواقع من انسجام الكلمة
واألسلوب واملوقف.
﴿و َأ ْخ ِر ْجنِي خمُ َْر َج ِصدْ ٍق﴾
قال آخر :ويشري قوله تعاىلَ :

[اإلرساء]80 :

إىل مجيع

املواقف التي يريد اإلنسان التحرك منها إىل موقف آخر ،أو يف كل املواقع التي تلتقي باخلط
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السلبي يف احلياة ،فال يكون املوقف منطلقا من الزيف والدجل والرياء ،وَل يكون املوقع
خمتلفا مع الثوابت املتصلة بالرسالة ،بل يستمد الصدق والثبات من حركته اإلجيابية يف خط
العقيدة والترشيع.
قال آخر :وهلذا اعترب اهلل تعاىل الصدق من أرشف املنازل ،وأكثرها ُضورة لتحقيق
﴿وا ْذ ُك ْر
العبودية ،وهلذا وصف اهلل تعاىل به أنبياءه وأولياءه ،فقال يف إبراهيم عليه السالمَ :
اهيم إِ َّنه ك َ ِ
ِ
ِيف ا ْلكِت ِ
﴿وا ْذ ُك ْر
َان صدِّ ي ًقا نَبِ ايا﴾ [مريم ،]41 :وقال يف إدريس عليه السالمَ :
َاب إِ ْب َر َ ُ

ِ
َاب إِد ِريس إِ َّنه ك َ ِ
﴿وا ْذ ُك ْر
َان صدِّ ي ًقا نَبِ ايا﴾ [مريم ،]56 :وقال يف إسامعيل عليه السالمَ :
ِيف ا ْلكت ِ ْ َ ُ
َان ص ِ
ِ
ِيف ا ْلكِت ِ
َان َر ُس ً
اد َق ا ْل َوع ِْد َوك َ
وَل نَبِ ايا﴾ [مريم ،]54 :وقال يف يوسف
َاب إِ ْس َامع َيل إِ َّن ُه ك َ َ
يق﴾ [يوسف]46 :
الصدِّ ُ
وس ُ
ف َأ ر َهيا ِّ
عليه السالمُ ﴿ :ي ُ

قال آخر( :)1وهلذا وصف اهلل تعاىل أولياءه الصاحلني بالصدق ،فقال﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون
اهدُ وا بِ َأمو ِ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ ُأو َلئِ َك ُه ُم
ا َّل ِذي َن آ َمنُوا بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه ُث َّم َمل ْ َي ْرتَا ُبوا َو َج َ
َْ
الص ِ
اد ُق َ
ون﴾ [احلجرات ،]15 :أي أن املؤمنني هم الذين آمنوا باهلل ورسوله فنزل هذا اإليامن يف
َّ
قلوهبم منزلة اليقنيَ ،ل يزحزحهم عنه أي عارض من عوارض احلياة ،وَل يغري وجهه يف
قلوهبم ما يلقاهم عىل طريق احلياة من بأساء وُضاء ،ثقة منهم باهلل ،وركونا إليه ،ورضاء
بقضائه ،وصربا حلكمه ..وهذا هو اإليامن يف صميمه ..أما اإليامن الذي هيتز كيانه يف قلب
اإلنسان ألى عارض ،ويتضاءل شخصه عند أي بالء ،فهو إيامن غري خالص ،بل هو
مشوب بآفات كثرية من الشك ،وسوء الفهم ،فإذا وضع عىل حمك التجربة واَلمتحان،
ظهر ما فيه من ضعف ،فلم حيتمل صدمة التجربة ،ومل يصمد أمام تيار اَلمتحان.
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اهدُ وا
﴿و َج َ
قال آخر( :)1وقد وصف اهلل تعاىل هؤَلء املؤمنني الصادقني بأهنم َ
بِ َأمو ِ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ﴾ [احلجرات ،]15 :وهذا هو جمال اَلمتحان إليامن املؤمنني..
َْ
فمن آمن باهلل ورسوله ،ووقع منه هذا اإليامن موقع القبول واليقني ،مل ينكل عن دعوة
اجلهاد يف سبيل اهلل بامله ونفسه ،بل يقدم ماله ونفسه قربانا هلل ،يف رضا وغبطة ..ويف اآلية
الكريمة إشارة إىل أن اجلهاد باملال والنفس ،هو امليدان الذي يمتحن به إيامن املؤمنني،
والذي به تظهر حقيقة ما يف قلوهبم من إيامن ،فاملؤمن ،قد يصىل ،ويصوم ،وحيج ،ويزكى،
ولكنه حني يمتحن يف ماله أو نفسه باجلهاد يف سبيل اهلل ضد املعتدين الظاملني ،يضن بامله،
وحيرص عىل سالمة نفسه ،وعندئذ يعلم حقيقة إيامنه ،وأنه مل يستوف حقيقة اإليامن بعد،
ِِ ِ
الصابِ ِري َن َو َن ْب ُل َو َأ ْخ َب َار ُك ْم﴾
﴿و َلنَ ْب ُل َو َّن ُك ْم َحتَّى َن ْع َل َم املُْ َجاهدي َن منْ ُك ْم َو َّ
ولذلك قال تعاىلَ :
ِ
رت ُكوا َأ ْن َي ُقو ُلوا آ َمنَّا َو ُه ْم ََل ُي ْف َتنُ َ
ون َو َل َقدْ َف َتنَّا ا َّل ِذي َن
ب الن ُ
[حممد ،]31 :وقالَ ﴿ :أ َحس َ
َّاس َأ ْن ُي ْ َ
ِ
ِ
ِ
ن ا ْلكَاذبِنيَ ﴾ [العنكبوت 2 :ـ ]3
م ْن َق ْبلِ ِه ْم َف َل َي ْع َل َم َّن اهللَُّ ا َّلذي َن َصدَ ُقوا َو َل َي ْع َل َم َّ
قال آخر( :)2ثم وصف اهلل تعاىل من توفرت فيهم الصفات ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك ُه ُم
الص ِ
اد ُق َ
ون﴾ [احلرش ،]8 :أي هذا هو الوصف الذي يستحقه الذين آمنوا باهلل ورسوله ومل
َّ
يرتابوا ،وجاهدوا يف سبيل اهلل بأمواهلم وأنفسهم ،وهو أهنم مؤمنون حقا ..قد صدق
فعلهم قوهلم.
﴿وا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِباهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه ُأو َلئِ َك ُه ُم
قال آخر( :)3ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ِ
الصدِّ ي ُق َ
ون َو ر
ور ُه ْم َوا َّل ِذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا ُأو َلئِ َك
ِّ
الش َهدَ ا ُء عنْدَ َر ِّهبِ ْم َهل ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم َو ُن ُ
اب ْ
اجلَ ِحي ِم﴾ [احلديد ،]19 :أي أن اإليامن باهلل ورسوله ،إيامنا خالصا من كل شائبة ،هو
َأ ْص َح ُ
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الذي يزكى كل عمل يعمله املؤمن ،قل هذا العمل أو كثر ،وهو الذي يرفع العبد عند ربه
إىل درجه الصديقني والشهداء ..والصديق ،هو كثري الصدق ،أي من كان مصدقا بكل ما
نزل من آيات اهلل ،وبكل ما سمع من رسول اهللَ ،ل يرتاب يف شىء ،وَل يتوقف عند شىء..
سواء عقله أو مل يعقله ،وسواء وافق هواه أو خالفه ..فهذا هو اإليامن يف صميمه ..إنه وَلء،
وطاعة ،وإسالم ،واستسالم.
قال آخر( :)1وقد ذكر اهلل تعاىل اجلزاء الذي يناله هؤَلء ،فقالَ :
﴿هل ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم﴾
[احلديد ]19 :أي فيام جعله اهلل هلم من الثواب عنده ،جزاء عىل ما قدموه من إيامن وعمل،
ور ُه ْم﴾ [احلديد ]19 :والذي يستمد معناه الروحي وإرشاقه اإليامين من عمق اَللتزام
َ
﴿و ُن ُ
باهلل والسري يف خط هداه.
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :لِ ْل ُف َقر ِاء املُْ َه ِ
اج ِري َن ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم
َ
ون اهللََّ ورسو َله ُأو َلئِ َك ُهم الص ِ
ِ
و َأمو ِ
ِ
اد ُق َ
ْرص َ
اهل ْم َي ْب َت ُغ َ
ون﴾
ُ َّ
ََ ُ ُ
َ َْ
ون َف ْض ًال م َن اهللَِّ َور ْض َوانًا َو َين ُ ُ
[احلرش ،]8 :أي إن فقراء املهاجرين الذين اضطرهم كفار مكة إىل اخلروج من ديارهم وترك
أمواهلم طلبا ملرضاة رهبم ونيال لثوابه ونرصة هلل ورسوله ،وإعالء لشأن دينه هم الصادقون
يف إيامهنم ،إذ قد فعلوا ما يدل عىل اإلخالص فيه والرغبة الصادقة من نيل املغفرة والكرامة
عند رهبم ،فهم قد أخرجوا من ديارهم ،وهي العزيزة عىل النفوس ،املحببة إىل القلوب،
وتركوا األموال واملال شقيق الروح ،وكثريا ما يقتل املرء يف سبيل الذود عنه ،وانتزاعه من
أيدى غاصبيه ،وما فعلوا ذلك إَل إلعالء منار الدين ،ورفعة شأنه ،وذيوع ذكره ،فحق هلم
من رهبم النعيم املقيم ،وجزيل الثواب بام َل عني رأت ،وَل أذن سمعت ،وَل خطر عىل
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قلب برش ،كفاء ما قاموا به من جليل األعامل ،وعظيم اخلالل.
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلِ :
َاهدُ وا اهللََّ َع َل ْي ِه
﴿م َن املُْؤْ ِمنِنيَ ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما ع َ
َف ِمنْهم من َق َىض نَحبه و ِمنْهم من ينْتَظِر وما بدَّ ُلوا َتب ِد ًيال لِيج ِزي اهللَُّ الص ِ
اد ِقنيَ بِ ِصدْ ِق ِه ْم
َّ
َ ْ َ
ْ
َُْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ
ُ ْ َ ْ
ِِ
وب َع َل ْي ِه ْم إِ َّن اهللََّ ك َ
ورا َر ِح ًيام﴾ [األحزاب ،]24 ،23 :أي
َو ُي َع ِّذ َب املُْنَافقنيَ إِ ْن َشا َء َأ ْو َي ُت َ
َان َغ ُف ً
من املؤمنني الذين سلموا من النفاق ،رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ..إذ ليس كل
املؤمنني عىل درجة واحدة يف إيامهنم ..بل هم درجات يف اإليامن ،كام أهنم درجات عند اهلل..
ويف قوله تعاىلِ :
﴿ر َج ٌال﴾ إشارة إىل أهنم أناس قد كملت رجولتهم ،وسلمت هلم
إنسانيتهم ..فكانوا رجاَل حقا ،مل ينتقص من إنسانيتهم شىء ..فالكفر ،والرشك ،والنفاق،
وضعف اإليامن ،كلها أمراض خبيثة ،تغتال إنسانية اإلنسان ،وتفقده معنى الرجولة فيه..
فالرجل كل الرجل ،هو من حترر عقله من الضالل ،وصفت روحه من الكدر ،وسلم قلبه
من الزيغ ..ثم َل عليه بعد هذا أَل يمسك بيده شىء من مجال الصورة ،أو وفرة املال ،أو
قوة السلطان ..ويف تنكري ِ
﴿ر َج ٌال﴾ معنى التفخيم ،والتعظيم ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ي َس ِّب ُح َل ُه
يهم ِجتار ٌة و ََل بيع َعن ِذك ِْر اهللَِّ وإِ َقا ِم الص َال ِة وإِيت ِ
َاء الزَّ ك ِ
ِ
يها بِا ْل ُغدُ ِّو َو ْاآل َص ِ
َاة
َ
َّ
َ
ال ِر َج ٌال ََل ُت ْل ِه ِ ْ َ َ َ َ ْ ٌ ْ
ف َ
﴿َل َت ُقم فِ ِ
ون يوما َت َت َق َّل ِ ِ
يه َأ َبدً ا ملَ ْس ِجدٌ
ب فيه ا ْل ُق ُل ُ
ُ
وب َو ْاألَ ْب َص ُار﴾ [النور 36 :ـ  ،]37وقالْ َ :
ََيَا ُف َ َ ْ ً
ِ
يه فِ ِ
ُأسس ع ََىل ال َّت ْقوى ِمن َأو ِل يو ٍم َأح رق َأ ْن َت ُقوم فِ ِ
يه ِر َج ٌال ُحيِ رب َ
ب
ون َأ ْن َي َت َط َّه ُروا َواهللَُّ ُحي ر
ْ َّ َ ْ َ
َ
ِّ َ
َ
ن﴾ [التوبة]108 :
املُْ َّط ِّه ِري َ
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل أن من هؤَلء الرجال من مات ،وهو عىل إيامنه الوثيق
باهلل ،ويف موقف اجلهاد يف سبيل اهلل ،قد ويف بام نذره اهلل ،وعاهد اهلل عليه ..ومنهم من ينتظر
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قضاء اهلل فيه ،موتا ،أو استشهادا يف ميدان القتال ،فهو عىل ترقب وانتظار لليوم الذي تتاح
له فيه الفرصة للوفاء بنذره وعهده ..ويف قوله تعاىلَ ﴿ :ينْتَظِ ُر﴾ [األحزاب ]23 :إشارة إىل أن
املؤمن الصادق اإليامن ،ينتظر لقاء ربه ،وهو يف شوق إىل هذا اللقاء ،يعد له اللحظات،
ويستطيل أيام احلياة الدنيا ،يف طريقه إىل ربه ..شأن من ينتظر أمرا حمبوبا هو عىل موعد معه.
﴿و َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِد ًيال﴾ [األحزاب ،]23 :ويف
قال آخر( :)1ثم وصفهم اهلل تعاىل بقولهَ :
ذلك إشارة إىل أن إيامهنم باهلل ،ويقينهم بلقائه مل يزايل مكانه من قلوهبم حلظة ،ومل ينحرف
عن موضعه أي انحراف ..فهم عىل حال واحدة من أمر رهبم ،ومن الثقة بام وعدهم اهلل
عىل يد رسوله ..عىل حني أن كثريا ممن كان معهم ممن أسلموا ومل يدخل اإليامن يف قلوهبم،
قد بدلوا مواقفهم ،وكثرت حتركاهتم بني اإليامن والكفر.
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل النتيجة النهائية ألعامل املؤمنني واملنافقني يف مجلة
قصرية ،فقال﴿ :لِيج ِزي اهللَُّ الص ِ
اد ِقنيَ بِ ِصدْ ِق ِه ْم َو ُي َع ِّذ َب املُْنَافِ ِقنيَ إِ ْن َشا َء﴾ [األحزاب ]24 :فال
َّ
َ ْ َ
يبقى صدق وإخالص ووفاء املؤمنني بدون ثواب ،وَل ضعف وإعاقات املنافقني بدون
عقاب ..ومع ذلك ،ولكي َل يغلق طريق العودة واإلنابة بوجه هؤَلء املنافقني العنودين،
وب َع َل ْي ِه ْم﴾ [األحزاب ]24 :إذا
فإن اهلل سبحانه قد فتح أبواب التوبة أمامهم بقولهَ ﴿ :أ ْو َي ُت َ
تابوا ووصف نفسه بالغفور والرحيم ﴿إِ َّن اهللََّ ك َ
ورا َر ِح ًيام﴾ [األحزاب ]24 :ليحيي فيهم
َان َغ ُف ً
احلركة نحو اإليامن والصدق واإلخالص والوفاء بالتزاماهتم أمام اهلل والعمل بمقتضاها.
قال آخر( :)3وهكذا يقرن اهلل تعاىل بني الصدق والتقوى ،فال يمكن أن يتحقق
الصدق من دون التقوى ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُكو ُنوا َم َع
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الص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [التوبة ،]119 :ألن التقوى تفرض عىل املؤمن أن يتخذ املوقف املنسجم مع
َّ
املجتمع اإليامين املتميز بالصدق يف حركة الصادقني مع اهلل ومع أنفسهم ومع الناس ،فإن
ذلك هو الذي يعرب عن إخالص املؤمن لقيمة الصدق يف احلياة.
﴿و ْل َي ْخ َش ا َّل ِذي َن َل ْو ت ََر ُكوا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ُذ ِّر َّي ًة
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ِض َعا ًفا َخا ُفوا َع َل ْي ِه ْم َف ْل َي َّت ُقوا اهللََّ َو ْل َي ُقو ُلوا َق ْو ًَل َس ِديدً ا﴾ [النساء ،]9 :ففي اآلية الكريمة تذكري
لألحياء هبذا الذي هم صائرون إليه هم وأمواهلم ،عارضا عليهم يف هذا املوقف ما هيز
مشاعرهم ،ويثري أشجاهنم ..فهم سيموتون كام مات هذا امليت الذي تقاسموا تركته ،أو
تقاسمها ورثته وهم يشهدون ..وهم سيرتكون من بعدهم أطفاهلم ،الذين سينضمون إىل
موكب األيتام كام ترك هذا امليت أطفاله ،وانضموا إىل مجاعة األيتام ،ممن مات آباؤهم قبله؛
فلريعوا حق اهلل إذن ،وليخشوه يف هؤَلء اليتامى الذين يف أيدهيم ،وليصونوهم ويصونوا
أمواهلم ،وليعاملوهم كام يرجون أن يعامل أبناؤهم من بعدهم ..وليس هناك من صورة
مثل هذه الصورة ،التي يعرضها القرآن هنا ،يف إثارة العواطف ،ويف استجالء العربة
والعظة ،حيث يتمثل منها للحي خامتة مطافه يف هذه احلياة ،ومصري هذا املال الذي مجعه،
والذي يكاد يذهب بدينه ومروءته مجيعا.
قال آخر( :)2ويف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْل َي َّت ُقوا اهللََّ َو ْل َي ُقو ُلوا َق ْو ًَل َس ِديدً ا﴾ [النساء ]9 :دعوة إىل
القول الذي حيمل النصح ،والتوجيه ،والتسديد ،لليتامى ،وإعدادهم إعدادا صاحلا
للحياة ..متاما كام يفعل األب مع أبنائه ،وإَل فهو قول غري سديد ،وخيانة لألمانة التي اؤمتن
األوصياء عليها.
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قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُقو ُلوا َق ْو ًَل َس ِديدً ا
ُي ْصلِ ْح َل ُك ْم َأع َْام َل ُك ْم َو َيغ ِْف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َم ْن ُيطِ ِع اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َفازَ َف ْوزً ا عَظِ ًيام﴾
[األحزاب 70 :ـ  ،]71أي يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل أن تعصوه فتستحقوا بذلك عقوبته ،وقولوا
يف رسوله واملؤمنني قوَل قاصدا غري جائر ،حقا غري باطل ،يوفقكم لصالح األعامل ،ويغفر
لكم ذنوبكم فال يعاقبكم عليها ..ومن يطع اهلل ورسوله فيعمل بام أمره به وينته عام هناه عنه
ويقل السديد من القول فقد ظفر باملثوبة العظمى والكرامة يوم العرض األكرب.
قال آخر( :)2فقد أمر اهلل تعاىل املؤمنني بشيئني :الصدق يف األقوال ،واخلري يف
األفعال ،وبذلك يكونون قد اتقوا اهلل وخافوا عقابه ،ثم وعدهم عىل ذلك بأمرين :إصالح
األعامل إذ بتقواه يصلح العمل ،والعمل يرفع صاحبه إىل أعىل عليني وجيعله يتمتع بالنعيم
املقيم يف اجلنة خالدا فيها أبدا ..ومغفرة الذنوب وسرت العيوب والنجاة من العذاب العظيم.
ِ
الصدْ ِق
﴿وا َّلذي َجا َء بِ ِّ
قال آخر :وهكذا ذكر اهلل تعاىل جزاء الصادقني ،فقالَ :
ون َهل ُ ْم َما َي َشا ُء َ
َو َصدَّ َق بِ ِه ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ َّت ُق َ
ون ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َذلِ َك َجزَ ا ُء املُْ ْح ِسنِنيَ لِ ُي َك ِّف َر اهللَُّ َعن ُْه ْم
ِ
ِ
جي ِز َ ُهي ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن ا َّل ِذي كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [الزمر 33 :ـ  ،]35وقال:
َأ ْس َو َأ ا َّلذي عَم ُلوا َو َ ْ
ِِ ِ
ِ
ِ
﴿ َق َال اهللَُّ َه َذا يوم ينْ َفع الص ِ
يها
اد ِقنيَ ِصدْ ُق ُه ْم َهل ُ ْم َجن ٌ
َّات َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
َ ْ ُ َ ُ َّ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [املائدة]119 :
يض اهللَُّ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه َذل َك ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
َأ َبدً ا َر َ
األدب:
بعد قيامنا بجولة مجيلة يف سفينة الصدق ،بصحبة أولئك الطيبني الصادقني ،ذهبت
أجتول يف املدينة ،فرأيت حديقة ترفيه مجيلة متتلئ بكل األلعاب ،وكانت مملوءة بالصبية من
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كل األعامر ،وقد كتب عىل باهبا [حديقة اآلداب] ،فدخلت إليها ،وهناك رأيت رجال يقول
ملجموعة من الصبية :نعم أنتم اآلن يف حديقة األلعاب ،لكن َل تنسوا أهنا حديقة لآلداب
أيضا ..فمن فاته األدب ،فإنه َل حظ له من اإلنسانية وكرامتها.
قال أحدهم :صدقت أستاذنا ..وهلذا ،اهتم القرآن الكريم باآلداب وتفاصيلها
الدقيقة ،ويف كل الشؤون ،ذلك أن من السامت األوىل للمسلم كونه صاحب أدب رفيع،
وأخالق عالية ،وسمت حسن.
﴿وَل
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف موعظة لقامن عليه السالم َلبنهَ :
ِ
ب ُك َّل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
َّاس َوَل َمت ْ ِ
ُت َص ِّع ْر َخدَّ َك لِلن ِ
ور﴾ [لقامن]18 :
ض َم َرح ًا إِ َّن اهللََّ َل ُحي ر
﴿و ََل ُت َص ِّع ْر َخدَّ َك لِلن ِ
َّاس﴾ [لقامن ]18 :كناية عن وقفه
قال آخر( :)1فقوله تعاىلَ :
التكرب واخليالء التي يشيح فيها اإلنسان بوجهه عن الناس ،ويعرض عنهم تكربا ،فإن
املؤمن هو الذي حيرتم الناس ويقبل عليهم ويتواضع هلم ،وينفتح هلم بكل وجهه وقلبه..
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
﴿و ََل َمت ْ ِ
ض َم َر ًحا﴾ [لقامن ]18 :أي َل تأخذك اخليالء ،ومشاعر الزهو التي
وقولهَ :
متأل مشاعر اإلنسان بالفرح الذي يطغى عىل شخصيته ،حتى يتحول ذلك إىل حركة
ِ
ب
استعراضية نزقة َل توحي باهلدوء واَلتزان ..ثم عقب عىل ذلك بقوله﴿ :إِ َّن اهللََّ ََل ُحي ر
ُك َّل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ور﴾ [لقامن ]18 :ألن اَلختيال يوحي بالتكرب والتجرب ،واهلل َل حيب املتكربين
املتجربين ،وألن الفخر يوحي بانتفاخ الشخصية من غري أساس واقعي معقول ،واهلل َل
حيب الذين يزكون أنفسهم من دون واقع ،ألن ذلك يمثل حالة كذب يف احلركة واملظهر،
وإن مل يكن كذبا يف اللسان.
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قال آخر( :)1وليس صعر اخلد ،والتبخرت يف امليش ،إَل من مشاعر التعايل ،والعجب،
وذلك مما يعزل اإلنسان عن الناس ويعزل الناس عنه ،وَل يكون من هذا إَل اجلفاء ،ثم
ِ
ب ُك َّل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ور﴾ [لقامن ]18 :إشارة إىل
العداوة والبغضاء ..ويف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ ََل ُحي ر
أن صاحب الكرب ،والتيه ،كام يلقى الكراهية ،والنفور من الناس ،فإنه يلقى البغض من اهلل،
والبعد عن مواقع رضاه ..ألن الكرب مفتاح كل رذيلة ،وباب كل رش وضالل ..وما أوتى
املرشكون الذين حتدوا رسالة اإلسالم ،وعموا عن مواقع اهلدى منها إَل من كربهم،
وعجبهم بأنفسهم ،وبام زينت هلم أهواؤهم.
﴿وا ْق ِصدْ ِيف َم ْشيِ َك﴾ [لقامن ،]19 :أي وامش مشيا مقتصدا
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
ليس بالبطىء املتثبط ،وَل بالرسيع املفرط ،بل امش هونا بال تصنع وَل مراءاة للخلق،
بإظهار التواضع أو التكرب.
﴿واغ ُْض ْض ِم ْن َص ْوتِ َك﴾ [لقامن ،]19 :ويف ذلك إشارة إىل
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ :
كرس حدة الصوت حياء من الناس أن يأتى هذا املنكر ـ وهو رفع الصوت ـ أمامهم ،متاما،
كام يغض اإلنسان برصه عن األمور املنكرة ،حياء من اهلل ،وحياء من الناس ..ويف قوله
تعاىل﴿ :إِ َّن َأ ْنكَر ْاألَصو ِ
احل ِم ِري﴾ [لقامن ]19 :تنفري من رفع الصوت واخلروج به
ات َل َص ْو ُ
ْ َ
ت َْ
َ
عىل حدود احلديث املدار بني اجلامعة ،وكأن هذا الذي يطلق صوته عىل مداه يف جملس من
املجالس ،هو محار ،أطلق صوته ،فقطع عىل اجلامعة حديثها.
قال األستاذ :بورك فيكم ..واآلن حدثوين عام ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل
أصول اآلداب اَلجتامعية.
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قال أحدهم :لقد ورد يف القرآن الكريم الكثري من اآلداب التي حتفظ العالقات
﴿وإِ َذا َب َلغَ
اَلجتامعية من كل ما يكدرها ..ومنها آداب اَلستئذان ،كام يف قوله تعاىلَ :
ِ
ْاألَ ْط َفا ُل ِمنْ ُك ُم ْ
ني اهللَُّ َل ُك ْم آ َياتِ ِه َواهللَُّ
اس َت ْأ َذ َن ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
احلُ ُل َم َف ْل َي ْس َت ْأذ ُنوا ك ََام ْ
ِ
ِ
يم﴾ [النور]59 :
يم َحك ٌ
عَل ٌ
قال آخر( :)1أي أن هؤَلء األطفال ،الذين أذن هلم بالطواف عليكم من غري استئذان
يف كل وقت ،ما عدا هذه األوقات الثالثة ،إذا زايلتهم صفة الطفولة ،وبلغوا احللم ،ودخلوا
مدخل البالغني ـ من رجال ونساء ـ أخذوا بحكمهم ،وأصبح لزاما عليهم أن يستأذنوا يف
ني اهللَُّ َل ُك ْم
مجيع األوقاتَ ،ل يف هذه األوقات الثالثة وحسب ..ويف قوله تعاىل﴿ :ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
ِ
ِِ
ِ
يم﴾ [النور ]59 :إشارة إىل أن هذا األمر وإن كان واضحا ،من حيث أن
يم َحك ٌ
آ َياته َواهللَُّ عَل ٌ
الطفولة هي التي قضت بإعفاء األطفال من اَلستئذان يف غري هذه األوقات الثالثة ،فإذا
زايلتهم الطفولة زايلهم حكمها الذي ترتب عليها إَل أنه يمكن ملتأول أن يتأول الطفولة
بأهنا البنوة ،ومن ثم فإن أبناء الرجل أو املرأة إذا بلغوا ،ظل هذا األعفاء مالزما هلم ..فكان
هذا البيان احلكيم ،وضعا لألمر يف موضعه الصحيح ،وقاطعا الطريق عىل كل تأويل ،إذ
كان األمر من عظم الشأن بحيث جيب كشفه وبيانه عىل هذه الصورة الواضحة ،حتى َل
يقع فيه لبس أو خفاء.
قال آخر :ومثل ذلك ورد يف القرآن الكريم ذكر آداب الزيارة كام يف قوله تعاىل:
﴿ َل ْي َس ع ََىل ْاألَع َْمى َح َر ٌج َوَل ع ََىل ْاألَع َْرجِ َح َر ٌج َوَل ع ََىل املَْ ِر ِ
يض َح َر ٌج َوَل ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُك ْم
وت إِ ْخوانِ ُكم َأو بي ِ
وت ُأمهاتِ ُكم َأو بي ِ
وت آبائِ ُكم َأو بي ِ
َأ ْن َت ْأ ُك ُلوا ِمن بيوتِ ُكم َأو بي ِ
وت
َ ْ ْ ُُ
َّ َ ْ ْ ُ ُ
َ ْ ْ ُُ
ْ ُُ ْ ْ ُُ
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وت َأ ْخوالِ ُكم َأو بي ِ
وت عَامتِ ُكم َأو بي ِ
وت َأعْام ِم ُكم َأو بي ِ
َأ َخواتِ ُكم َأو بي ِ
وت َخاَلتِ ُك ْم َأ ْو َما
َ ْ ْ ُُ
َّ ْ ْ ُ ُ
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
ِ ِ
َاح َأ ْن َت ْأ ُك ُلوا َمجِيع ًا َأ ْو َأ ْشتَات ًا َفإِ َذا َد َخ ْل ُت ْم ُب ُيوت ًا
َم َل ْك ُت ْم َم َف ِ َ
احت ُه َأ ْو َصديق ُك ْم َل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
ني اهللَُّ َل ُكم ْاآل ِ
َفس ِّلموا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُكم َ ِ
يات َل َع َّل ُك ْم
حت َّي ًة ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ ُم َب َار َك ًة َط ِّي َب ًة ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
ُ
ْ
َ ُ
َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [النور]61 :
قال آخر( :)1ففي هذه اآلية الكريمة تكميل ملا ورد يف آيات سابقة عن اإلستئذان يف
أوقات معينة ،أو بشكل عام حني الدخول إىل املنزل اخلاص باألب واألم ..ويف هذه اآلية
استثناء هلذا احلكم ،حيث جيوز للبعض وبرشوط معينة ،الدخول إىل منازل األقرباء
وأمثاهلم ،وحتى أنه جيوز هلم األكل فيها دون استئذان.
قال آخر( :)2وذلك ألن أهل املدينة كانوا ـ كام ورد برصاحة يف بعض األحاديث ـ
وقبل قبوهلم اإلسالم ،يمنعون األعمى واألعرج واملريض من املشاركة يف مائدهتم،
ويتنفرون من هذا العمل ..وعىل عكس ذلك كانت جمموعة منهم بعد إسالمها ،تفرد ملثل
هؤَلء موائد خاصة ،ليس َلحتقارهم املشاركة معهم عىل مائدة واحدة ،وإنام ألسباب
إنسانية ،فاألعمى قد َل يرى الغذاء اجليد يف املائدة ،وهم يرونه ،ويأكلونه ،وهذا خالف
اخللق السليم ،وكذلك األمر بالنسبة لألعرج واملريض ،حيث حيتمل تأخرمها عن الغذاء،
وتقدم الساملني عليهام ..وهلذا كله مل يشاركوهم الغذاء عىل مائدة واحدة ،وهلذا كان األعمى
واألعرج واملريض يسحب نفسه حتى َل يزعج اآلخرين بيشء ،ويعترب الواحد منهم نفسه
مذنبا إن شارك الساملني غذاءهم يف مائدة واحدة.
قال آخر :ثم تشري اآلية إىل أحد التعاليم األخالقية املهمة ،فتقولَ ﴿ :فإِ َذا َد َخ ْل ُت ْم
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بيوتًا َفس ِّلموا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُكم َ ِ
حت َّي ًة ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ ُم َب َار َك ًة َط ِّي َب ًة﴾ [النور ،]61 :أي فإذا دخلتم بيتا من
ُُ
ْ
َ ُ
هذه البيوت فليسلم بعضكم عىل بعض ..ويف التعبري عن أهل تلك البيوتات (بأنفسكم)
إيامء إىل السبب الذي اقتىض إباحة األكل من تلك البيوت ،وأنه إنام كان ألن الداخل فيها
كأنه داخل يف بيته ،ملا بينهام من قرابة أو نحوهاِ َ ..
﴿حت َّي ًة ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ ُم َب َار َك ًة َ
ط ِّي َب ًة﴾ [النور]61 :
أي حيوا حتية ثابتة بأمره تعاىل مرشوعة من لدنه ،يرجى هبا زيادة اخلري والثواب ،ويطيب
ني اهللَُّ َل ُكم ْاآلي ِ
ات َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [النور ]61 :أي هكذا
هبا قلب املستمع﴿ ..ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
ُ َ
يفصل اهلل لكم معامل دينكم ،كام فصل لكم يف هذه اآلية ما أحل لكم فيها ،وعرفكم سبيل
الدخول عىل من تدخلون عليه ،لكى تفقهوا أمره وهنيه وأدبه ،وبذا تفوزون بسعادة
الدارين ،ويكون لكم املقام املحمود عند ربكم.
قال آخر( :)1ومثل ذلك ورد يف القرآن الكريم ذكر آداب املجالس ،كام يف قوله تعاىل:
﴿ َيا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا ِق َيل َل ُك ْم َت َف َّس ُحوا ِيف املَْ َجالِ ِ
س َفا ْف َس ُحوا َي ْف َسحِ اهللَُّ َل ُك ْم َوإِ َذا ِق َيل
ان ُْشزُ وا َفان ُْشزُ وا ير َف ِع اهللَُّ ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْ ُكم وا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
َخبِ ٌري﴾ [املجادلة ،]11 :وقد وردت بعد آيات سابقة ،أشارت إىل جمالس يتناجى فيها أهل
املجلس ،ويفىض بعضهم إىل بعض برسه ..أما املنافقون فال يتناجى بعضهم إىل بعض إَل
باإلثم والعدوان ومعصية الرسول ،وأما املؤمنون فيتناجون بالرب والتقوى ..فناسب ذلك
أن يذكر ما ينبغى أن يأخذ به املؤمنون أنفسهم ،من آداب يف جمالسهم العامة التي َل مناجاة
فيها والتي يباح ألى منهم أن يأخذ مكانه فيها ،وذلك ،حتى َل يقع يف جملسهم ما يثري
ضغينة ،أو يوقع عداوة.
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قال آخر( :)1وهي تشري إىل أدب من آداب املجلس ،وهو أن يوسع بعضهم
لبعضهم ،وأن يفسحوا للقادم عليهم مكانا بينهم ،فهو أشبه بالضيف ،ومن حق الضيف
الرتحيب به ،وإنزاله منزل اإلكرام ..وإكرام الوافد عىل املجلس ،هو أن جيد له مكانا بني
أهل املجلس ،وأن ينزل املنزل املناسب له بينهم ،حسب دينه ،وعلمه ..فال يتصدر املجلس
جاهل ويف املجلس عامل ،وَل يتصدره من رق دينه ويف أهل املجلس من كان ذا دين وتقوى.
﴿وإِ َذا ِق َيل ان ُْشزُ وا
قال آخر( :)2ثم دعا اهلل تعاىل إىل أدب آخر عرب عنه بقولهَ :
َفان ُْشزُ وا﴾ [املجادلة ،]11 :أي وإذا دعيتم إىل القيام عن املجلس فقومواَ ﴿ ،ي ْر َف ِع اهللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ِمنْ ُكم وا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات﴾ [املجادلة ]11 :أي يرفع اهلل املؤمنني بامتثال أوامره وأوامر
َ ََ َ
َ
ْ َ
رسوله ،والعاملني منهم خاصة درجات كثرية يف الثواب ومراتب الرضوان.
قال آخر( :)3فاآلية الكريمة تقول للمؤمنني :إنكم أهيا املؤمنون إذا فسح أحدكم
ألخيه إذا أقبل ،أو إذا أمر باخلروج فخرج ،فال يظنن أن ذلك نقص يف حقه ،بل هو رفعة
وزيادة قربى عند ربه ،واهلل تعاىل َل يضيع ذلك بل جيزى به يف الدنيا واآلخرة ،فإن من
تواضع ألمر اهلل رفع اهلل قدره ،ونرش ذكره ..واهلل بأعاملكم ذو خربة َل َيفى عليه املطيع
منكم من العايص ،وه و جمازيكم مجيعا بأعاملكم ،فاملحسن بإحسانه ،وامليسء بالذي هو
أهله أو يعفو.
قال آخر( :)4ومثل ذلك ورد يف القرآن الكريم ذكر آداب الكالم ،كام يف قوله تعاىل:
﴿واغ ُْض ْض ِمن صوتِ َك إِ َّن َأ ْنكَر ْاألَصو ِ
احل ِم ِ
ري﴾ [لقامن ،]19 :ألن رفع الصوت
ات َل َص ْو ُ
ْ َ
ْ َ ْ
َ
ت َْ
َ
بطريقة غري معتادة َل يدل عىل أية حالة توازن ،فالصوت يمثل الوسيلة الطبيعية لتسهيل

( )1التفسري القرآين للقرآن ()830 /14

( )3تفسري املراغي ()17 /28

( )2تفسري املراغي ()17 /28

( )4من وحي القرآن ()198 /18

255

عملية التخاطب والتفاهم ،فيكفي فيه ما حيقق ذلك .أما ما زاد عىل ذلك ،فإنه يتحول إىل
سفه وإزعاج لآلخرين الذين قد حيتاجون إىل اهلدوء والراحة والتخفف من صخب الواقع،
فيمنعهم الصوت الع ايل من ذلك كله ،هذا باإلضافة إىل أن الصوت كلام ارتفع أكثر ،كلام
كان أبعد عن الذوق الفني اجلاميل ،ألنه يلتقي بأصوات احلمري املنكرة ﴿إِ َّن َأ ْنكَر ْاألَصو ِ
ات
ْ َ
َ
احل ِم ِري﴾ [لقامن ]19 :الذي يمأل اجلو باإلزعاج ويدفع اإلنسان إىل التوتر العصبي يف
َل َص ْو ُ
ت َْ
أكثر من موقع.
قال آخر( :)1ومثله قوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َل تَر َفعوا َأصوا َت ُكم َفو َق صو ِ
ت
ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ
َ َ
َ رَ
َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأع َْام ُل ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َل ت َْش ُع ُر َ
ون﴾
ض َأ ْن َ ْ
النَّبِ ِّي َوَل َ ْ
جت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك َ
[احلجرات ،]2 :أي إذا نطق ونطقتم فال ترفعوا أصواتكم فوق صوته ،وَل تبلغوا هبا وراء احلد
الذي يبلغه ،ألن ذلك يدل عىل قلة اَلحتشام ،وترك اَلحرتام ..وإذا كلمتموه وهو صامت
فإياكم أن تبلغوا به اجلهر الذي يدور بينكم ،أو أن تقولوا يا حممد ،يا أمحد ،بل خاطبوه
بالنبوة مع اإلجالل والتعظيم ،خشية أن يؤدى ذلك إىل اَلستخفاف باملخاطب فتكفروا
من حيث َل تشعرون.
قال آخر( :)2ومثل ذلك ورد يف القرآن الكريم ذكر آداب التحية ،كام يف قوله تعاىل:
َان ع ََىل ُك ِّل َيش ٍء ِ
﴿وإِ َذا حيي ُتم بِت ِ
وها إِ َّن اهللََّ ك َ
حسيب ًا﴾ [النساء:
َح َّي ٍة َف َح ريوا بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها َأ ْو ُر رد َ
ْ َ
َ ُ ِّ ْ
 ،]86أي وإذا حياكم أحد بتحية فردوها بتحية مثلها ،أو بتحية أحسن منها ،فقولوا ملن قال:
السالم عليكم :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته ..وهكذا يزيد املجيب عىل املبتدئ كلمة
أو أكثر ..وقد يكون حسن اجلواب بمعناه أو كيفية أدائه وإن كان بمثل لفظ املبتدئ بالتحية
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أو مساويه يف األلفاظ أو أخرص منه ،فمن قال لك :السالم عليكم بصوت خافت يشعر
بقلة العناية ،فقلت له :وعليكم السالم بصوت أرفع وبإقبال يشعر بالعناية وزيادة اإلقبال
والتكريم كنت قد حييته بتحية أحسن من حتيته يف صفتها ،وإن كانت مثلها يف لفظها ..أي
إن للجواب عن التحية مرتبتان :أدنامها ردها بعينها ،وأعالمها اجلواب عنها بأحسن منها،
واملجيب خمري بينهام.
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ ك َ
يش ٍء َح ِسي ًبا﴾ [النساء ]86 :أي إنه
َان ع ََىل ُك ِّل َ ْ
تعاىل رقيب عليكم يف مراعاة هذه الصلة بينكم بالتحية وحياسبكم عىل ذلك ..ويف هذا
إشارة إىل تأكيد أمر هذه الصلة بني الناس ،ووجوب رد التحية عىل من يسلم علينا وحييينا.
قال آخر :ومثل ذلك ورد يف القرآن الكريم ذكر آداب امليش ،كام يف قوله تعاىل يف
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
َّاس َوَل َمت ْ ِ
﴿وَل ُت َص ِّع ْر َخدَّ َك لِلن ِ
ض َم َرح ًا إِ َّن اهللََّ َل
موعظة لقامن عليه السالمَ :
ِ
ب ُك َّل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ور﴾ [لقامن]18 :
ُحي ر
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
﴿وَل َمت ْ ِ
ض َم َرح ًا إِن ََّك َل ْن
قال آخر( :)2ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىلَ :
َخت ِْر َق ْاألَ ْر َض َو َل ْن َت ْب ُلغَ ِْ
اجل َب َال ُطوَلً﴾ [اَلرساء ،]37 :ويف اآلية الكريمة هني عن مشية اخليالء
والزهو والتكرب والعظمة ،اململوءة بالفرح الداخيل املتحرك من مواقع األنانية ،النابضة
باإلحساس املريض باحتقار اآلخرين ..وكأهنا تقول لإلنسان( :ملاذا متيش هذه املشية
اَلستكبارية التي تدق فيها األرض بقدميك بقوة ،حتى تكاد تسمع َصاخ األرض من
حتتهام ،وترفع رأسك وعنقك وكتفيك يف وقفة استعالء ،كام لو كنت تريد أن تزيد يف طولك
مقدارا يعلو عن طولك الطبيعي؟ ..هل تريد أن خترق األرض فتنزل إىل أعامقها ،أو تريد
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أن تبلغ اجلبال يف طولك؟ ..إن األرض ستبقى يف صالبتها التي لن تتأثر بُّضبات قدميك،
وحجمك سيظل يف ارتفاعه الطبيعي دون أن يزيد بوصة واحدة ،فلام ذا جتهد نفسك وترهق
قوتك هبذا العناء ،هل لتوحي لآلخرين بأنك عظيم وكبري يف ذاتك ،كام أنت كبري وعظيم
يف طريقة سريك؟ ..أهيا اإلنسان كن واقعيا وتواضع ،فإنك لن ترتفع أَل بعلمك وإيامنك
وأخالقك واحرتامك لآلخرين ،وخذ حجمك الطبيعي وحترك من خالله ﴿إِن ََّك َل ْن َخت ِْر َق
ْاألَ ْر َض َو َل ْن َت ْب ُلغَ ِْ
اجل َب َال ُط ً
وَل﴾ [اإلرساء ]37 :إهنا الكلامت اإلهلية الالذعة املليئة بالسخرية
واَلحتقار هلذا اإلنسان ،الذي يريد أن يرتفع من مواقع السقوط ،ويكرب من مواقع الصغار.
قال آخر :ومثل ذلك ورد يف القرآن الكريم ذكر آداب التعامل مع خمتلف أصناف
الناس بام يناسبهم ،وبحسب منازهلم ،فقد يصلح لصنف من الناس ما َل يصلح مع غريه،
بل قد يكون نفس الترصف حسنة مع قوم سيئة مع غريهم ،كام نبه إىل ذلك قوله تعاىلَ :
﴿َل
ول بينَ ُكم َكدُ ع ِ
ِ
َاء َب ْع ِض ُك ْم َب ْع ًضا﴾ [النور ،]63 :فقد قيل يف تفسريها( :إنكم
َْ
الر ُس َ ْ ْ
جت َع ُلوا ُدعَا َء َّ
عندما تدعون النبي  فينبغي أن تدعوه بأدب واحرتام يليق بمنزلته ،وليس كام تدعون
بعضكم بعضا ،والسبب يكمن يف أن مجاعة من املسلمني مل يتعلموا ـ بعد ـ اآلداب اإلسالمية
يف التعامل مع اآلخرين ،فكانوا ينادون الرسول  بعبارة :يا حممد ..وهذا َل يليق بنداء
قائد إهلي كبري ..وهلذا هتدف اآلية إىل تعليم الناس أن يدعوا الرسول  بعبارات رزينة
()1

وبأسلوب مؤدب ،كأن يدعوه :يا رسول اهلل ،أو :يا نبى اهلل)

قال آخر( :)2وإىل ذلك اإلشارة أيضا بقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ُغ رض َ
اهت ْم ِعنْدَ
ون َأ ْص َو َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [احلجرات،]3 :
وهب ْم لل َّت ْق َوى َهل ُ ْم َمغْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر عَظ ٌ
َر ُسول اهللَِّ ُأو َلئ َك ا َّلذي َن ا ْمت ََح َن اهللَُّ ُق ُل َ ُ
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أي َيفضون أصواهتم حياء وإجالَل ..ويف التعبري عن خفض الصوت بالغض الذي هو
من شأن النظر ،إشارة إىل أن خفض الصوت إنام يكون عن مشاعر احلياء ،التي من شأهنا
أن تنكرس معها حدة البرص ،فال يستطيع املرء أن يمأل عينيه ممن هيابه ،وجيله ،ويوقره ..فهو
إذا نظر غض برصه ،وإن هذا الغض من البرص يستوىل عىل خمارج الصوت أيضا ،فيحبس
الصوت عن أن ينطلق إىل غاياته ،بل يكرس حدته ،كام كرس حدة النظر ..ففي قوله تعاىل:
﴿ َي ُغ رض َ
اهت ْم﴾ [احلجرات ]3 :إشارة ضمنية إىل غض البرص حياء ،وأن سلطان احلياء
ون َأ ْص َو َ ُ
هو املتحكم يف هذا املقام ..وهكذا يتسلط الغض عىل األبصار ،واألفواه مجيعا ..وقوله
ِ
ِ
وهب ْم لِل َّت ْق َوى﴾ [احلجرات ]3 :إشارة إىل أن قلوب هؤَلء
تعاىلُ ﴿ :أو َلئ َك ا َّلذي َن ا ْم َت َح َن اهللَُّ ُق ُل َ ُ
املؤمنني الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهلل قد أعدها اهلل سبحانه وتعاىل وأرادها
لتكون مستقرا ومستودعا للتقوى.
قال آخر( :)1ويف مقابل هؤَلء ورد ذم قوم أساءوا األدب مع رسول اهلل  ،بل
ِ
احلجر ِ
ِ
ِ
ات َأ ْك َث ُر ُه ْم ََل
نعتوا بعدم العقل ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن ُينَا ُدون ََك م ْن َو َراء ْ ُ ُ َ
َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [احلجرات ،]4 :ألن العقل يدفع صاحبه إىل احرتام أوضاع الناس اخلاصة
ومشاعرهم الذا تية ،وإىل عدم اإلساءة إليهم يف ذلك كله ،األمر الذي جيعل من َل يراعون
م﴾ [احلجرات:
ذلك يف سلوكهم العميل ممن َل يعقلونَ ..
ربوا َحتَّى َخت ُْر َج إِ َل ْي ِه ْ
﴿و َل ْو َأ َّهنُ ْم َص َ ُ

 ]5بعد حصولك عىل ما تريد من الراحة ،أو بعد ختففك من مسئولياتك العائلية اخلاصة
التي قد تشغل اإلنسان عن بعض من حولهَ ﴿ ،لك َ
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْم﴾ [احلجرات ]5 :ألن ذلك هو
سبيل اَلنسجام مع حركة املسؤولية يف نطاق العالقة باآلخرينَ ،ل سيام إذا كانت املسألة
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تتصل بالنبي حممد  الذي ينبغي للمسلمني أن يراعوا قضاياه اخلاصة وموقعه املميز،
ِ
يم﴾ [احلجرات ]5 :يف إرشافه عىل سلوك عباده وغفرانه ذنوهبم ،إذا تابوا
َ
﴿واهللَُّ َغ ُفو ٌر َرح ٌ
ورجعوا إليه ،ويف رمحته هلم يف كل أوضاعهم العامة واخلاصة يف نقاط ضعفهم التي َيضع
هلا وجودهم كله.
قال آخر :وبناء عىل هذا دعا اهلل تعاىل إىل التعامل مع كبار السن بحسب ما يقتضيهم
ِ
ِ
مها َأ ْو
رب َأ َحدُ ُ َ
حاهلم ،كام قال تعاىل عن الوالدين ،وهو يشمل غريمها﴿ :إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن عنْدَ َك ا ْلك َ َ
ِ
مها َو ُق ْل َهل ُ َام َق ْو ًَل ك َِر ًيام﴾ [اإلرساء ،]23 :فمع أن الوصية
مها َف َال َت ُق ْل َهل ُ َام ُأ ٍّ
ف َو ََل َتن َْه ْر ُ َ
ك َال ُ َ
بالوالدين عامة ومطلقة يف القرآن الكريم إَل أنه خص الكرب بمزيد اإلحسان ،وُضورة
القول احلسن ملا تستلزمه هذه الفرتة من ذلك.
قال آخر( :)1ومعنى اآلية الكريمة :أنه إذا وصل الوالدان عندك أو أحدمها إىل حال
الضعف والعجز وصارا عندك يف آخر العمر كام كنت عندمها يف أوله ،وجب عليك أن
تشفق عليهام ،وحتنو هلام ،وتعاملهام معاملة الشاكر ملن أنعم عليه ..ويتجىل ذلك بأن تتبع
معهام بثالثة أمور ..أوهلا أَل تتأفف من شىء تراه من أحدمها أو منهام مما يتأذى به الناس،
ولكن اصرب عىل ذلك منهام ،واحتسب األجر عليه ،كام صربا عليك يف صغرك ..وثانيها أَل
تنغص عليهام بكالم تزجرمها به ،ويف هذا منع من إظهار املخالفة هلام بالقول عىل سبيل الرد
عليهام والتكذيب هلام ،وفيام قبله منع من إظهار الضجر القليل أو الكثري ..وثالثها أن تقول
هلام قوَل حسنا ،وكالما طيبا مقرونا باَلحرتام والتعظيم ،مما يقتضيه حسن األدب ،وترشد
إليه املروءة ،كأن تقول يا أبتاه ويا أماه ،وَل تدعومها بأسامئهام ،وَل ترفع صوتك أمامهام،
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وَل حتدق فيهام بنظرك.
قال آخر :وهكذا ذكر القرآن الكريم نامذج كثرية آلداب الصاحلني ،منها آداب (عباد
ِ
ون ع ََىل ْاألَ ْر ِ
مح ِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ض َه ْونًا
الر ْ َ
الرمحن) الذين بدأ اهلل تعاىل وصفهم بقولهَ :
﴿وع َبا ُد َّ
اجل ِ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا َس َال ًما﴾ [الفرقان ،]63 :والتي يمكن أن يستنبط منها املجامع
َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
الكربى لآلداب مع اهلل تعاىل ومع خلقه.
قال آخر( :)1وهكذا ذكر القرآن الكريم آداب املتعلم يف قصة موسى واخلُّض عليهام
السالم ،وقد استنبط بعض العلامء الكثري من معاين اآلداب املرتبطة هبا ،منها أنه جعل نفسه
﴿ه ْل َأتَّبِ ُع َك﴾ [الكهف ..]66 :ومنها أنه استأذن يف إثبات هذا التبعية ،فإنه
تبع ًا له ألنه قالَ :
قال :هل تأذن يل أن أجعل نفيس تبع ًا لك ،وهذا مبالغة عظيمة يف التواضع ..ومنها أنه قال:
﴿ع ََىل َأ ْن ُت َع ِّل َم ِن﴾ [الكهف ]66 :وهذا إقرار له عىل نفسه باجلهل وعىل أستاذه بالعلم ..ومنها
أنه قالُ ﴿ :ت َع ِّل َم ِن ِممَّا ُع ِّل ْم َت﴾ [الكهف ]66 :وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم بعض ما
علمه اهلل ،وهذا أيض ًا مشعر بالتواضع كأنه يقول له َل أطلب منك أن جتعلني مساوي ًا يف
العلم لك ،بل أطلب منك أن تعطيني جزءا من أجزاء علمك ،كام يطلب الفقري من الغني
أن يدفع إليه جزءا من أجزاء ماله.
قال آخر( :)2ومنها أن قولهِ :
﴿ممَّا ُع ِّل ْم َت﴾ [الكهف ]66 :اعرتاف بأن اهلل علمه ذلك
﴿ر َشدً ا﴾ [الكهف ]66 :طلب منه لإلرشاد واهلداية واإلرشاد هو
العلم ..ومنها أن قولهَ :
األمر الذي لو مل حيصل حلصلت الغواية والضالل ..ومنها أن قولهُ ﴿ :ت َع ِّل َم ِن ِممَّا ُع ِّل ْم َت﴾
[الكهف ]66 :معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله اهلل به ،وفيه إشعار بأنه يكون
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إنعامك عيل عند هذا التعليم شبيه ًا بإنعام اهلل تعاىل عليك يف هذا التعليم ،وهلذا املعنى قيل:
(أنا عبد من تعلمت منه حرف ًا)
قال آخر( :)1ومنها أن املتابعة عبارة عن اإلتيان بمثل فعل الغري ألجل كونه فع ً
ال
لذلك الغري ،فإنا إذا قلناَ :ل إله إَل اهلل فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة
فال جيب كوننا متبعني هلم يف ذكر هذه الكلمة ،ألنا َل نقول هذه الكلمة ألجل أهنم قالوها
بل إنام نقوهلا لقيام الدليل عىل أنه جيب ذكرها ،أما إذا أتينا هبذه الصلوات اخلمس عىل
موافقة فعل رسول اهلل  فإنام أتينا هبا ألجل أنه  أتى هبا َل جرم كنا متابعني يف فعل
﴿ه ْل َأتَّبِ ُع َك﴾ [الكهف ]66 :يدل
هذه الصلوات لرسول اهلل  ،إذا ثبت هذا فنقول قولهَ :
عىل أنه يأيت بمثل أفعال ذلك األستاذ ملجرد كون ذلك األستاذ آتي ًا هبا .وهذا يدل عىل أن
املتعلم جيب عليه يف أول األمر التسليم وترك املنازعة واَلعرتاض.
قال آخر( :)2ومنها أنه ثبت باإلخبار أن اخلُّض عليه السالم عرف أوَلً أنه نبي بني
إرسائيل ،وأنه هو موسى صاحب التوراة ،ثم إنه عليه السالم مع هذه املناصب الرفيعة
والدرجات العالية الرشيفة أتى هبذه األنواع الكثرية من التواضع ،وذلك يدل عىل كونه
عليه السالم آتي ًا يف طلب العلم بأعظم أنواع املبالغة ،وهذا هو الالئق به ألن كل من كانت
إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بام فيها من البهجة والسعادة أكثر فكان طلبه هلا أشد وكان
تعظيمه ألرباب العلم أكمل وأشد.
﴿ه ْل َأتَّبِ ُع َك ع ََىل َأ ْن﴾ [الكهف ]66 :فأثبت كونه تبع ًا له
قال آخر( :)3ومنها أنه قالَ :
أوَلً ثم طلب ثاني ًا أن يعلمه وهذا منه ابتداء باخلدمة ثم يف املرتبة الثانية طلب منه التعليم.
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﴿ه ْل َأتَّبِ ُع َك ع ََىل َأ ْن﴾ [الكهف ]66 :فلم يطلب عىل تلك
قال آخر( :)1ومنها أنه قالَ :
املتابعة عىل التعليم شيئ ًا كان قال َل أطلب منك عىل هذه املتابعة املال واجلاه وَل غرض يل
إَل طلب العلم.
السامحة:
خرجت من [حديقة اآلداب] إىل [ساحة التسامح] ،وهي ساحة ذكر يل أهنا تعلم
وتدرب كل من يقصدها عىل التسامح واللني واللطف يف التعامل ،وقد رأيت يف مدخلها
مجعا من الناس ،يلتفون حول رجل ،وهو يقول هلم :السامحة واللني واللطف والعفو
واحللم وغريها ..كلها من الصفات الدالة عىل اهلدوء الداخيل للنفس ،والذي يأبى إَل أن
يرسي خارجها؛ فال يشعر املقرتبون من هذه النفس بام يزعجهم أو حيرجهم أو يؤذهيم ،بل
يشعرون هبا كام يشعرون بالنسيم العليل ،والروائح الطيبة.
قال أحدهم :أجل ..وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن عباد الرمحن ،وكيف كانوا يتكلمون،
وكيف كانوا يسريون ،وكيف كان اهلدوء والسالم ينبعث من مجيع مواقفهم حتى مع
ِ
ون ع ََىل ْاألَ ْر ِ
الر ْمح َِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ض َه ْونًا َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم
أعدائهم ،كام قال تعاىلَ :
﴿وع َبا ُد َّ
اجل ِ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا َس َال ًما﴾ [الفرقان]63 :
َْ
قال آخر( :)2فهذه الصفات الكريمة التي يتصف هبا أولئك الذين استحقوا أن
يضافوا إىل اهلل سبحانه ،وأن حيسبوا يف عباده ،أما غريهم ممن َل يتحلون هبذه الصفات،
فإهنم ليسوا أهال هلذا املقام وَل موضعا هلذا الرشف العظيم ،ألهنم قيل هلم اسجدوا للرمحن
فأنكروا هذا ،وقالوا :وما الرمحن؟ ..هؤَلء ليسوا من عباد الرمحن ،ولن يكونوا من عباده،
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ما داموا عىل حاهلم تلك ..أما عباد الرمحن الذين يستحقون هذا الرشف العظيم ،فهم هؤَلء
الذين جاءت تلك اآليات ،تكشف عن صفاهتم التي يتحلون هبا ،والتي تؤهلهم هلذا املقام
الكريم.
ون ع ََىل ْاألَ ْر ِ
قال آخر( :)1فأول الصفات التي يتحىل هبا عباد الرمحن ،أهنم ﴿ َي ْم ُش َ
ض
َه ْونًا﴾ [الفرقان ..]63 :وامليش اهلني عىل األرض ،هو دليل عىل التواضع ،ولني اجلانب،
﴿وإِ َذا َخا َط َب ُه ُم
وسامحة اخللق ..بخالف امليش الذي يُّضب وجه األرض ،تيها وفخراَ ..
اجل ِ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا َس َال ًما﴾ [الفرقان ..]63 :أي أن عباد الرمحن َل يلقون فحش القول وهجره،
َْ
﴿س َال ٌم
بفحش ،وهجر مثله ..فإذا رماهم السفهاء بالكلمة اخلبيثة أعرضوا عنهم ،وقالواَ :
َع َل ْي ُكم ََل َن ْبت َِغي ْ ِ ِ
اجلَاهلنيَ ﴾ [القصص]55 :
ْ
قال آخر( :)2وليس هذا امليش اهلني ،أو اإلمساك عن الفحش من القول ،عن ضعف
وذلة ،وإنام هو عن قوة نفس ،ومتانة خلق ،وكرم طبيعة ..وكل إناء ينضح بام فيه ..وكل
شجرة َل تعطى إَل من ثمرها ..فالشجرة الطيبة تعطى ثمرا طيبا ،والشجرة اخلبيثة َل تعطى
إَل ثمرا خبيثا.
قال آخر :وهلذا كان رسول اهلل  يف قمة السامحة واللني ،ومع كل الناس ،سواء
كانوا مؤمنني أو غري مؤمنني ،كم وصفه اهلل تعاىل بذلك يف قولهَ ﴿ :فبِ َام َر ْمح ٍَة ِم َن اهللَِّ لِن َْت
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َو َش ِ
يظ ا ْل َق ْل ِ
َهل ُ ْم َو َل ْو ُكن َْت َف اظا غَلِ َ
او ْر ُه ْم
ب ََل ْن َف رضوا ِم ْن َح ْولِ َك َفاع ُ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
ِ
ِ
ب املُْت ََوكِّلنيَ ﴾ [آل عمران]159 :
ِيف ْاألَ ْم ِر َفإِ َذا عَزَ ْم َت َفت ََوك َّْل ع ََىل اهللَِّ إِ َّن اهللََّ ُحي ر
قال آخر( :)3أي بسبب ما أودع اهلل فيك من رمحة ،كان منك هذا اللني ،وذلك
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العطف عىل املؤمنني ..ويف هذا كشف للطبيعة البرشية ،وأن الناس إنام يألفون من يتألفهم،
وحيسن إليهم ،ويلقاهم بالصفح اجلميل ..وعىل غري هذا من كان حاد الطبع ،رشس اخللق،
غليظ القلبَ ،ل يقيل عثرة ،وَل يغفر زلة ..إنه لن جيد من الناس إَل املقت والنفور ..فإذا
صح إلنسان ـ وهو غري صحيح ـ أن يسوى حسابه مع الناس عىل هذا الوجه ،القائم عىل
الغلظة والشدة ،واملنتهى به إىل القطيعة والعزلة؛ فإنه َل يصح أبدا ،وَل يستقيم بحال ،ملن
كان بمكان الرياسة والقيادة ألية مجاعة من اجلامعات ،كثر عددهم أو قل ..فإن اخليط الذي
يمسك به كيان اجلامعة ويشدها إليه ،هو ما يفيض عليها من قلبه ،من رمحة ،وحدب ،ولني،
ولطف ،وإَل تقطعت بينه وبينها األسباب ،ولو كانوا أبناءه وخاصة أهله.
قال آخر( :)1وهلذا أمر اهلل تعاىل رسوله



اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم
بقولهَ ﴿ :فاع ُ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ

َو َش ِ
او ْر ُه ْم ِيف ْاألَ ْم ِر﴾ [آل عمران ،]159 :وفيها بيان لبعض األسس التي يقوم عليها منهج
الرتبية ،التي يأخذ هبا النبي  مجاعة املؤمنني ..وأوهلا العفو عن امليسء ..ويف هذا ما يفتح
منافذ قلبه ويصفيه من دواعى احلرسة واألمل ،وينزع منه وساوس السوء والرش ..وثانيها
اَلستغفار هلذا امليسء ،وطلب الرمحة واملغفرة له من اهلل ..وهذا إحسان بعد إحسان ..يزيد
قلبه صفاء ،ونفسه إرشاقا ،ووَلء.
قال آخر( :)2فإذا استوت مجاعة املسلمني عىل تلك الصورة الكريمة ،فلم يكن فيها
مذموم أو مطرود ،ومل ينتظم يف عقدها النظيم معطوب أو مقهور ،كانت مجيعها قلبا واحدا،
ومشاعر واحدة ،تتحرى خري اجلامعة ،وتنشد أمنها وسالمتها ،هنا جيىء ثالث األسس يف
﴿و َش ِ
او ْر ُه ْم ِيف ْاألَ ْم ِر﴾ [آل عمران ]159 :حيث تعطي املشورة ثمرهتا الطيبة،
مكانه الصحيحَ :
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التي هي خالصة ما يف القلوب من خري ،ومنخول ما يف العقول من رأى.
قال آخر( :)1وهنا يتضح األمر املنظور إليه ،ومل يبق إَل انعقاد العزم عليه ،وإمضائه
عىل الوجه املرسوم ..وهذا ما أمر اهلل به يف قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا عَزَ ْم َت َفت ََوك َّْل ع ََىل اهللَِّ إِ َّن اهللََّ
ِ
ب املُْت ََوكِّلِنيَ ﴾ [آل عمران ]159 :الذين يعتمدون عليه ،ويفوضون أمرهم إليه ،بعد أن يعطوا
ُحي ر
هذا األمر كل ما عندهم من رأى وعزم.
قال آخر( :)2وهكذا وصف اهلل تعاىل نبيه  يف آية أخرى هبذا اخللق الرفيع ،فقال:
ِ
ِ
ِ
﴿ َل َقدْ جاء ُكم رس ٌ ِ
وف
يص َع َل ْي ُك ْم بِاملُْؤْ ِمنِنيَ َر ُء ٌ
ول م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم ع َِزيزٌ َع َل ْيه َما عَنت ْرم َح ِر ٌ
َ َ ْ َ ُ
ِ
يم﴾ [التوبة ،]128 :أي أن رسول اهلل  ليس من فصيلة غري فصيلة البرش ،ولذا فإنه
َرح ٌ
يعيش أحاسيسكم ومشاعركم وأفكاركم يف روحية من اَلنفتاح واَلمتداد والشمول،
﴿ع َِزيزٌ َع َل ْي ِه َما عَنِت ْرم﴾ [التوبة ،]128 :أي إنه يتأمل ألية حالة من اجلهد والتعب واملشقة فيام قد
يص َع َل ْي ُك ْم﴾ [التوبة ]128 :فيام تستقبلون من قضية املصري يف الدنيا
﴿ح ِر ٌ
تقاسونه يف حياتكم َ
واآلخرة ،متاما كحرص األم عىل أوَلدها عندما تعمل عىل أن تبعدهم عن كل أذى
ومكروه ،فال يريد لكم الضالل ،ألن فيه اهلالك ،وَل حيب لكم الضياع ،ألن يف ذلك
اخلرسان كله﴿ ،بِاملُْؤْ ِمنِنيَ رء ٌ ِ
يم﴾ [التوبة ]128 :فهو الذي جيسد الرمحة يف أقواله
وف َرح ٌ
َ ُ
وأفعاله ونظراته وعالقاته ،ويف كل خطوات رسالته ،حتى كان هو الرمحة للعاملني ،كام
كانت رسالته كذلك.
قال آخر( :)3وقد عقب اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقولهَ ﴿ :فإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُق ْل َح ْسبِ َي اهللَُّ
ََل إِ َل َه إِ ََّل ُه َو َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُت َو ُه َو َر رب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِي ِم﴾ [التوبة ،]129 :أي فإن أعرضوا عن
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اَلستامع إىل دعوتك ،والسري يف خط رسالتك ،بالرغم من كل األجواء احلميمة احللوة التي
حتيط هبا يف عمق املشاعر وروعة األحاسيس ،فال تتعقد من ذلك ،وَل ترتاجع عن دعوتك
يف شعور باخلذَلن والسقوط ،بل انطلق يف طريقك انطالقة الرسول الواثق بربه ،املؤمن
برسالته ،الذي يرى أن من واجبه أداء الرسالة بحسب ما يستطيع ،من دون أن يكون
مسئوَل عن النتائج السلبية ـ إن حدثت ـ ألهنا َل تكون ناشئة عن تقصري ،بل عن ظروف
وأوضاع وأسباب خارجة عن إرادته ،وحترك بقوة ،بعيدا عن كل مشاعر الضعفَ ﴿ ،ف ُق ْل
َح ْسبِ َي اهللَُّ ََل إِ َل َه إِ ََّل ُه َو﴾ [التوبة ]129 :فهو رب القوة وخالقها ،وهو الذي يكفي اإلنسان
من كل عدو ومن كل رش ،ويوحي إليه بالثقة املطلقة ،وبذلك يكون التوكل عليه حركة
داخلية وخارجية يف خط الشعور باألمن والطمأنينة بسالمة اَلجتاه وفاعليته وروحيته
﴿ َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُت َو ُه َو َر رب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِي ِم﴾ [التوبة ]129 :ومن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه يف
كل يشء.
قال آخر( :)1وتلك هي نقطة القوة لدى املؤمنني عندما يتحركون يف خط الرسالة،
فال يشعرون بالضعف إذا خذهلم الناس ،بل جيدون اهلل معهم يف كل موقف ،فيحسون معه
بالقوة التي يسرتحيون إليها ،وينطلقون معها ويستمرون من خالهلا عىل اخلط املستقيم.
قال آخر :وهلذا دعا اهلل تعاىل املؤمنني إىل السامحة والعفو واحللم ،وكل ما يرتبط هبا
ٍ
ِ ٍ ِ
ات
الس َام َو ُ
من أخالق فاضلة ،فقالَ :
﴿و َس ِار ُعوا إِ َىل َمغْف َرة م ْن َر ِّب ُك ْم َو َجنَّة ع َْر ُض َها َّ
ِ
ت لِ ْل ُمت َِّقنيَ ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ ِ
الُّض ِاء َوا ْلكَاظِ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافِنيَ ع ِ
َن
َو ْاألَ ْر ُض ُأ ِعدَّ ْ
الرساء َو َّ َّ
ون يف َّ َّ
ِ
الن ِ
ب املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [آل عمران 133 :ـ  ،]134ثم ذكر جزاءهم ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك َجزَ اؤُ ُه ْم
َّاس َواهللَُّ ُحي ر
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ِ

ِ

ِ

ِِ

ِ

ِ

ِ

ِِ

ج ُر ا ْل َعاملنيَ ﴾ [آل عمران:
َمغْف َر ٌة م ْن َر ِّهبِ ْم َو َجن ٌ
َّات َ ْ
يها َون ْع َم َأ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
]136

قال آخر( :)1ففي هذه اآليات الكريمة دعوة للمؤمنني إىل اإلرساع يف احلصول عىل
املغفرة من اهلل بالعمل عىل حتصيل أسباهبا ،التي جعلها اهلل يف اَلنسجام مع خطه املستقيم
يف العقيدة والترشيع ،ويف الوصول إىل اجلنة الواسعة التي عرضها السموات واألرض يف
إحياء باَلمتداد الواسع ..ولعل يف هذه الدعوة إىل اإلرساع ،بعض اإلحياء بأن العمر الذي
يعيشه اإلنسان فرصة سانحة قد َل متتد طويال ،فمن املمكن أن يكون قصريا َل يتسع
لالنتظار الطويل ،فال بد من اغتنامه كفرصة َل تعوض ،مما يقتيض بذلك اجلهد يف اجتاه
الطاعة بأرسع وقت ممكن للحصول عىل نتائجها الدنيوية واألخروية.
قال آخر( :)2ثم ذكر أول صفات املتقني الذين أعدت هلم تلك اجلنات ،وهي أهنم
ِ
﴿ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ ِ
الُّض ِاء﴾ [آل عمران ]134 :وهي تعني اإلنفاق عىل الناس يف حالتي
الرساء َو َّ َّ
ون يف َّ َّ
الشدة والرخاء ،مما يعني أن هذا اإلنفاق ليس حالة طارئة يف ذات التقيَ ،يتص بأرحيية
اإلنسان يف حاَلت الرخاء ،بل هو حالة أصيلة حترك اإلنسان نحو العطاء حتى يف أشد
حاَلت الضيق والُّض.
﴿وا ْلكَاظِ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َظ﴾ [آل عمران ،]134 :وهي تدعو
قال آخر( :)3والصفة الثانية هيَ :
إىل حتصيل اإلرادة القوية التي يواجه هبا اإلنسان حاَلت اَلنفعال التي تدفعه إىل اَلندفاع
يف تفجري الغيظ الذي متتلئ به نفسه جتاه اآلخرين ،فال يسمح هلا بأن جتره إىل ذلك مما َل
حتمد عقباه ،بل حياول أن حيبس غيظه يف صدره.
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﴿وا ْل َعافِنيَ ع ِ
َن الن ِ
َّاس﴾ [آل عمران ]134 :والذي
قال آخر( :)1والصفة الثانية هيَ :
يمثل الروح املتساحمة التي َل تنطلق من عقدة نفسية داخلية عندما تكظم غيظها ،بل تعمل
عىل التخلص من كل أجواء الغيظ بتفريغ النفس من كل احلاَلت السلبية التي تثريه
وتعقده ،وذلك بأن يتلمس أسباب العفو يف دراسته للنقص الذي ركب يف اإلنسان ،أو
للظروف الداخلية أو اخلارجية التي دفعته نحو اخلطأ ،أو بغري ذلك مما يوحي باألسباب
التخفيفية الباعثة عىل العفو عنه ،وهذا ما جيعل من األمر بالصرب وكظم الغيظ وسيلة
للتهدئة ،من أجل دفع اإلنسان إىل التفكري اهلادئ املتزن الذي َل يتعامل مع العنف ،بل
يتعامل مع الرفق واللني ،وَل يندفع يف اجتاه تعقيد املشاكل بل يعمل عىل حلها مهام أمكن،
ذلك هو السبيل الذي جيعل من العفو حالة واعية واقعية بدَل من أن تكون حالة مزاجية
طارئة َل ترتكز عىل أساس من وعي وفكر وإيامن.
ِ
ب املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [املائدة ،]93 :قد تكون هذه صفة
﴿واهللَُّ ُحي ر
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
رابعة توحي بأن العفو وحده َل يكفي يف إزالة النتائج السلبية إزاء احلالة النفسية التي
أوجدها الغيظ ،فال بد من اإلحسان لتتحول السلبيات إىل إجيابيات.
﴿و َجزَ ا ُء َس ِّيئ ٍَة َس ِّي َئ ٌة ِم ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح
قال آخر( :)3ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ِ
ِ
َرص َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه َف ُأو َلئِ َك َما َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َسبِ ٍ
يل إِن ََّام
َف َأ ْج ُر ُه ع ََىل اهللَِّ إِ َّن ُه ََل ُحي ر
ب ال َّظاملنيَ َوملَ ِن ا ْنت َ َ
ِ
ِ
ض ِبغ ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
َّاس َو َي ْب ُغ َ
الس ِب ُيل ع ََىل ا َّل ِذي َن َي ْظلِ ُم َ
يم َوملَ ْن
ون الن َ
احل ِّق ُأو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذا ٌب َأل ٌ
َري ْ َ
َّ
رب َو َغ َف َر إِ َّن َذلِ َك ملَِ ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [الشورى 40 :ـ  ،]43أي جزاء سيئة امليسء عقوبته بام
َص َ َ

رشعه اهلل من عقوبة مماثلة جلرمه ،وسمى هذا اجلزاء سيئة مع أنه عقوبة مرشوعة من اهلل
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﴿وإِ ْن ُت ِص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة َي ُقو ُلوا َه ِذ ِه ِم ْن
مأذون هبا ،ألهنا تسوء من تنزل به ،كام قال تعاىلَ :
ِعن ِْد َك﴾ [النساء ]78 :يريد ما يسوؤهم من املصائب والباليا ..ويف اآلية حث عىل العفو ،ألن
اَلنتصار إنام حيمد إذا حصلت املامثلة يف اجلزاء ،وتقديرها عرس شاق ،وربام صار املظلوم
حني استيفاء القصاص ظاملا ..ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ِن ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم َفا ْعتَدُ وا َع َل ْي ِه
اقبوا بِ ِم ْث ِل ما ُع ِ
ِ
ِ
وق ْب ُت ْم بِ ِه﴾
﴿وإِ ْن عَا َق ْب ُت ْم َف َع ُ
بِم ْث ِل َما ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم﴾ [البقرة ،]194 :وقولهَ :
َ
ِ
ِ
جيزَ ى إِ ََّل م ْث َل َها﴾ [األنعام]160 :
[النحل ،]126 :وقولهَ :
الس ِّيئَة َف َال ُ ْ
﴿و َم ْن َجا َء بِ َّ
قال آخر( :)1ثم دعا اهلل تعاىل إىل الكامل ،فقالَ ﴿ :ف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه ع ََىل اهللَِّ﴾
[الشورى ،]40 :أي فمن عفا عن امليسء وأصلح ما بينه وبني من يعاديه بالعفو واإلغضاء عام
صدر منه ،فأجره عىل اهلل ،فيجزيه أعظم اجلزاء ..ويف إهبام األجر وجعله حقا عىل العظيم
الكريم جل شأنه زيادة يف الرتغيب يف العفو واحلث عليه.
قال آخر( :)2ثم ذكر سبحانه خروج الظلمة عن حمبته التي هي سبب الفوز والنجاة
ِ
ب ال َّظاملِنيَ ﴾ [الشورى ]40 :أي إنه تعاىل َل حيب املتجاوزين احلد يف اَلنتقام،
فقال﴿ :إِ َّن ُه ََل ُحي ر
ويف هذا ترصيح بحسن رعاية طريق املامثلة ،وأهنا قلام ختلو من اَلعتداء والتجاوز عن
الواجب ،وَل سيام حال احلرد والتهاب احلمية ،وحينئذ يدخل املنتقمون يف زمرة من َل
حيبهم اهلل.
َرص َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه َف ُأو َلئِ َك َما َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َسبِ ٍ
يل﴾
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ :
﴿وملَ ِن ا ْنت َ َ
[الشورى]41 :

أي واهلل ملن انترص ممن ظلمه بعد ظلمه إياه ،فأولئك املنترصون َل سبيل
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للمنترص منهم أن يوجهوا إليهم عقوبة وَل أذى ألهنم انترصوا منهم بحق ،ومن أخذ حقه
ممن وجب له عليه ومل يتعد ،مل يظلم فال سبيل ألحد عليه.
قال آخر( :)1وملا نفى السبيل عىل من انترص بعد ظلمه بني من عليه السبيل فقال:
ض بِغ ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
َري ْ
َّاس َو َي ْب ُغ َ
السبِ ُيل ع ََىل ا َّل ِذي َن َي ْظلِ ُم َ
احلَ ِّق﴾ [الشورى ،]42 :أي إنام
ون الن َ
﴿إِن ََّام َّ
احلرج واإلثم عىل الذين يبدؤون الناس بالظلم ،أو يزيدون يف اَلنتقام ويتجاوزون ما حد
ِ
ِ
يم﴾ [الشورى ]42 :أي
هلم ،أو يتكربون يف األرض جتربا وفساداُ ﴿ ..أو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
هؤَلء هلم عذاب مؤمل بسبب بغيهم وظلمهم.
رب َو َغ َف َر إِ َّن َذلِ َك
قال آخر( :)2ثم رغب سبحانه يف الصرب والعفو فقالَ :
﴿وملَ ْن َص َ َ

ملَِ ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [الشورى ]43 :أي وملن صرب عن اَلنتصار من غري انتقام وَل شكوى ،وسرت
السيئة ،فقد فعل ما يشكر عليه ،ويستحق به األجر وجزيل الثواب.
قال آخر( :)3ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذي َن آمنُوا إِ َّن ِم ْن َأزْ َو ِ
اج ُك ْم َو َأ ْو ََل ِد ُك ْم
َ
رَ
ِ
ِ
يم إِن ََّام َأ ْم َوا ُل ُك ْم
اح َذ ُر ُ
عَدُ اوا َل ُك ْم َف ْ
ور َرح ٌ
وه ْم َوإِ ْن َت ْع ُفوا َوت َْص َف ُحوا َو َتغْف ُروا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ

ِ
ِ
ِ
يم﴾ [التغابن 14 :ـ  ،]15ففي اآليتني الكريمتني دعوة للذين
َو َأ ْو ََل ُد ُك ْم ف ْتنَ ٌة َواهللَُّ عنْدَ ُه َأ ْج ٌر عَظ ٌ
استجابوا هلل ولرسوله ،فآمنوا ،أن يعطوا هذا اإليامن حقه ،ألنه َل يكفي أن يؤمنوا دون أن
حيرسوا هذا اإليامن من اآلفات الكثرية التى تعرض له ،وتفسده ،أو تذهب به مجلة ..ومن
تلك اآلفات ،الفتنة بالزوج والولد ،حيث أهنام اللذان يمآلن عواطف اإلنسان ،ويستوليان
عىل مشاعره ،وهبذا يكون هلام تأثري بالغ عليه ،يف جمال الصالح والفساد مجيعا؛ فالزوج
والولد ،أشبه باألعضاء العاملة يف اجلسد ،فإن كانا صاحلني ،سلم اجلسد ،واقتدر عىل أداء
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وظيفته كاملة ،وإن كانا فاسدين ،عجز اجلسد عن أن يقوم بام هو مطلوب منه ،بقدر ما فيهام
من فساد.
قال آخر( :)1فقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ِم ْن َأزْ َو ِ
اج ُك ْم َو َأ ْو ََل ِد ُك ْم عَدُ اوا َل ُك ْم﴾

[التغابن]14 :

إلفات إىل ما قد يكون من خالف بني املؤمن وبني زوجه وولده يف جمال العقيدة ..ذلك
اخلالف الذي كثريا ما تغطي عليه مشاعر احلب ،والعطف ،فال يكاد يشعر املؤمن بام يدخل
عىل إيامنه من ضيم وجور إذا هو استسلم لزوجه أو ولده ،وأصغى إىل ما يلقيان إليه من
وه ْم﴾ [التغابن ]14 :حتى يكون املؤمن دائام،
اح َذ ُر ُ
زور وهبتان ..وهلذا جاء قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
عىل حذر ،وانتباه من هذه الرياح املسمومة التى هتب عليه من أقرب الناس إليه ..والعداوة
التى ترد عىل اإلنسان من جهة الزوجة أو الولد ،ليست عداوة ذاتية له ،وإنام هي عداوة
متولدة عن فعل جيىء من قبل الزوجة أو الولد ..فإذا فعلت الزوجة فعل العدو فهي عدو،
وإذا فعل الولد فعل العدو ،فهو عدو ..وإنه َل عدو أبلغ يف عداوته ،وأشد يف كيده ،وأعظم
يف ُضره ممن حيول بني املرء وبني طاعة ربه..
﴿وإِ ْن َت ْع ُفوا َوت َْص َف ُحوا َو َتغ ِْف ُروا
قال آخر( :)2ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقولهَ :
ِ
يم﴾ [التغابن ..]14 :وفيها دعوة إىل الرفق يف احلذر ،والتلطف يف لقاء املكروه
ور َرح ٌ
َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
الذي جيىء إىل املؤمن من زوجه أو ولده ..فإذا كان من واجب املؤمن أن حيذر هذا العدو
الكامن يف أقرب الناس إليه وآثرهم عنده ،فإن هذا العدو جيب أن ينظر إليه من جانب آخر
عىل أنه صديق ،وأن هذه العداوة طارئة ،وأنه يمكن أن تعالج هذه العداوة باحلكمة،
واحلسنى ،عىل أَل يكون ذلك عىل حساب الدين ..وهبذا يمكن أن يبقى املؤمن عىل هذين

( )2التفسري القرآين للقرآن ()989 /14

( )1التفسري القرآين للقرآن ()988 /14

272

العضوين الفاسدين يف جسده ،وأن يطب هلام ،وأن يعمل عىل إصالحهام ما استطاع ،وأَل
يعجل بقطعهام إَل بعد أن يستنفد مجيع وسائل العالج ،شأهنام يف هذا شأن أعز األعضاء
واجلوارح يف اجلسد.
قال آخر( :)1فالعفو ،والصفح ،واملغفرة من املؤمن ،لزوجه وولده ،الواقعني يف
موقع الفتنة له يف دينه إنام هو صرب عىل األذى ،واحتامل الُّض ،يف سبيل اإلبقاء عىل عالئق
الود ،ووشائج القربى التي هي من أمر الدين ،ومن طبيعة احلياة ..رشيطة أَل يكون ذلك
عىل حساب الدين ..كام قال تعاىل فيام بني الولد ،والوالدينَ ﴿ :أ ِن ْاش ُك ْر ِيل َولِ َوالِدَ ْي َك إِ َ َّيل
رش َك ِِّب ما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم َف َال ُتطِعهام وص ِ
اك ع ََىل َأ ْن ُت ْ ِ
اهدَ َ
اح ْب ُه َام ِيف الدر ْن َيا
املَْ ِص ُري َوإِ ْن َج َ
ْ َُ َ َ
َ ْ َ
ٌ
َم ْع ُرو ًفا﴾ [لقامن 14 :ـ ]15

ِ
ِ
يم﴾ [التغابن ]15 :تعويض عن
قال آخر( :)2ويف قوله تعاىلَ :
﴿واهللَُّ عنْدَ ُه َأ ْج ٌر عَظ ٌ

التخفف من هذا احلب الذى حيمله اإلنسان يف قلبه للامل وللولد ،وإيثارمها عىل حب اهلل
والعمل يف طاعته ..فالذى عند اهلل من ثواب ،هو خري من الدنيا كلها.
()3

قال آخر

ِ

ِ

ِ
م﴾ [التغابن]14 :
 :ويف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن م ْن َأزْ َواج ُك ْم َو َأ ْو ََلد ُك ْم عَدُ اوا َل ُك ْ

إشارة إىل أن هذا احلكم ليس عىل إطالقه ..ألنه ليس كل األزواج وَل كل األوَلد جتىء
منهم العداوة ،وإنام يقع ذلك من بعضهم ،وهلذا جىء بمن التى تفيد التبعيض.
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي
قال آخر( :)4ومثل ذلك قال تعاىلَ :
احل َسنَ ُة َو ََل َّ
﴿و ََل ت َْست َِوي ْ َ
ِ
ِ
ِ
اها
ربوا َو َما ُي َل َّق َ
يم َو َما ُي َل َّق َ
اها إِ ََّل ا َّلذي َن َص َ ُ
َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة َك َأ َّن ُه َو ِ ٌّيل َمح ٌ
إِ ََّل ُذو َح ٍّظ عَظِي ٍم﴾ [فصلت 34 :ـ  ،]35أي َل تساوي بني الفعلة احلسنة التي يرىض اهلل هبا
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ويثيب عليها ،وبني الفعلة السيئة التي يكرهها اهلل ويعاقب عليها ،واملداراة من احلسنة،
والغلظة من السيئة ..ولذلك طلب اهلل من املؤمن أن يدفع من أساء إليه باإلحسان إليه ،من
الكالم الطيب ومقابلة اإلساءة باإلحسان ،والذنب بالعفو ،والغضب بالصرب ،واإلغضاء
عن اهلفوات ،واحتامل املكروهات ..ثم أبان اهلل تعاىل نتيجة اإلحسان وأثره البعيد ،فقال:
ِ
ِ
يم﴾ [فصلت ]34 :أي إنك إن فعلت ذلك ،فقابلت
﴿ َفإِ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة َك َأ َّن ُه َو ِ ٌّيل َمح ٌ
ِ
اها إِ ََّل
ربوا َو َما ُي َل َّق َ
﴿و َما ُي َل َّق َ
اإلساءة باإلحسان ،صار العدو كالصديقَ ..
اها إِ ََّل ا َّلذي َن َص َ ُ

ُذو َح ٍّظ عَظِي ٍم﴾ [فصلت ]35 :أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل هبا ،ويؤتى القدرة عىل هذه
اخلصلة وهي دفع السيئة باحلسنة إَل الذين صربوا عىل كظم الغيظ ،واحتامل املكروه،
والصرب شاق عىل النفوس ،وما يتقبلها وحيتملها إَل ذو نصيب وافر من السعادة يف الدنيا
واآلخرة ،وذو حظ يف الثواب واخلري.
﴿خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
اجل ِ
ف َو َأع ِْر ْض ع ِ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلُ :
اهلِنيَ
َن ْ َ
َ َ َ ُْ ُْ
الشي َط ِ
ِ
ان نَزْ ٌغ َفاست َِع ْذ بِاهللَِّ إِ َّن ُه س ِم ٌ ِ
يم﴾ [األعراف 199 :ـ  ،]200فقد أمر
َوإِ َّما َينْزَ َغن ََّك م َن َّ ْ
يع عَل ٌ
َ
ْ
اهلل نبيه  يف هذه اآلية بثالثة أشياء هي أسس عامة للرشيعة يف اآلداب النفسية واألحكام
العملية ..وأوهلا العفو ،وهو السهل الذي َل كلفة فيه ..أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس
وأخالقهم وما أتى منهم وتسهل من غري كلفة ،وَل تطلب منهم ما يشق عليهم حتى
ينفروا ،كام صح أن النبي  ما خري بني أمرين إَل اختار أيرسمها ..وثانيها األمر
باملعروف ..وهو ما تعرفه النفس من اخلري وتأنس به وتطمئن إليه ،وَل شك أن هذا مبنى
عىل اعتبار عادات األمة احلسنة وما تتواطأ عليه من األمور النافعة يف مصاحلها ..وثالثها
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اإلعراض عن اجلاهلني ،وهم السفهاء برتك معارشهتم وعدم مماراهتم ،وَل عالج للوقاية
من أذاهم إَل اإلعراض عنهم.
قال آخر( :)1وقد قال بعض العلامء يف هذه اآلية الكريمة( :هذه اآلية قد تضمنت
قواعد الرشيعة ،فلم يبق فيها حسنة إَل وعتها ،وَل فضيلة إَل رشحتها فقولهُ :
﴿خ ِذ ا ْل َع ْف َو﴾
[األعراف ]199 :إيامء إىل جانب اللني ونفى احلرج يف األخذ واإلعطاء وأمور التكليف ،وقوله:
﴿و ْأمر بِا ْلعر ِ
ف﴾ [األعراف ]199 :تناول مجيع املأمورات واملنهيات ،وأهنام ما عرف يف الرشيعة
َ ُْ ُْ
اجل ِ
﴿و َأع ِْر ْض ع ِ
اهلِنيَ ﴾ [األعراف ]199 :تناول
حكمه ،واتفقت القلوب عىل علمه ،وقوله َ
َن ْ َ
جانب الصفح بالصرب الذي يتأتى للعبد به كل مراد يف نفسه وغريه)
قال آخر( :)2ومثل ذلك دعا اهلل تعاىل إىل السامحة مع غري املسلمني ،فقالَ :
﴿َل
ِ ِ
َن ا َّل ِذي َن َمل ُي َقاتِ ُلو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
َين َْها ُك ُم اهللَُّ ع ِ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا
َرب ُ
ين َو َمل ْ َُي ِْر ُجو ُك ْم م ْن د َي ِار ُك ْم َأ ْن ت َ ر
ْ
ِ
ب ا ْملُ ْق ِسطِنيَ ﴾ [املمتحنة ،]8 :فاآلية الكريمة تدعو إىل هذا املبدأ العام الذي
إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اهللََّ ُحي ر
قامت عليه الرشيعة السمحاء ،من اإلخاء اإلنسانى ،القائم عىل العدل واإلحسان ..وأن
هذه القطيعة التي فرضها اإلسالم عىل املسلمني فيام بينهم وبني أهلهم من املرشكني ،إنام
هي قطيعة لقوم قطعوا أرحام قومهم ،وقاتلوهم ،وأخرجوهم من ديارهم ..إهنم يف حال
حرب ،معهم مل تنته بعد ،وأن املرشكني ما زالوا ينتظرون الفرصة التي متكنهم من املؤمنني..
ويف مواَلة املؤمنني هلم توهني للمؤمنني ،ومتكني للمرشكني من مقاتلهم ..فإذا مل يكن من
قوم عداوة بادية للمؤمنني ،أو قتال هلم ،أو مساندة ملن قاتلهم ـ فإن موقف املؤمنني من
هؤَلء القوم ،ينبغى أن يقوم عىل السامحة ،وعىل العدل واإلحسان.
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قال آخر( :)1وقد أكد ذلك بقوله بعدها﴿ :إِن ََّام َين َْها ُك ُم اهللَُّ ع ِ
َن ا َّل ِذي َن َقا َت ُلو ُك ْم ِيف
ِ ِ
اهروا ع ََىل إِ ْخر ِ
الدِّ ِ
اج ُك ْم َأ ْن ت ََو َّل ْو ُه ْم َو َم ْن َيت ََو َّهل ُ ْم َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
َ
ين َو َأ ْخ َر ُجو ُك ْم م ْن د َي ِار ُك ْم َو َظ َ ُ
ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [املمتحنة ،]9 :أي إنام ينها كم اهلل تعاىل عن مواَلة الذين ناصبوكم العداوة
فقاتلوكم وأخرجوكم أو عاونوا عىل إخراجكم كمرشكى مكة ،فإن بعضهم سعوا يف
﴿و َم ْن
إخراج املؤمنني ،وبعضهم أعان املخرجني ..ثم أكد الوعيد عىل مواَلهتم فقالَ :
َيت ََو َّهل ُ ْم َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [املمتحنة ]9 :ألهنم تولوا غري الذين جيوز هلم أن يتولوهم،
ووضعوا وَليتهم يف غري موضعها ،وخالفوا أمر اهلل يف ذلك.
السخاء:
خرجت من [ساحة التسامح] إىل [سوق السخاء] ،وهي سوق عجيبة مل أر مثلها يف
عرصنا ،حيث كان التجار فيها ،يسلمون البضائع باملجان لكل من يطلبها من املتسوقني،
وكان املتسوقون من أعف الناس ،حيث أهنم مل يكونوا يأخذون إَل قدر حاجتهم.
ويف وسط ذلك السوق رأيت مجعا من الناس ،جيتمعون حول رجل ،وهو يقول هلم:
السخاء والكرم يف حدودمها الدنيا من الصفات الُّضورية للنفس املطمئنة ،ذلك أن
الشحيح البخيل يعيش دائام يف حال ضنك وضيق نفيس ،حرصا عىل ماله أو متاعه أو
أمالكه ،حتى أنه يتوهم أن كل من يتودد إليه ،أو يقرتب منه َل يفعل ذلك إَل ألجل هنبه
وسلبه ..بل إن الشح قد يمتد يف نفسه؛ فال يبقى مرتبطا باملال واملتاع ،بل يتحول إىل غريمها؛
فيتحول إىل مدد لكل املثالب واملوبقات ..فاحلسد ليس سوى نوع من الشح ،ذلك أن
احلسود يتوهم بأن النعم التي تنزلت عىل غريه كأهنا خرجت من ملكيته إىل ملكية غريه..
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وهكذا لكل املثالب؛ فهي مثل األمراض احلسية يمد بعضها بعضا ،ويزيد بعضها يف قوة
اآلخر.
قال أحدهم :صدقت ،وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذه النفس املمتلئة بالشح يف قوله
ِ
ِ
تعاىلَ ﴿ :أر َأي َت ا َّل ِذي يك َِّذب بِالدِّ ِ ِ
حي رض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني
ُ ُ
َ ْ
يم َو ََل َ ُ
ين َف َذل َك ا َّلذي َيدُ رع ا ْل َيت َ
ون املَْا ُع َ
ون َو َي ْمنَ ُع َ
ون ا َّل ِذي َن ُه ْم ُي َرا ُء َ
اه َ
ون﴾
َف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّلنيَ ا َّل ِذي َن ُه ْم َع ْن َص َال ِهتِ ْم َس ُ
ون املَْا ُع َ
﴿و َي ْمنَ ُع َ
ون﴾ [املاعون ،]7 :هي املفتاح الذي تفرس به كل
[املاعون 1 :ـ  ،]7فقوله تعاىلَ :
تلك الصفات ،فالبخيل يكذب بالدين ،ألنه يتوهم أن الداعي إىل الدين لص يريد أن يرسق
ماله أو راحته أو أوقاته أو سعادته ..وهو يدع اليتيم طمعا يف ماله ليزيد من خالل ذلك
ثروته ..وهو َل حيض عىل طعام املسكني ،ألن البخل سد يف قلبه منافذ الرمحة ،فصار َل
يرى إَل األموال ..وهو لذلك كله إن صىل َل يفعل ذلك لوجه اهلل ،وإنام ليكسب رضا
الناس ،ثم يمد يده إىل أمواهلم أو قلوهبم من خالل ذلك اجلاه الذي يناله ..وهكذا جتتمع
يف نفس البخيل كل خالل اللؤم ،حتى يصبح ممتلئا باملثالب ،والتي قد تطبع عىل قلبه؛ فال
يبرص احلق أبدا.
قال آخر :وعىل خالف ذلك الكريم صاحب النفس اململوءة بالطهر والنبل ،والذي
ُيمد غريه بكل ما يستطيع من العطاء؛ فإن مل يستطع اجتهد يف أن حيض عىل الكرم الذي
عجز عنه.
قال آخر :وهلذا ورد يف القرآن الكريم احلض عىل الكرم ،وبيان فضله ،وُضورته،
ومنابعه ،ومنها قوله تعاىل يف فضل الكرم ،وبيان ثامره الزكية يف الدنيا واآلخرةَ ﴿ :ف َأ َّما َم ْن
ِ
َأ ْع َطى َوا َّت َقى َو َصدَّ َق بِ ْ
رسى﴾ [الليل 5 :ـ  ،]7فهذه اآليات الكريمة تشري
رس ُه ل ْل ُي ْ َ
احلُ ْسنَى َف َسنُ َي ِّ ُ
إىل أن العطاء والبذل سيؤدي إىل التقوى والتصديق واإليامن ..وكل ذلك سيؤدي به إىل
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اليرسى ،والتي هي جنة الدنيا واآلخرة.
قال آخر :بخالف ذلك ذكر اهلل تعاىل أنواع العرس التي يمر هبا احلريص والبخيل،
ِ
اس َت ْغنَى َوك ََّذ َب بِ ْ
رس ُه
وكيف َل يغني عنه ماله شيئا ،فقالَ :
﴿و َأ َّما َم ْن َبخ َل َو ْ
احلُ ْسنَى َف َسنُ َي ِّ ُ
ِ
ِ
رسى َو َما ُيغْني َعنْ ُه َما ُل ُه ِإ َذا ت ََر َّدى﴾ [الليل]9 ،8 :
ل ْل ُع ْ َ
﴿ه ْل
قال آخر( :)1وقد ُضب اهلل تعاىل املثل بإبراهيم عليه السالم وكرمه ،فقالَ :
ِ
ف إِبر ِ
َأت َ
اهي َم املُْك َْر ِمنيَ إِ ْذ َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َف َقا ُلوا َس َال ًما َق َال َس َال ٌم َق ْو ٌم ُمنْك َُر َ
َاك َح ِد ُ
ون
يث َض ْي ْ َ
َف َرا َغ إِ َىل َأ ْهلِ ِه َف َجا َء بِ ِع ْج ٍل َس ِم ٍ
ني َف َق َّر َب ُه إِ َل ْي ِه ْم َق َال َأ ََل َت ْأ ُك ُل َ
ون﴾ [الذاريات 24 :ـ  ،]27أي هل
عندك نبأ بام حدث بني إبراهيم وضيوفه من املالئكة الذين وفدوا عليه وهم ذاهبون يف
طريقهم إىل قوم لوط ،فسلموا عليه فرد عليهم التحية بأحسن منها ..ثم أراد أن يتعرف هبم
فقالَ ﴿ :ق ْو ٌم ُمنْك َُر َ
ون﴾ [الذاريات ،]25 :أي إنكم قوم َل عهد لنا بكم من قبل فعرفونى
أنفسكم من أنتم؟ ..ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أرسع يف قرى ضيوفه فقالَ ﴿ :ف َرا َغ إِ َىل َأ ْهلِ ِه َف َجا َء
بِ ِع ْج ٍل َس ِم ٍ
ني َف َق َّر َب ُه إِ َل ْي ِه ْم﴾ [الذاريات 26 :ـ  ]27أي فذهب خفية مرسعا وقدم لضيوفه عجال
سمينا أنضجه شيا ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :فام َلبِ َث َأ ْن جاء بِ ِعج ٍل حنِ ٍ
يذ﴾ [هود ]69 :أي مشوى
َ َ ْ َ
َ
عىل الرضفَ ﴿ ..ق َال َأ ََل َت ْأ ُك ُل َ
ون﴾

[الذاريات]27 :

أي قال مستحثا هلم عىل األكل :أَل

تأكلون؟ ويف هذا تلطف منه يف العبارة وعرض حسن.
قال آخر( :)2وقد انتظم كالمه وعمله آداب الضيافة ،إذ جاء بطعام من حيث َل
يشعرون ،وأتى بأفضل ماله ،وهو عجل فتي مشوى ،ووضعه بني أيدهيم ،ومل يضعه بعيدا
منهم حتى يذهبوا إليه ،وتلطف يف العرض فقال :أَل تأكلون؟

( )2تفسري املراغي ()183 /26
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قال آخر :وُضب املثل كذلك باألبرار من أهل بيت النبوة الذين قدموا كل ما لدهيم
سك َ ِ
(ِ )1
ون ِم ْن َك ْأ ٍ
رش ُب َ
رش ُب
َان مزَ ُ
اج َها كَا ُف ً
ورا َع ْينًا َي ْ َ
لضيوفهم ،كام قال تعاىل ﴿ :إ َّن ْاألَ ْب َر َار َي ْ َ
ِ
رش ُه ُم ْستَطِ ًريا َو ُي ْط ِع ُم َ
ون َي ْو ًما ك َ
ون بِالن َّْذ ِر َو ََيَا ُف َ
وهنَا َت ْف ِج ًريا ُيو ُف َ
ون
ِ َهبا ع َبا ُد اهللَِّ ُي َف ِّج ُر َ
َان َ ر
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ورا
ال َّط َعا َم ع ََىل ُح ِّبه م ْسكينًا َو َيت ًيام َو َأس ًريا إِن ََّام ُن ْطع ُم ُك ْم ل َو ْجه اهللَِّ ََل ُن ِريدُ منْ ُك ْم َجزَ ا ًء َو ََل ُش ُك ً
َخ ُ ِ
إِنَّا ن َ
ورا﴾
رش َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم َو َل َّق ُ
وسا َق ْم َط ِر ًيرا َف َو َق ُ
رس ً
اف م ْن َر ِّبنَا َي ْو ًما َع ُب ً
َُّض ًة َو ُ ُ
اه ْم ن ْ َ
اه ُم اهللَُّ َ َّ
[اإلنسان 5 :ـ ]11

قال آخر :وُضب املثل كذلك باألنصار الذين استقبلوا إخواهنم املهاجرين
﴿وا َّل ِذي َن َت َب َّو ُءوا الدَّ َار َو ْ ِ
اإل َيام َن ِم ْن
وأكرموهم ،بل آثروهم عىل أنفسهم ،كام قال تعاىلَ :
ون ِيف صدُ ِ ِ
اج ًة ِممَّا ُأو ُتوا َو ُيؤْ ثِ ُر َ
َق ْبلِ ِه ْم ُحيِ رب َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم
وره ْم َح َ
اج َر إِ َل ْي ِه ْم َو ََل َجيِدُ َ ُ
ون َم ْن َه َ
ِ ِ

ِ

ِ

وق ُش َّح َن ْفسه َف ُأو َلئ َك ُه ُم املُْ ْفل ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
َو َل ْو ك َ
ون﴾ [احلرش]9 :
َان ِ ِهب ْم َخ َص َ

﴿وا َّل ِذي َن َت َب َّو ُءوا الدَّ َار﴾ [احلرش ]9 :وهي دار اهلجرة ،وهي املدينة
قال آخر( :)2أي َ

﴿و ْ ِ
اإل َيام َن﴾ [احلرش ]9 :فقد تبوؤا اإليامن
التي كان يسكنها األنصار قبل قدوم املهاجرين إليها َ
وسكنوا يف مواقعه الفكرية والروحية والعملية ،واطمأنوا إليه وتفيأوا ظالله ،وهذا التعبري
جار عىل سبيل اَلستعارة فيام ارتاح إليه األنصار من اإليامن بحيث انطلقوا يف رحابه ،كام
ينطلق اإلنسان يف رحاب منزله وأرضهِ ،
﴿م ْن َق ْبلِ ِه ْم﴾ [احلرش ]9 :فقد سكن األنصار هذه
﴿حيِ رب َ
اج َر إِ َل ْي ِه ْم﴾ [احلرش ]9 :وذلك من خالل اندماجهم
األرض قبل املهاجرينُ ،
ون َم ْن َه َ
باجلو اإلسالمي الذي يتحسسونه بعمق يف مشاعرهم العاطفية ،فيستغرقون يف اَلنفتاح
ون ِيف صدُ ِ ِ
﴿و ََل َجيِدُ َ
اج ًة ِممَّا
وره ْم َح َ
ُ
عليه وعىل كل من يتحرك يف داخله باملحبة العميقة َ
ُأو ُتوا﴾ [احلرش ]9 :فيام قد جيده اإلنسان من الضيق النفيس عندما يأيت إليه شخص يشاركه
( )2من وحي القرآن ()114 /22
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مسكنه ،أو ماله ،أو يضيق عليه بعض مواقعه ،حتى قيل :إنه مل ينزل مهاجر يف دار أنصاري
إَل بالقرعة ،ألن عدد الراغبني يف اإليواء املتزامحني عليه كان أكثر من عدد املهاجرين.
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
ون ع ََىل
قال آخر( :)1ثم وصفهم اهلل تعاىل بام هو أعظم من ذلك كله ،فقالَ :

َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
اص ٌة﴾ [احلرش ،]9 :أي أهنم يتنازلون عن حاجاهتم الشخصية
َان ِهبِ ْم َخ َص َ

حلساب حاجات املهاجرين ،بحيث يعيشون احلرمان يف سبيل إجياد حالة من اَلكتفاء
﴿و َم ْن ُي َ
وق ُش َّح
إلخواهنم ،وهذه هي القيمة العليا يف القيمة الروحية يف البذل والعطاءَ ..
َن ْف ِس ِه﴾ [احلرش ]9 :فريبيها عىل العطاء ويمنعها من البخل ،لتنفتح عىل اخلري يف حياة الناس
فيام حيتاج بعضهم إىل بعض من حاجات احلياةَ ﴿ ،ف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [احلرش ]9 :ألهنم
يلتقون باهلل يف مواقع اخلري التي حيبها ،فيحبهم اهلل لذلك ،ويلتقون بالناس يف مشاعر
اإليامن ،فيتحركون معهم يف خطوطه من موقع التفاعل الذي يثريه العطاء يف العالقات
اإلنسانية املمتدة يف حركة اإليامن يف الواقع.
قال آخر( :)2وهلذا اعترب اهلل تعاىل الكرم من الوسائل التي ينجو هبا املؤمن من عقبات
يوم القيامة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َال ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة َو َما َأ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة َف رك َر َق َب ٍة َأ ْو إِ ْط َعا ٌم ِيف َي ْو ٍم
ِ
ِذي مس َغب ٍة يتِيام َذا م ْقرب ٍة َأو ِمسكِينًا َذا م ْرتب ٍة ُثم ك َ ِ
الص ْ ِرب
اص ْوا بِ َّ
َان م َن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوت ََو َ
َ َ َ َّ
َ ََ ْ ْ
َ ْ َ َ ً
اص ْوا بِاملَْ ْر َمح َِة﴾ [البلد 11 :ـ  ،]17فالعقبة ،هي الطريق الوعر يف اجلبل ،حتف بسالكها
َوت ََو َ
املخاوف واملهالك ..واَلقتحام ،هو اإلقدام من املرء عىل األمر يف قوة وعزم ،دون مباَلة
بام يعرتضه من صعاب ..واملخاطب باقتحام العقبة هنا ،هو هذا اإلنسان الذي هداه اهلل
النجدين ،وعرفه ـ بام أودع فيه من عقل ،وما غرس فيه من فطرة ـ التهدى إىل طريق اخلري

( )2التفسري القرآين للقرآن ()1577 /16
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أو الرش ،ثم مل يقتحم العقبة إىل موارد اخلري ،ومواقع اإلحسان ،وآثر أن يأخذ طريق الرش،
﴿و َما
ويقتحم عقبته حتت غواشى ضالله ،وغمرة شهواته ..ومطوة نزواته ..وقوله تعاىلَ :
َأ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة﴾ [البلد ]12 :سؤال يثري العقل ،وحيرك الفكر ،نحو هذا املجهول الذي يسأل
عنه.
قال آخر( :)1ثم أرشد إىل أن اقتحامها يكون بفعل صنوف من اخلري منها ..أوهلا عتق
الرقبة( )2أو اإلعانة عليها ،أو إطعام يتيم من أقاربه يف أيام اجلوع والعوز ..ويف هذا مجع بني
حقني :حق اليتيم وحق القرابة ..أو إطعام املسكني الذي َل وسيلة له إىل كسب املال لضعفه
وعجزه ..ثم كان مع اقتحامه العقبة من صادق اإليامن الذين يصربون عىل األذى وما
يصيبهم من املكاره يف سبيل الدفاع عن احلق ،ويرمحون عباد اهلل ويواسوهنم ويساعدوهنم
حني البأساء ..وإنام اشرتط اإليامن مع فعل هذه املبار ،ألن من فعلها دون أن يكون مؤمنا
مل ينتفع هبا ،ومل يكن له ثواب عليها ،إذ َل ينفع مع الكفر بر.
العدل:
خرجت من [سوق السخاء] إىل [دار العدل] وهي دار كبرية مل أر مثلها يف عرصنا،
حيث كان جيتمع فيها اخلصوم ،ويتحاورون بكل هدوء يف حضور بعض العلامء
والصاحلني.
ولكن مل يكن يسمح هلم بطرح خصوماهتم إَل بعد املرور عىل بعض املجالس
القرآنية والوعظية ،وقد كان أوهلا هذا املجلس الذي أنقله لكم ،والذي يتناول بعض

( )2والكالم بتقدير مضاف :أي وما أدراك ما اقتحام العقبة ،فك رقبة ،ألن
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اآليات القرآنية حول العدل.
وقد بدأ احلديث فيه بعضهم قائال :العدل واَلعتدال من أمهات األخالق القرآنية،
والتي متتد فروعها الطيبة إىل كل املنازل ،بل َل تستقيم املنازل من دوهنا ،ذلك أن لكل
فضيلة حدودا َل يمكن حفظها إَل بمراعاة اَلعتدال والعدالة.
قال آخر :صدقت ..ومن األمثلة عىل ذلك املنازل املرتبطة بالرأفة والرمحة واللطف
واحلنان وغريها ..فإن هذه املنازل مع مجاهلا وكامهلا لو مل تضبط بضوابط العدالة واَلعتدال،
َلنرصفت ملن َل يستحقون أمثال تلك املعامالت ،وهلذا أمر اهلل تعاىل باستعامل الشدة يف
املواضع املرتبطة هبا ،حفظا للعدالة ،كام قال تعاىل﴿ :يا َأهيا النَّبِي ج ِ
اه ِد ا ْل ُك َّف َار َواملُْنَافِ ِقنيَ
ر َ
َ رَ
َوا ْغ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم َو َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َوبِئ َْس املَْ ِص ُري﴾ [التوبة ،]73 :ذلك أن من مل يضبط رمحته بضابط
العدل ،انرصفت هلؤَلء الذين هنى القرآن الكريم أن ُيرمحوا ،ألن يف رمحتهم قسوة عىل
املستضعفني املظلومني.
قال آخر :ومثل ذلك أمر اهلل تعاىل بالقسوة عىل الذين ينحرفون بأخالق املجتمع،
وهيدمون بنيان الفضيلة فيه ،كام قال تعاىل﴿ :الزَّ انِي ُة والزَّ ِاين َفاجلِدُ وا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َام ِما َئ َة
َ
ْ
َ َ
ِ
َج ْلدَ ٍة َو ََل َت ْأ ُخ ْذ ُك ْم ِهبِ َام َر ْأ َف ٌة ِيف ِد ِ
ين اهللَِّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُتؤْ ِمنُ َ
اهب َام
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو ْل َي ْش َهدْ ع ََذ َ ُ
ِ

ِ

ِِ

ن املُْؤْ مننيَ ﴾ [النور]2 :
َطائ َف ٌة م َ

قال آخر :ولذلك كان العدل هو القيمة التي حتفظ سائر القيم من اَلنحراف؛
فتتحول إىل وسيلة من وسائل التضليل التي يستعملها الشيطان إلغواء اإلنسان.
قال آخر :وهلذا ورد يف القرآن الكريم احلث عىل التخلق هبذا اخللق ،والنزول هذه
املنزل ،ويف كل املقامات واملحال ،ومن دون أن تستثني أحدا أو جهة أو موضوعا ،كام قال
تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ُكو ُنوا َقو ِامنيَ بِا ْل ِقس ِ
ط ُش َهدَ ا َء هللَِّ َو َل ْو ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُك ْم َأ ِو ا ْل َوالِدَ ْي ِن
َّ
ْ
َ َ
َ رَ
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َو ْاألَ ْق َربِنيَ إِ ْن َي ُك ْن غَنِ ايا َأ ْو َف ِق ًريا َفاهللَُّ َأ ْو َىل ِهبِ َام َف َال َتتَّبِ ُعوا ْاهل َ َوى َأ ْن َت ْع ِد ُلوا َوإِ ْن َت ْل ُووا َأ ْو
َان بِ َام َت ْع َم ُل َ
ُت ْع ِر ُضوا َفإِ َّن اهللََّ ك َ
ريا﴾ [النساء]135 :
ون َخبِ ً
قال آخر( :)1أي فلتجعلوا العناية بإقامة القسط عىل وجهه صفة ثابتة لكم راسخة
يف نفوسكم ،والعدل كام يكون يف احلكم بني الناس ممن يوليه السلطان أو حيكمه الناس فيام
بينهم ،يكون يف العمل كالقيام بام جيب بني الزوجات واألوَلد من النصفة واملساواة بينهم..
والقوام :هو املبالغ يف القيام باليشء واإلتيان به مستوفيا تاما َل نقص فيه ،وقد أمر اهلل بإقامة
الصالة وإقامة الشهادة وإقامة الوزن بالقسط تأكيدا للعناية هبذه األشياء.
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلُ :
﴿ش َهدَ ا َء هللَِّ َو َل ْو ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُك ْم َأ ِو ا ْل َوالِدَ ْي ِن َو ْاألَ ْق َربِنيَ ﴾
[النساء ]135 :أي كونوا شهداء هلل بأن تتحروا احلق الذي يرضاه ويأمر به من غري مراعاة أحد
وَل حمابات ه ،ولو كانت الشهادة عىل أنفسكم بأن يثبت هبا احلق عليكم ،ومن أقر عىل نفسه
بحق فقد شهد عليها ألن الشهادة إظهار احلق ..أو عىل والديكم وأقرب الناس إليكم
كأوَلدكم وإخوتكم ،إذ ليس من بر الوالدين وَل من صلة ذوى الرحم أن يعانوا عىل ما
ليس هلم بحق اإلعراض عن الشهادة عليهم أوليها والتحريف فيها ،بل الرب والصلة يف
احلق واملعروف ..وليس من شك يف أن احلياة قصاص ،فالذين يتعاونون عىل الظلم وهضم
حقوق الناس ،يتعاون الناس عىل ظلمهم وهضم حقوقهم ،فتكون املحاباة من أسباب فشو
الظلم والعدوان واملفاسد التي َل يؤمن رشها.
قال آخر( :)3ثم قال تعاىل﴿ :إِ ْن َي ُك ْن غَنِ ايا َأ ْو َف ِق ًريا َفاهللَُّ َأ ْو َىل ِهبِ َام﴾ [النساء ]135 :أي إن
يكن املشهود عليه من األقارب أو غريهم غنيا أو فقريا فاهلل أوىل هبام ،ورشعه أحق أن يتبع

( )3تفسري املراغي ()179 /5

( )1تفسري املراغي ()178 /5
( )2تفسري املراغي ()178 /5

283

فيهام ،فحذار أن حتابوا غنيا طمعا يف بره ،وَل خوفا من أذاه ورشه ،وَل فقريا عطفا عليه
وشفقة به ،فمرضاة كل منهام ليست خريا لكم وَل هلام من مرضاة اهلل ،ولستم أعلم
بمصلحتهام من رهبام ،ولوَل أنه يعلم أن العدل وإقامة الشهادة باحلق خري للشاهد واملشهود
عليه ملا رشع ذلك وَل أوجبه.
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ ﴿ :ف َال َتتَّبِ ُعوا ْاهل َ َوى َأ ْن َت ْع ِد ُلوا﴾ [النساء ]135 :أي فال تتبعوا
اهلوى لئال تعدلوا عن احلق إىل الباطل ،إذ يف اهلوى الزلل ..وهو حتذير من تلك األهواء
والعواطف التي جيدها القايض أو الشاهد ،لذوى قرابته ،وأصدقائه ،أو ألصحاب اجلاه
والسلطان ،أو ألهل احلاجة والُّض ..فهذه العواطف من شأهنا أن تنحرف بالشاهد عن أن
يؤدى الشهادة عىل وجهها ،كام أهنا متسك يد القايض أن يقيم ميزان العدل يف جملس القضاء،
إن مل يقم عليها وازع من دين وخلق..
َان بِ َام َت ْع َم ُل َ
﴿وإِ ْن َت ْل ُووا َأ ْو ُت ْع ِر ُضوا َفإِ َّن اهللََّ ك َ
ون َخبِ ًريا﴾
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
[النساء ،]135 :واملراد باليل :امليل واَلنحراف ،واملراد به تغيري وجه الشهادة ،كام قال تعاىل يف
ِ
ِ
ون ا ْلكَلِم َعن مو ِ
حي ِّر ُف َ
اض ِع ِه
َ ْ ََ
اليهود ويف حتريفهم الكلم عن مواضعه﴿ :م َن ا َّلذي َن َها ُدوا ُ َ
ون س ِمعنَا وعَصينَا واسمع غَري مسم ٍع ور ِ
اعنَا َل ايا بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم َو َط ْعنًا ِيف الدِّ ِ
ين﴾ [النساء:
َو َي ُقو ُل َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ
 ..]46ويف اآلية الكريمة حتذير من اَلنحراف بالشهادة ،أو اإلعراض عنها ،أو كتامهنا ،كام
﴿و ََل َي ْأ َب ر
الش َهدَ ا ُء إِ َذا َما ُد ُعوا﴾ [البقرة]282 :
قال تعاىلَ :
قال آخر( :)3وقد عرب باخلبري ومل يعرب بالعليم ،ألن اخلربة العلم بدقائق األمور
وخفاياها ،والشهادة يكثر فيها الغش واَلحتيال حتى لقد يغش اإلنسان فيها نفسه ويلتمس
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املعاذير يف كتامن الشهادة أو حتريفها.
قال آخر :ومثل ذلك هنانا اهلل تعاىل أن نالحظ أنفسنا وأهواءنا ،ونحن نتخذ أي
موقف ..فاملؤمن هو الذي سلم أمره هلل ،وعقله هلل ،وقلبه هلل ،فهو يتعامل مع عباد اهلل كام
أمر اهلل ..واهلل هو احلكم العدل الذي َل تضيع عنده احلقوق ..قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن
ِ ِ
ِ
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم ع ََىل َأ ََّل َت ْع ِد ُلوا اع ِْد ُلوا ُه َو
آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّوامنيَ هللَِّ ُش َهدَ ا َء بِا ْلق ْسط َو ََل َ ْ
َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة]8 :
قال آخر( :)1فاآلية الكريمة تدعو املؤمنني أن يكونوا قوامني هلل بحيث تكون حياهتم
كلها قياما له ،وانفتاحا عليه ،والتزاما برضاه ،يف كل ما يفكرون به ويتطلعون إليه ويقومون
به من أعامل ،ويامرسونه من عالقات ،وهيتمون به من قضايا ومواقف ..فليس هناك مكان
يف شخصيتهم ،يف كل ما َيتزنونه من دوافع ويعيشونه من مشاعر وأحاسيس ،لغري اهلل،
وبذلك يصبح اإلنسان خاضعا يف موقفه يف كل العالقات اإلجيابية والسلبية لرىض اهلل ،ويف
﴿شهدَ اء بِا ْل ِقس ِ
ط﴾ [املائدة ]8 :ـ وهو العدل ـ ألن ذلك
ْ
ضوء ذلك ،أرادت منهم أن يكونوا ُ َ َ
هو مق ياس اَلرتباط باهلل واَلبتعاد عن غريه ،ملا يستلزمه اَلرتباط باحلق من رؤية صافية
واضحة َل حيول الضباب بينها وبني واقع األشياء ،فاملؤمن ينظر بنور اهلل الذي أودعه يف
قلبه ،ونور اهلل َل َيطئ وَل ينحرف عن خط احلقيقة ..وبذلك تكون الشهادة بالقسط
حركة اإليامن الواع ي يف حياة املؤمن ،وهبذه الروح َل مكان للعداوة والصداقة يف هذا
املجال ،فليس للمؤمن أن يفكر هبام فيام ينطلقان فيه من مشاعر ،وما يتحركان به من
مواقف ،بل كل فكره ـ عند أية قضية ـ اهلل واحلق ،فهام اهلاجس يف كل يشء.
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﴿و ََل
قال آخر( :)1ويؤكد اهلل تعاىل هذا اجلانب من املوقف يف قوله تعاىلَ :
﴿شن ُ
جي ِر َمنَّ ُك ْم﴾ [املائدة ]8 :أي َل حيملنكم َ
َآن َق ْو ٍم﴾ [املائدة ]8 :وبغضهم وعداوهتم﴿ ،ع ََىل َأ ََّل
َْ
َت ْع ِد ُلوا﴾ [املائدة ]8 :فتشهدوا عليهم بغري احلق أو حتكموا عليهم بالباطل ..ثم يقول تعاىل:
﴿ه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى﴾ [املائدة ،]8 :فالعدل
﴿اع ِْد ُلوا﴾ [املائدة ]8 :مع أعدائكم وأصدقائكم ُ
يلتقي مع خط التقوى الذي يراقب فيه اإلنسان ربه وَل يراقب غريه مهام كانت صفته يف
﴿وا َّت ُقوا اهللََّ﴾ [املائدة ]8 :يف اَللتزام هبذا اخلط يف مجيع جماَلت حياتكم ،فال تدعوا
حياتهَ ،
العالقات السلبية واإلجيابية تؤثر عىل طريقتكم يف احلكم والشهادة ،وَل تغفلوا عام توحيه
فكرة اإليامن من احلقيقة اإلهلية﴿ ،إِ َّن اهللََّ َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة]8 :
قال آخر( :)2وهذا ما يميز املجتمع املسلم يف أفراده ،سواء عىل مستوى احلكم أو
العالقة واملعاملة ،فاإليامن يمثل الضامنة احلقيقة التي يقدمها لكل الذين يلتقون معه يف
العقيدة أو َيتلفون معه فيها ،فال جمال ـ مع اإلسالم ـ للظلم حتى لألعداء ،ألن قضية
العداوة ختضع ألوضاع ومواقف معينة تفرض نوعا من السلوك السلبي الذي َل يمكن أن
يبتعد عن املوازين والقوانني الرشعية ،التي تعترب أن للعداوة مساحة َل يمكن أن يتعداها
اإلنسان املؤمن ،وهي مساحة احلقوق التي اكتسبها هذا العدو أو ذلك ،من خالل املواثيق
واملعاهدات ،أو من خالل األحكام الرشعية التي أنزهلا اهلل مما حيرتم فيه بعض جوانبه
اإلنسانية.
قال آخر( :)3وهكذا مجع اهلل تعاىل األصول الكربى التي تقوم عليها العدالة ،فقال:
ِ ِ
ت َو ََل َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم َو ُق ْل آ َمن ُْت بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ ِم ْن كِتَا ٍ
ب
است َِق ْم ك ََام ُأ ِم ْر َ
﴿ َفل َذل َك َفا ْد ُع َو ْ
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ت ِألَع ِْد َل َب ْينَ ُك ُم اهللَُّ َر ربنَا َو َر رب ُك ْم َلنَا َأع َْام ُلنَا َو َل ُك ْم َأع َْام ُل ُك ْم ََل ُح َّج َة َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ُم اهللَُّ
َو ُأ ِم ْر ُ
جي َم ُع َب ْينَنَا َوإِ َل ْي ِه املَْ ِص ُري﴾ [الشورى ،]15 :أي فألجل ذلك التفرق ،وملا حدث بسببه من تشعب
َْ
الكفر يف األمم السالفة شعبا ادع إىل اَلتفاق واَلئتالف عىل امللة احلنيفية ملة إبراهيم..
واثبت أنت ومن اتبعك عىل عبادة اهلل كام أمركم ..وَل تتبع أهواء الذين شكوا يف احلق
الذي رشعه اهلل لكم ،من الذين أورثوا الكتاب من قبلكم فتشكوا فيه كام شكوا ..وقل:
صدقت بجيمع الكتب املنزلة عىل األنبياءَ ،ل أكذب بشىء منها ،ويف هذا تعريض بأهل
الكتاب ،إذ صدقوا ببعض وكفروا ببعض ،وتأليف لقلوهبم ،إذ آمن بام آمنوا به ..وأمرنى
اهلل بام أمرنى به ،ألعدل بينكم يف األحكام إذا ترافعتم إىل ،وَل أحيف عليكم بزيادة عىل ما
رشعه أو نقصان منه ،وألبلغ ما أمرنى تبليغه إليكم كام هو ..واهلل هو املعبود بحق َل إله
غريه ،فنحن نقر بذلك اختيارا ،وأنتم وإن مل تفعلوه فله يسجد من يف السموات واألرض
طوعا وجربا ..و لنا أعاملنا َل يتخطانا جزاؤها ،ثوابا كان أو عقابا ،ولكم أعاملكم َل ننتفع
بحسناتكم وَل تُّضنا سيئاتكم.
قال آخر :وقد ذكر املفرسون لآلية الكريمة أن فيها عرش كلامت مستقالت ،كل كلمة
منها منفصلة عن التي قبلها ،ولكل هذه الكلامت عالقة بالعدل يف صورته املطلقة الكاملة
اجلميلة ،وهي الصورة التي جتعل الناس َل حمالة يدخلون يف دين اهلل أفواجا:
قال آخر :أما الكلمة األوىل ،فقوله تعاىلَ ﴿ :فلِ َذلِ َك َفا ْد ُع﴾ [الشورى ]15 :أي :فللذي
أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به مجيع املرسلني قبلك أصحاب الرشائع الكبار املتبعة
فادع الناس إليه( ..)1ويف هذا منتهى العدل ،فالنبي  أمر بأن حيكم
كأويل العزم وغريهمُ ،
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الناس بأصول الرشائع التي اتفقت عليها امللل ،وهي َل تتفق إَل عىل ما يتفق مع العدل
والفطرة.
ت﴾ [الشورى ]15 :أي:
است َِق ْم ك ََام ُأ ِم ْر َ
قال آخر :أما الكلمة الثانية ،فقوله تعاىلَ :
﴿و ْ
استقم أنت يا حممد ومن اتبعك عىل عبادة اهلل ،كام أمركم اهلل عز وجل( ..)1ويف هذا منتهى
العدل ..فالعادل هو الذي يبدأ بنفسه ..وهو الذي يطبق ما يقتضيه العدل عىل نفسه قبل أن
يطبقه عىل غريه.
﴿و ََل َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم﴾ [الشورى ]15 :ألن
قال آخر :أما الكلمة الثالثة ،فقوله تعاىلَ :
العادل هو الذي جعل السلطة للقانون َل للهوى ..كام قال تعاىل لداود عليه السالمَ ﴿ :يا
َاك َخلِي َف ًة ِيف ْاألَ ْر ِ
ني الن ِ
َد ُاوو ُد إِنَّا َج َع ْلن َ
َّاس بِ ْ
احلَ ِّق َو ََل َتتَّبِ ِع ْاهل َ َوى َف ُي ِض َّل َك َع ْن
اح ُك ْم َب ْ َ
ض َف ْ
يل اهللَِّ َهلم ع ََذاب َش ِديدٌ بِام نَسوا يوم ِْ
احل َس ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
َسبِ ِ
يل اهللَِّ إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ِض رل َ
اب﴾ [ص،]26 :
ٌ
َ ُ َْ َ
ُْ
فقد أخرب اهلل يف هذه اآلية الكريمة أن اهلوى َل نتيجة له إَل اإلضالل عن سبيل اهلل.
﴿و ُق ْل آ َمن ُْت بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ ِم ْن كِت ٍ
َاب﴾
قال آخر :أما الكلمة الرابعة ،فقوله تعاىلَ :
[الشورى ]15 :أي :صدقت بجميع الكتب املنزلة عىل األنبياءَ ،ل نفرق بني أحد منهم ..ويف
هذا منتهى العدل يف التعامل مع مقدسات امللل والنحل.
قال آخر :أما الكلمة اخلامسة ،فقوله تعاىل﴿ :و ُأ ِمر ُ ِ ِ
م﴾ [الشورى]15 :
ت ألَعْد َل َب ْينَ ُك ُ
َ ْ
أي :أين لن أحكمكم إَل بام يقتضيه العدل.
قال آخر :أما الكلمة السادسة ،فقوله تعاىل﴿ :اهللَُّ َر ربنَا َو َر رب ُك ْم﴾ [الشورى ..]15 :وهي
آية عظيمة يف مدلوهلا املرتبط بالعدل ..فاآلية تذكر املؤمنني أن رب العباد ـ كافرهم
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ومؤمنهم واحد ـ ولذلك َل ينبغي التعامل معهم إَل وفق ما أمر به اهلل ..واهلل مل يأمر إَل
بالعدل.
م﴾ [الشورى]15 :
قال آخر :أما الكلمة السابعة ،فقوله تعاىلَ ﴿ :لنَا َأع َْام ُلنَا َو َل ُك ْم َأع َْام ُل ُك ْ

أي لكل منا عمله الذي حياسب عليه ،ويسأل عنه ..وكل ذلك عند اهلل ..ويف هذا منتهى
العدل . .فالعادل هو الذي يسلم األمر ألهله ،وَل يتدخل إَل فيام تطلبه العدالة من
﴿وإِ ْن ك ََّذ ُب َ
وك َف ُق ْل ِيل ع ََم ِيل َو َل ُك ْم ع ََم ُل ُك ْم َأ ْن ُت ْم
مواقف ..أو أن هذه اآلية مثل قوله تعاىلَ :
ون ِممَّا َأع َْم ُل َو َأنَا َب ِري ٌء ِممَّا َت ْع َم ُل َ
َب ِري ُئ َ
ون﴾ [يونس ..]41 :أي أن حايل كحالكم ،فأنتم َل ترضون
عن عميل كام أين َل أرىض عن عملكم ..ولذلك َل ينبغي أن جيور أحد منا عىل اآلخر.
قال آخر :أما الكلمة الثامنة ،فقوله تعاىلَ :
﴿َل ُح َّج َة َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ُم﴾ [الشورى ]15 :أي
َل خصومة بيننا وبينكم بسبب مواقف بعضنا من بعض ..فالرباءة من العمل َل تعني
اإللزام الذي يتناىف مع العدل.
جي َم ُع َب ْينَنَا﴾ [الشورى ]15 :أي :يوم
قال آخر :أما الكلمة التاسعة ،فقوله تعاىل﴿ :اهللَُّ َ ْ
القيامة ،ويف هذا توجيه للمؤمنني بتسليم األمر لعدالة اهلل ..وكأهنا تقول للمؤمنني
املستعجلني :رويدكم ..ذروا هؤَلء الذين تربأتم من أعامهلم هلل ..فاهلل هو احلكم العدل
الذي حيكم بينكم.
﴿وإِ َل ْي ِه املَْ ِص ُري﴾ [الشورى ]15 :أي :املرجع
قال آخر :أما الكلمة العارشة ،فقوله تعاىلَ :
واملآب يوم احلساب ..يف هذا تذكري بالعدالة املطلقة التي تتجىل يف ذلك اليوم العظيم الذي
تنصب فيه املوازين فال تضيع مثقال ذرة ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ ََل َي ْظلِ ُم ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َوإِ ْن
ِ
ِ ِ
ِ
ت ُ
﴿ون ََض ُع املَْ َوا ِزي َن
َك َح َسنَ ًة ُي َضاع ْف َها َو ُيؤْ ت م ْن َلدُ ْن ُه َأ ْج ًرا عَظ ًيام﴾ [النساء ،]40 :وقالَ :
ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئًا َوإِ ْن ك َ
َان ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل َأ َت ْينَا ِ َهبا َو َك َفى بِنَا
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ِ

حاسبِنيَ ﴾ [األنبياء]47 :
َ

قال آخر :وهكذا يمكننا بالتأمل يف القرآن الكريم أن جتد ارتباط العدالة بكل
املجاَلت ،وختلفها يعني اَلنحراف عن الرصاط املستقيم ،كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل:
ِِ
ِ
﴿و َأ َّن َه َذا ِ ِ
ن َسبِيله﴾ [األنعام]153 :
الس ُب َل َف َت َف َّر َق بِ ُك ْم َع ْ
َ
َصاطي ُم ْستَق ًيام َفاتَّبِ ُعو ُه َو ََل َتتَّبِ ُعوا ر
َ
قال آخر :ولذلك وصف اهلل تعاىل األمة الصادقة يف اتباعها لرسول اهلل  بكوهنا
﴿وك ََذلِ َك َج َع ْلنَا ُك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا
أمة وسطا ،أي بعيدة عن كل أنواع اَلنحراف ،فقالَ :
لِ َت ُكو ُنوا ُش َهدَ ا َء ع ََىل الن ِ
الر ُس ُ
َّاس َو َي ُك َ
ول َع َل ْي ُك ْم َش ِهيدً ا﴾ [البقرة ]143 :أي جعلناكم عدوَل
ون َّ
َلنتهاجكم الطريق القويم والرصاط املستقيم.
قال آخر :وهكذا نجد القرآن الكريم يأمر بالتوسط واَلعتدال يف كل الشؤون حتى
﴿وا َّل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َف ُقوا َمل ُي ْ ِ
رتوا َوك َ
ني َذلِ َ
ك َق َوا ًما﴾ [الفرقان:
َان َب ْ َ
اخلريية منها ،قالَ :
رس ُفوا َو َمل ْ َي ْق ُ ُ
ْ
 ،]67ثم قالُ ﴿ :أو َلئِ َك ُجيزَ و َن ا ْل ُغر َف َة بِام صربوا وي َل َّقو َن فِيها َ ِ
حت َّي ًة َو َس َال ًما﴾ [الفرقان،]75 :
َ
ْ َ َ َُ َُ ْ
ْ ْ
فجعل اإلنفاق املعتدل الذي َل إرساف فيه وَل إقتار سبيل املثوبة بدار السالم.
جت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة إِ َىل ُعنُ ِق َك َو ََل َت ْب ُس ْط َها
﴿و ََل َ ْ
قال آخر :ومثله ما ورد يف قوله تعاىلَ :
ِ
ورا﴾ [اإلرساء ،]29 :وهي عامة تشمل كل الشؤون.
ُك َّل ا ْل َب ْسط َف َت ْق ُعدَ َم ُلو ًما حمَ ُْس ً
قال آخر :وهلذا ورد الثناء عىل القائمني بالعدل ،واعتبارهم نخبة األمة وصفوهتا،
احل ِّق َوبِ ِه َي ْع ِد ُل َ
﴿و ِمم َّ ْن َخ َل ْقنَا ُأ َّم ٌة َ ْهيدُ َ
ون﴾ [األعراف]181 :
كام قال تعاىلَ :
ون بِ ْ َ
قال آخر( :)1ومثل ذلك اعترب أمر اهلل تعاىل بالعدل من دَلئل ألوهيته ،فقال:
ِ
﴿و َُض َب اهللَُّ َم َث ًال َر ُج َل ْ ِ
يش ٍء َو ُه َو ك ٌَّل ع ََىل َم ْو ََل ُه َأ ْين ََام ُي َو ِّج ْه ُه
ني َأ َحدُ ُ َ
مها َأ ْبك َُم ََل َي ْقد ُر ع ََىل َ ْ
َ َ
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ت بِ َخ ٍري َه ْل يست َِوي ُهو ومن ي ْأمر بِا ْلعدْ ِل و ُهو ع ََىل َِص ٍ
ََل ي ْأ ِ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ [النحل ،]76 :أي
َ َ َ ْ َ ُُ َ َ َ
َ
َْ
ْ
َ
ُضب اهلل مثال لن فسه واآلهلة التي يعبدوهنا من دونه مثل رجلني أحدمها أخرس أصم َل
يفهم وَل يفهم ،فال يقدر عىل شىء مما يتعلق بنفسه أو بغريه ،وهو عيال عىل من يعوله ويىل
أمره ،حيثام يرسله موَله يف أمر َل يأت بنجح وَل كفاية ..وثانيهام رجل سليم احلواس عاقل
ينفع نفسه وينفع غريه ،يأمر الناس بالعدل وهو عىل سرية صاحلة ودين قويم ..هل
يستويان؟ ..كذلك الصم َل يسمع شيئا وَل ينطق ،ألنه إما خشب منحوت وإما نحاس
مصنوع َل يقدر عىل نفع من خدمه ،وَل دفع ُض عنه ،وهو كل عىل من يعبده ،حيتاج أن
حيمله ويضعه وَيدمه ،وهو َل يعقل ما يقال له فيأمتر باألمر ،وَل ينطق فيأمر وينهى ،هل
يستوى هو ومن يأمر باحلق ويدعو إليه ،وهو اهلل الواحد القهار الذي يدعو عباده إىل
توحيده وطاعته ،وهو مع أمره بالعدل عىل طريق مستقيم َل يعوج عن احلق وَل يزول عنه.
الشجاعة:
خرجت من [دار العدل] إىل ساحة كبرية كانت متارس فيها بعض الرياضات
القتالية ،وقد تعجبت من ذلك كثريا ،ذلك أين كنت أظن أن السالم الذي يعيش فيه
املهتدون يغنيهم عن أمثال هذه الرياضات لكن شابا قبض عىل يدي بقوة ،وقال :وأين
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
اخل ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
ون بِ ِه عَدُ َّو اهللَِّ
اس َت َط ْع ُت ْم م ْن ُق َّوة َوم ْن ِر َباط ْ َ
تذهب بقوله تعاىلَ :
﴿و َأعدر وا َهل ُ ْم َما ْ
َوعَدُ َّو ُك ْم﴾ [األنفال]60 :؟
قلت :لكني مل أر من خالل جتويل يف مدائنكم سوى السالم واملساملني ،واإليامن
واملؤمنني اآلمنني ..فام جدوى إرهاق النفس يف مثل هذه الرياضات التي َل حتتاجون إليها؟
قال :ما دام الشيطان موجودا؛ فاألعداء موجودون ..وما تراه من أمن وأمان وسالم
وإسالم هو بسبب أن اهلداة املهتدين الذين حيكمون األرض ،استعملوا كل وسائل اهلداية،
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واستعملوا معها كل ما يردع من تسول له نفسه أن َيل باألمن ،أو يروع اآلمنني.
قلت :كيف ذلك؟
قال :هلم بنا إىل جملس يف هذه الساحة ..فهو سيجيب عن أسئلتك.
جلسنا يف املجلس الذي ذكره ،وكان أكثر اجلالسني فيه من أولئك الذين كانوا
يامرسون تلك الرياضات الشديدة ،وقد قال أحدهمَ :ل يكفي أن تدربوا أجسادكم فقط..
بل أنتم حمتاجون أيضا إىل تدريب قلوبكم ونفوسكم بالشجاعة والعزة واإليامن.
قال أحدهم :صدقت ..فالعزة والشجاعة من الصفات الُّضورية للمؤمن
الصادق  ..فالعزيز هو الذي يأبى اهلوان ،ويتعاىل عىل السفاسف ،ولذلك جياهد نفسه حتى
يتخلص منها ،وحتى يتحقق بام تقتضيه عزته من مكارم ،ولذلك وصف اهلل تعاىل املؤمنني
ف َي ْأ ِيت اهلل بِ َق ْو ٍم ُحيِ رب ُه ْم
بالعزة ،فقالَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم ْن َي ْرتَدَّ ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه َف َس ْو َ
و ُحيِبو َنه َأ ِذ َّل ٍة ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َأ ِعزَّ ٍة ع ََىل ا ْلكَافِ ِرين ُجي ِ
ون ِيف َسبِ ِ
يل اهلل َو ََل ََيَا ُف َ
اهدُ َ
ون َل ْو َم َة ََلئِ ٍم
َ ر ُ
َ َ
ِ

ِ ِ

ِ

ِ

يم﴾ [املائدة]54 :
َذل َك َف ْض ُل اهلل ُيؤْ تيه َم ْن َي َشا ُء َواهلل َواس ٌع عَل ٌ

قال آخر :وهلذا كانت الشجاعة أصال من أصول األخالق ،وهلا عالقة هبا مجيعا،
وَل يمكن للنفس أن تتهذب من دوهنا ،وهي مثل العزة مرتبطة باإليامن؛ فكلام ازداد اإليامن
كانت النفس أكثر شجاعة.
قال آخر :وقد حكى اهلل تعاىل ذلك عن السحرة الذين كانوا يف منتهى الذلة لفرعون،
وكانوا يقولون له﴿ :بِ ِعزَّ ِة فِ ْرع َْو َن إِنَّا َلن َْح ُن ا ْلغَالِ ُب َ
ون﴾ [الشعراء ]44 :لكنهم بمجرد أن تنورت
قلوهبم بنور اإليامن صاحوا يف وجه فرعون بكل قوة ،وبعد كل التهديدات التي هددهم
هباَ ﴿ :لن ُنؤْ ثِر َك ع ََىل ما جاءنَا ِمن ا ْلبين ِ
ْت َق ٍ
َات َوا َّل ِذي َف َط َرنَا َفا ْق ِ
اض إِن ََّام َت ْق ِيض َه ِذ ِه
ض َما َأن َ
َ َ َ َ َ ِّ
ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
الس ْح ِر َواهللَُّ َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى﴾
احل َيا َة الدر ْن َيا إِنَّا آ َمنَّا بِ َر ِّبنَا ل َيغْف َر َلنَا َخ َطا َيانَا َو َما َأك َْر ْه َتنَا َع َل ْيه م َن ِّ
َْ
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[طه]73 ،72 :

قال آخر :أحسنتم ..وهلذا قال تعاىل يف وصف املنافقني يوم األحزابَ ﴿ :أ ِش َّح ًة
ون إِ َلي َك تَدُ ور َأ ْعينُهم كَا َّل ِذي يغ َْشى َع َلي ِه ِمن املَْو ِ
َع َل ْي ُك ْم َفإِ َذا َجا َء ْ
ت
اخلَ ْو ُ
ْ َ ْ
ُ
ف َر َأ ْيت َُه ْم َينْ ُظ ُر َ ْ
ُ ُ ُ ْ
ِ ٍ ِ ٍ ِ
اخل ْ ِ
ري ُأو َلئِ َك َمل ْ ُيؤْ ِمنُوا َف َأ ْح َب َط اهلل َأع َْام َهل ُ ْم
اخل ْو ُ
ف َس َل ُقو ُك ْم بِ َأ ْلسنَة حدَ اد َأش َّح ًة ع ََىل ْ َ
ب َْ
َفإِ َذا َذ َه َ
ِ
ِ
وك َ ِ
حي َس ُب َ
اب َي َو ردوا َل ْو َأ َّهنُ ْم
اب َمل ْ َي ْذ َه ُبوا َوإِ ْن َي ْأت ْاألَ ْحزَ ُ
ون ْاألَ ْحزَ َ
َ
َان َذل َك ع ََىل اهلل َيس ًريا َ ْ
ون ِيف ْاألَع َْر ِ
اب َي ْس َأ ُل َ
َبا ُد َ
ون َع ْن َأ ْن َبائِ ُك ْم َو َل ْو كَا ُنوا فِي ُك ْم َما َقا َت ُلوا إِ ََّل َقلِي ًال﴾

[األحزاب،19 :

]20

﴿وإِ َذا َر َأ ْيت َُه ْم ُت ْع ِج ُب َك َأ ْج َسا ُم ُه ْم َوإِ ْن
قال آخر :وقال يف وصف حالتهم مطلقاَ :
ٍ
ِ ِ
حي َس ُب َ
اح َذ ْر ُه ْم
ون ُك َّل َص ْي َحة َع َل ْي ِه ْم ُه ُم ا ْل َعدُ رو َف ْ
َي ُقو ُلوا ت َْس َم ْع ل َق ْوهل ْم َك َأ َّهنُ ْم ُخ ُش ٌ
ب ُم َسنَّدَ ٌة َ ْ
َقا َت َل ُه ُم اهلل َأنَّى ُيؤْ َف ُك َ
ون﴾ [املنافقون]4 :
الكمل من
قال آخر :وهلذا كله كانت العزة والشجاعة املرتبطة هبا ،من صفات
ي
الصاحلني ،وعىل رأسهم األنبياء وورثتهم ،الذين واجهوا أقوامهم بكل قوة ،ومل يدخل
﴿و َك َأ ِّي ْن ِم ْن نَبِ ٍّي َقات ََل َم َع ُه ِر ِّب ري َ
ون كَثِ ٌري َف َام َو َهنُوا
قلوهبم فزع وَل هيبة وَل جبن ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ
اهب ْم ِيف َسبِ ِ
الصابِ ِري َن َو َما ك َ
َان َق ْو َهل ُ ْم إِ ََّل
ب َّ
اس َتكَا ُنوا َواهلل ُحي ر
يل اهلل َو َما َض ُع ُفوا َو َما ْ
َملا َأ َص َ ُ

ِ
ِ
ِ
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن﴾
رسا َفنَا يف َأ ْم ِرنَا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ
َأ ْن َقا ُلوا َر َّبنَا اغْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َوإ ْ َ
[آل عمران]147 ،146 :

قال آخر( :)1أي إن كثريا من النبيني الذين خلوا قد قاتل معهم كثري ممن آمن هبم،
واعتقد أهنم هداة ومعلمونَ ،ل أرباب معبودون ،فام وهنوا ملا أصاب بعضهم من جرح أو
قتل حتى ولو كان املقتول هو نبيهم نفسه ،ألهنم يقاتلون يف سبيل اهلل َل يف سبيل نبيهم،
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علام منهم بأن النبي ما هو إَل مبلغ عن ربه وهاد ألمته ..وما ضعفوا عن جهاد عدوهم،
وَل استكانوا وَل خضعوا له ،وَل ولوا األدبار ،بل ثبتوا بعد قتل نبيهم كام ثبتوا معه يف حال
احلياة ،إذ هم عىل يقني من رهبم يف أن اجلهاد يف السبيل التي يرضاها من تقرير العدل يف
األرض ومحاية احلق وما يتبع ذلك ويلزمه.
قال آخر( :)1واهلل تعاىل يدعو املؤمنني من خالل ذلك إىل أن يعتربوا بحال أولئك
الربيني ويصربوا كام صربوا ،فإن دين اهلل واحد ،وسنته يف خلقه واحدة ،ومن ثم طلب
إليهم أن يعرفوا عاقبة من سبقهم من األمم ،ويقتدوا بعمل الصادقني الصابرين منهم،
ويقولوا مثل قول أولئك الربيني.
قال آخر( :)2وبعد أن بني سبحانه مفاخر أفعاهلم أردفها بمحاسن أقواهلم فقال:
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿و َما ك َ
ْرصنَا
َ
رسا َفنَا يف َأ ْم ِرنَا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ
َان َق ْو َهل ُ ْم إ ََّل َأ ْن َقا ُلوا َر َّبنَا اغْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َوإ ْ َ
ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [آل عمران ]147 :أي إن هؤَلء الربيني مل يكن هلم من قول عند اشتداد
اخلطوب ونزول الكو ارث إَل الدعاء لرهبم بأن يغفر هلم بجهادهم ما كانوا أملوا به من
الذنوب ،وجتاوزوا فيه حدود الرشائع ،وأن يثبت أقدامهم عىل الرصاط القويم الذي
هداهم إليه ،حتى َل تزحزحهم الفتن وَل يعروهم الفشل والوهن حني مقابلة األعداء،
وأن ينرصهم عىل القوم الكافرين الذين جيحدون اآليات ،ويعتدون عىل أهل احلق ،فال
يمكنوهنم من إقامة ميزان القسط ،فام النرص إَل من عند اهلل يؤتيه من يشاء بمقتىض السنن
التي هدى إليها خلقه ،وأهلمها عباده ..ويف هذا إيامء إىل أن الذنوب واإلرساف يف األمور
من عوامل اخلذَلن ،والطاعة والثبات واَلستقامة من أسباب النرص والفالح ،ومن ثم
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سألوا رهبم أن يمحو من نفوسهم أثر الذنوب وأن يوفقهم إىل دوام الثبات حني تزل
األقدام ،وقد قدموا طلب املغفرة من الذنوب عىل طلب النرص ليكون الدعاء يف حيز
القبول ،فإن الدعاء املقرون باخلضوع والطاعة الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إىل
اَلستجابة.
كَثِ ٌري﴾

قال آخر( :)1ويف طلبهم النرص من اهلل مع كثرة عددهم التي دل عليها قولهِ :
﴿ر ِّب ري َ
ون
[آل عمران]146 :

إعالم بأهنم َل يعولون عىل كثرة العدد بل يطلبون العون واملدد

الروحاين من اهلل بثبات األقدام والتمسك بأهداب احلق.
()2

قال آخر

اب الدر ْن َيا﴾ [آل
 :ثم ذكر اهلل تعاىل اجلزاء املعد هلم ،فقالَ ﴿ :فآت ُ
َاه ُم اهللَُّ َث َو َ

عمران ]148 :بالنرص عىل األعداء ،والظفر بالغنيمة ،والسيادة يف األرض ،والكرامة والعزة
وحسن األحدوثة والذكر احلسن ،وقد سمى ذلك ثوابا ألنه جزاء عىل الطاعة ،وامتثال
﴿و ُح ْس َن َث َو ِ
اب ْاآل ِخ َر ِة﴾ [آل عمران ]148 :بنيل رضوان اهلل ورمحته ،والقرب منه
أوامر اهللَ ..
يف دار الكرامة ..وما حصلوا عىل ذلك إَل بام قدموا من صالح العمل الذي كان له أحسن
األثر يف نفوسهم فارتقت به إىل حظرية القدس ،وختصيص احلسن هبذا الثواب إيذان
بفضله ،وأنه املعتد به عند اهلل ،وأنه ثواب َل يشوبه أذى ،فهو ليس كثواب الدنيا عرضة
لألذى واملنغصات ..وإنام مجع هلم بني الثوابني ،ألهنم أرادوا بعملهم هاتني السعادتني
سعادة الدنيا وسعادة اآلخرة ،كام هو شأن املؤمن.
ِ
ب املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [آل عمران ]148 :ألهنم هم الذين
﴿واهللَُّ ُحي ر
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ :
يقيمون سننه يف أرضه ،ويظهرون بأنفسهم وأعامهلم أهنم جديرون بخالفة اهلل فيها ،وَل
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تكون أعامهلم إَل بام يرىض اهلل ،فهي من اهلل وهلل ..وقد جاء يف اآلية الرتتيب هكذا ـ التوفيق
عىل الطاعة ،ثم الثواب عليها ،ثم املدح عىل ذلك ،إذ سامهم حمسنني ،ليكون يف ذلك توجيه
للعبد ليعلم أن كل ذلك بعنايته تعاىل وفضله.
قال آخر :وحتى يؤكد القرآن الكريم هذه املعاينُ ،ضب بعض األمثلة عىل ذلك،
ومنهم داود عليه السالم الذي ذكر أنه كان من النفر القليل الثابتني يف جهادهم ضد عدو
﴿وملََّا َب َرزُ وا
بني إرسائيل ،وأنه كان بشجاعته وإقدامه سبب انتصاراهتم ،كام قال تعاىلَ :
ِِ
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن
جلا ُل َ
وت َو ُجنُوده َقا ُلوا َر َّبنَا َأ ْف ِر ْغ َع َل ْينَا َص ْ ً
َِ
ربا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ
ِ
وت وآتَاه اهلل املُْ ْل َك و ِْ
ِ
ْم َة َو َع َّل َم ُه ممَّا َي َشا ُء﴾ [البقرة:
َف َهزَ ُم ُ
َ
وه ْم بِإِ ْذن اهلل َو َقت ََل َد ُاوو ُد َجا ُل َ َ ُ
احلك َ
]251 ،250

قال آخر( :)1أي أنه عندما وصل طالوت وجنوده إىل حيث ظهر هلم جالوت وجيشه
القوي ووقفوا يف صفوف أمامه رفعوا أيدهيم بالدعاء ،وطلبوا من اهلل العيل القدير ثالثة
أمور ،أوهلا الصرب واإلستقامة إىل آخر حد ،ذلك أن (اإلفراغ) يعني صب السائل بحيث
َيلو اإلناء مما فيه متاما ،وجميء (صرب) بصيغة النكرة يؤكد هذا املعنى بشكل أكرب ..والثاين:
أهنم طلبوا من اهلل تعاىل أن يثبت أقدامهم حتى َل يرجح الفرار عىل القرار ،والدعاء األول
اختذ سمة الطلب النفيس والباطني ،وهذا الدعاء اهتم بالناحية الظاهرية واخلارجية ،ومن
املسلم أن ثبات القدم هو من نتائج روح اإلستقامة والصرب ..والثالث :هو طلب النرص
عىل القوم الكافرين ،وهو اهلدف األصيل من اجلهاد ،وهو الذي ينفذ النتيجة النهائية للصرب
واإلستقامة وثبات األقدام.
وه ْم بِإِ ْذ ِن اهللَِّ﴾
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل استجابته لدعائهم ،فقالَ ﴿ :ف َهزَ ُم ُ
( )2تفسري املراغي ()224 /2
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[البقرة ]251 :أي فاستجاب اهلل دعاءهم ،فصربوا وثبتوا ونرصوا فهزموهم وانتهى أمرهم
باهلرب من املعركة وفاقا لسنته تعاىل يف نرص أهل احلق املؤمنني الصابرين عىل أهل الباطل
الضالني.
قال آخر( :)1وواضح من اآلية الكريمة أن داود عليه السالم كان يف هذه احلرب
جنديا من جنود طالوت ،وأنه ببسالته وشجاعته قد توىل قتل قائد العدو جالوت ،وبفعله
هذا كان النرص والغلب ..ثم كان من فضل اهلل عىل داود بعد هذا أن أتاه اهلل امللك واحلكمة،
وعلمه مما يشاء من علمه ،فأَلن له احلديد ،وعلمه صنعة الدروع للحرب ،وجعل لصوته
من حسن النغم ما جعل احلياة كلها من حوله تنسجم معه ،وتستجيب له ،وإذا هي معه
صوت واحد ،يسبح بحمد اهلل رب العاملني.
قال آخر( :)2ثم بني سبحانه احلكمة يف األمر بالقتال الذي استفيد من اآليات
ض َل َفسدَ ِ
ت ْاألَ ْر ُض َو َلكِ َّن اهللََّ ُذو َف ْض ٍل
﴿و َل ْو ََل َد ْف ُع اهللَِّ الن َ
السالفة فقالَ :
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ َ
ع ََىل ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [البقرة ]251 :أي ولوَل دفع اهلل أهل البغي واجلور والرشور واآلثام بأهل
اإلصالح واخلري ،لغلب أهل الفساد وبغوا عىل الصاحلني ،وأوقعوا هبم وصار هلم السلطان
يف األرض؛ فكان من رمحة اهلل لعباده وفضله عليهم ،أن أذن للمصلحني بقتال البغاة
املفسدين وهو سبحانه جعل أهل احلق حربا ألهل الباطل ،وهو ناَصهم ما نرصوه
وأصلحوا يف األرض ،وقد نسب عز اسمه الدفع إىل نفسه ،ألنه سنة من سننه يف املجتمع
البرشى ،وعليه بنى نظام هذا العامل حتى يرث اهلل األرض ومن عليها.
قال آخر :وهلذا ينهى اهلل تعاىل املؤمنني عن الفرار من الزحف ،بل يعتربه من الكبائر
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وه ُم ْاألَ ْد َب َار
العظيمة ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا َل ِقي ُت ُم ا َّل ِذي َن َك َف ُروا زَ ْح ًفا َف َال ُت َو رل ُ
َوم ْن ُي َو ِّ ِهلم َي ْومئِ ٍذ ُد ُبر ُه إِ ََّل مت ََحر ًفا لِ ِقت ٍ
َال َأ ْو ُمت ََح ِّيزً ا إِ َىل فِئ ٍَة َف َقدْ َبا َء بِغ ََض ٍ
ب ِم َن اهللَِّ َو َم ْأ َوا ُه
ُ ِّ
َ
ْ َ
َ
ِ
ري﴾ [األنفال 15 :ـ ]16
َج َهن َُّم َوبِئ َْس املَْص ُ
قال آخر( :)1ففي اآليتني الكريمتني نداء عام للمؤمنني ،املجاهدين يف سبيل اهلل ،بأن
يثبتوا للعدو ،وأن يلقوه لقاء جادا مصمام عىل النرص ،أو اَلستشهاد يف املعركة ،دون أن
يدخل عىل أحد منهم شعور بالفرار من وجه العدو ،أيا كان املوقف ،وأيا كانت قوة
املرشكني وشوكتهم ..وفيهام وعيد شديد ملن يدخل عىل نفسه من املؤمنني شعور باهلزيمة،
فينكص عىل عقبه ،ويعطى العدو دبره ،يف أي موقف من مواقف القتال بني املؤمنني
واملرشكني ..ويف التعبري عن الصد عن العدو ،والفرار منه بتولية الدبر ،تشنيع عىل من يأتى
هذا الفعل ،وفضح له ،إذ كان كأنام يكشف سوأته لعدوه.
قال آخر( :)2وقد ذكر اهلل تعاىل األعذار املبيحة للرتاجع والفرار ،فقال﴿ :إِ ََّل ُمت ََح ِّر ًفا

لِ ِقت ٍ
َال﴾ [األنفال ]16 :وذلك إذا أراد اَلنتقال من جهة إىل أخرى يف عملية تراجعية متوهيية،
حياول من خالهلا اَللتفات عىل العدو واهلجوم عليه من جديد عىل أساس خطة عسكرية
مدروسةَ ﴿ ،أ ْو ُمت ََح ِّيزً ا إِ َىل فِئ ٍَة﴾ [األنفال ]16 :فينحاز إىل مجاعته وجبهته ،ليقاتل من موقع
قويَ ،ل من حالة فردية.
قال آخر( :)3ثم ذكر العقوبة التي تنتظر الفارين ،فقالَ ﴿ :ف َقدْ َبا َء بِغ ََض ٍ
ب ِم َن اهللَِّ﴾
﴿و َم ْأ َوا ُه َج َهن َُّم َوبِئ َْس املَْ ِص ُري﴾ [األنفال ،]16 :ألن هذه
[األنفال ]16 :أي رجع بسخط اهللَ ،
املعصية ليست كبقية املعايص الفردية املحدودة التي تتصل باحلياة اخلاصة للعايص ،بل متتد
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لتهزم املسرية اإلسالمية كلها ،عندما يقع املسلمون يف قبضة اهلزيمة التي َيتاروهنا يف
مواقف الضعف الداخيل الذي ينطلق من حب احلياة وكراهة املوت ،وهلذا روي عن اإلمام
الرضا قوله( :وحرم اهلل الفرار من الزحف ،ملا فيه من الوهن يف الدين ،واَلستخفاف
بالرسل واألئمة العادلة عليهم السالم ،وترك نرصهتم عىل األعداء ،والعقوبة هلم عىل إنكار
ما دعوا إليه من اإلقرار بالربوبية وإظهار العدل وترك اجلور وإماتة الفساد ،ملا يف ذلك من
جرأة العدو عىل املسلمني ،وما يكون يف ذلك من السبي والقتل وإبطال دين اهلل عزوجل،
()1

وغريه من الفساد)

قال آخر :ومثل ذلك أمر اهلل بالثبات يف اجلهاد ،وهو َل يمكن أن يتحقق من دون
شجاعة ،فقالَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا َل ِقي ُت ْم فِ َئ ًة َفا ْث ُب ُتوا َوا ْذ ُك ُروا اهللََّ كَثِ ًريا َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون
ِ
الص ِاب ِري َن﴾
ربوا إِ َّن اهللََّ َم َع َّ
حي ُك ْم َو ْ
َو َأطي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َو ََل َتنَازَ ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َوت َْذ َه َ
اص ِ ُ
ب ِر ُ
[األنفال 45 :ـ ]46

قال آخر( :)2أي إذا لقيتم فئة من أعدائكم املعتدين الظاملني ،فاثبتوا هلم وَل تفروا
أمامهم ،فإن الثبات قوة معنوية طاملا كانت السبب يف النرص والغلب بني األفراد
واجليوش ..وأكثروا من ذكر اهلل يف أثناء القتال يف قلوبكم بذكر قدرته ووعده بنرص رسله
واملؤمنني ونرص كل من يتبع سنتهم بنرص دينه وإقامة سننه ،وبأن النرص بيده ومن عنده
يؤتيه من يشاء ،وبألسنتكم بالتكبري ونحوه وبالدعاء والتُّضع إليه مع اليقني بأنه َل يعجزه
شىءَ ﴿ ..ل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األنفال ]45 :أي إن الثبات وذكر اهلل مها وسيلتان من وسائل
الفوز ويعدان للفالح يف القتال يف الدنيا ،ويف نيل الثواب يف اآلخرة ..ويف ذلك إيامء إىل أنه
جيب عىل العبد أَل يفرت عن ذكر اهلل أكثر ما يكون ،مها ،وأشغل ما يكون قلبا ،وأن تكون
( )2تفسري املراغي ()9 /10
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نفسه جمتمعة لذلك وإن كانت متوزعة عن غريه.
﴿و َأطِي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه﴾ [األنفال ]45 :أي وأطيعوا اهلل فيام
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
أمركم به من األسباب املوجبة للفالح يف القتال ويف غريه ،وأطيعوا رسوله كذلك ،فهو
املبني لكالم ربه ،واملنفذ له بالقول والعمل واحلكم ،وهو القائد األعظم يف القتال ،فطاعته
هي مجاع النظام ،والنظام ركن من أركان الظفر ،وهو املشارك لكم يف الرأى والتدبري
واَلستشارة يف األمور.
حي ُك ْم﴾ [األنفال ]46 :أي
﴿و ََل َتنَازَ ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َوت َْذ َه َ
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
ب ِر ُ
وَل يكن منكم تنازع واختالف ،فإن ذلك مدعاة للفشل واخليبة وذهاب القوة ،فيتغلب
عليكم العدو ..وأصل الريح اهلواء املتحرك ثم استعريت للقوة والغلبة ،ألنه َل يوجد يف
األجسام ما هو أقوى منها ،فهي هتيج البحار وتقتلع األشجار وهتدم الدور والقالع ،ومن
ثم يقال هبت رياح فالن إذا جرى أمره عىل ما يريد كام يقال :ركدت رياحه إذا ضعف أمره
وولت دولته
الصابِ ِري َن﴾
ربوا إِ َّن اهللََّ َم َع َّ
﴿و ْ
قال آخر( :)3ثم دعا اهلل تعاىل إىل الصرب ،فقالَ :
اص ِ ُ
[األنفال ]46 :أي واصربوا عىل الشدائد وعىل ما تالقونه من بأس العدو واستعداده وكثرة
عدده ،فاهلل مع الصابرين يمدهم بمعونته وتأييده ،ومن كان اهلل معينا له فال يغلبه غالب.
قال آخر( :)4ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بالنهي عن اَلقتداء بأصحاب الشجاعة
﴿و ََل َت ُكو ُنوا كَا َّل ِذي َن َخ َر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم َب َط ًرا َو ِرئَا َء
املنحرفة عن الرصاط املستقيم ،فقالَ :
الن ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
ون حمُ ِ ٌ
يل اهللَِّ َواهللَُّ بِ َام َي ْع َم ُل َ
َّاس َو َي ُصدر َ
يط َوإِ ْذ زَ َّي َن َهل ُ ُم َّ
الش ْي َطا ُن َأع َْام َهل ُ ْم َو َق َال ََل
( )1تفسري املراغي ()10 /10

( )3تفسري املراغي ()11 /10

( )2تفسري املراغي ()10 /10

( )4تفسري املراغي ()11 /10

300

ِ ِ ِ
ِ
ب َل ُك ُم ا ْل َي ْو َم ِم َن الن ِ
َص ع ََىل ع َِق َب ْي ِه َو َق َال إِ ِّين
َّاس َوإِ ِّين َج ٌار َل ُك ْم َف َل َّام ت ََرا َءت ا ْلف َئتَان َنك َ
غَال َ
اف اهللََّ َواهللَُّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [األنفال 47 :ـ ]48
َب ِري ٌء ِمنْ ُك ْم إِ ِّين َأ َرى َما ََل ت ََر ْو َن إِ ِّين َأ َخ ُ
قال آخر( :)1أي َل تكونوا كالبطرين املرائني ،فيام يمثله البطر من الطغيان يف النعمة،
وزهو اَلنحراف هبا عن وجهها الصحيح الذي يريض اهلل ،بعيدا عن خط التوازن
﴿و ِرئَا َء الن ِ
َّاس﴾ [األنفال ]47 :فهم مل ينطلقوا من حالة إخالص عميق هلل،
واَلعتدالَ ..
ليكون خروجهم جتسيدا للرسالة ،بل كانوا ينطلقون من حالة رياء استعرايض حياولون ـ
من خالله ـ اإلحياء للناس بقوهتم وعظمتهم ،لرياهم الناس وليقولوا عنهم ما حيبون أن
ون َع ْن َسبِ ِ
﴿و َي ُصدر َ
يل اهللَِّ﴾ [األنفال ]47 :فيامرسون كل
يقال فيهم من كلامت املدح والثناءَ ..
وسائل الضغط التي يملكوهنا ضد املؤمنني الرساليني السائرين يف طريق اهلل ،العاملني من
أجل رضاه ،املجاهدين يف سبيله.
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل ضعف هؤَلء بسبب خضوعهم للشيطان فيام وسوس
هلم من أفكار ومشاعر وأهداف ،فانحرف هبم عن اَلجتاه الصحيح ،فالتبس عليهم الباطل
باحلق ،واخلري بالرش ،واحلسن بالقبيح ،فزين هلم أعامهلم الرشيرة ،وصور هلم أهنم يف موقع
ت ا ْل ِف َئت ِ
القوة املطلقة التي َل تغلبَ ﴿ ..ف َلام تَراء ِ
َان﴾ [األنفال ]48 :ووقفتا يف موقف املجاهبة
َّ َ َ
احلاسم ،وظهرت الغلبة للمسلمني عىل املرشكني ،وبرز اإلمداد اإلهلي يف أكثر من مظهر،
َص ع ََىل ع َِق َب ْي ِه﴾ [األنفال ]48 :ورجع القهقرى منهزما يف عملية تراجعية واضحة ،ويف
﴿ َنك َ
ِ
م﴾ [األنفال]48 :
حركة هروب من املسؤولية؛ وختىل عن كل وعودهَ ..
﴿و َق َال إِ ِّين َب ِري ٌء منْ ُك ْ
أي ليست يل عالقة بك م من قريب أو بعيد ،ألن املسألة بالغة التعقيد ،ملا حتمله من نتائج
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املسؤولية﴿ ..إِ ِّين َأ َرى َما ََل ت ََر ْو َن﴾ [األنفال ]48 :مما يوحي باهلول والرعب والفزع واهلزيمة
﴿واهللَُّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [األنفال]48 :
﴿إِ ِّين َأ َخ ُ
اف اهللََّ﴾ [األنفال ]48 :يف عقابه وعذابهَ ..
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك كله؛ فقد حدد اهلل تعاىل سقفا للشجاعة احلقيقية،
ض املُْؤْ ِمنِنيَ ع ََىل ا ْل ِقت ِ
والتي َل يتسم هبا إَل الكمل من املؤمنني ،فقالَ ﴿ :يا َأ ر َهيا النَّبِ ري َح ِّر ِ
َال
ِ
ِ
ون َيغْلِ ُبوا ِما َئت ْ ِ
ِ
ون َصابِ ُر َ
رش َ
َني َوإِ ْن َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم ِما َئ ٌة َيغْلِ ُبوا َأ ْل ًفا ِم َن ا َّل ِذي َن
إ ْن َي ُك ْن منْ ُك ْم ع ْ ُ
َك َف ُروا بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم ََل َي ْف َق ُه َ
ون﴾ [األنفال ،]65 :أي حرض املؤمنني عىل القتال ورغبهم فيه لدفع
عدوان الكفار من إعالء كلمة احلق والعدل وأهلهام عىل كلمة الباطل والظلم وأنصارمها،
إذ ذاك من ُضورات اَلجتامع البرشى وسنة التنازع يف احلياة والسيادة ..إن يوجد منكم
عرشون صابرون يغلبوا بتأثري إيامهنم وصربهم وفقههم مائتني من الكافرين الذين جردوا
من هذه الصفات الثالث ،وهذا عدة منه تعاىل وبشارة بأن اجلامعة من املؤمنني إن صربوا
غلبوا عرشة أمثاهلم من الكافرين بعون اهلل وتأييدهَ ﴿ ..ذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم ََل َي ْف َق ُه َ
ون﴾ [األنفال:
 ]65أي أنتم تغلبوهنم وهم هبذه النسبة بسبب أهنم قوم َل يفقهون ما تفقهون من حكمة
احلرب وما يراد هبا من مرضاة اهلل عز وجل يف إقامة سننه العادلة وإصالح حال عباده
بالعقائد الصحيحة واألخالق الفاضلة ومن وجوب مراعاة أحكامه وسننه بإعداد كل ما
يستطاع من قوة ،ومن كون غاية القتال عند املؤمنني إحدى احلسنيني النرص والغنيمة
الدنيوية ،أو الشهادة والسعادة األخروية ،وحاهلم َيالف حالكم يف كل ما تقدم ،وَل سيام
منكرى البعث واجلزاء منهم كمرشكى العرب يف ذلك العرص ،واليهود الذين أعمتهم
املطامع املادية وحب الشهوات ،فهم أحرص عىل احلياة منكم لعدم اعتقادهم بسعادة

( )1تفسري املراغي ()30 /10

302

أخروية ..ويف اآلية إيامء إىل أن من شأن املؤمنني أن يكونوا أعلم من الكافرين بكل ما يتعلق
بحياة البرش وارتقاء األمم ،ومن ثم كانت املائة منهم دون العرشة من املؤمنني الصابرين.
قال آخر( :)1وبعد أن بني املرتبة العليا التي ينبغى أن تكون للمؤمنني ،قفى عىل ذلك
ببيان مادوهنا من مرتبة الضعف فقالْ :
ف اهللَُّ َعنْ ُك ْم َوعَلِ َم َأ َّن فِي ُك ْم َض ْع ًفا َفإِ ْن
﴿اآل َن َخ َّف َ
ف َيغْلِ ُبوا َأ ْل َف ْ ِ
َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم ِما َئ ٌة َصابِ َر ٌة َيغْلِ ُبوا ِما َئت ْ ِ
ني بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َواهللَُّ َم َع
َني َوإِ ْن َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم َأ ْل ٌ
الصابِ ِري َن﴾ [األنفال ،]66 :أي إن أقل حال للمؤمنني مع الكفار يف القتال أن ترجح املائة منهم
َّ
عىل املائتني واأللف عىل األلفني.
اإلحسان:
﴿ه ْل َجزَ ا ُء
خرجت من ساحة الشجعان إىل روضة مجيلة كتب عىل باهبا قوله تعاىلَ :
اإلحس ِ
ان إِ ََّل ْ ِ
اإل ْح َس ُ
ان﴾ [الرمحن ،]60 :وقد رأيت يف ناحية من نواحيها جمموعة شباب ،قال
ِْ ْ َ
أحدهم :أوافقكم الرأي ،فاإلحسان ليس عمال من األعامل ،وإنام هو صفة من صفات
األعامل ،فهي قد تؤدى بصورته البسيطة الدنيا ..وقد تؤدى بمنتهى اإلتقان واجلامل،
وحينها فقط يمكن أن ينطبق عليها وصف اإلحسان..وهلذا ورد يف احلديث عن رسول اهلل
(إن اهلل كتب اإلحسان عىل ي
 أنه قال :ي
كل يشء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم
فأحسنوا ي
الذبح ،وليحدي أحدكم شفرته ،ولريح ذبيحته)

()2

قال آخر( :)3صدقت ..وهلذا ورد يف القرآن الكريم اآليات الكثرية التي تتحدث عن
املحسنني وصفاهتم واجلزاء العظيم املعد هلم ،ومنها قوله تعاىل يف عالقة اإلنفاق باإلحسان:
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿و َأن ِْف ُقوا ِيف َسبِ ِ
ب املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾
يل اهللَِّ َو ََل ُت ْل ُقوا بِ َأ ْيدي ُك ْم إِ َىل الت َّْه ُلكَة َو َأ ْحسنُوا إِ َّن اهللََّ ُحي ر
َ
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[البقرة ،]195 :فهذه اآلية الكريمة تكمل ما سبقها من آيات اجلهاد ضد املعتدين الظاملني ،فكام
أن اجلهاد بحاجة إىل الرجال املخلصني واملجربني كذلك بحاجة إىل املال والثروة ،أي
بحاجة إىل اإلستعداد البدين واملعنوي واملعدات احلربية ،صحيح أن العامل احلاسم يف
تقرير مصري احلرب هو الرجال بالدرجة اَلوىل ،ولكن اجلندي بحاجة إىل أدوات احلرب،
ألنه بدوهنا َل يمكنه أن يفعل شيئا ..من هنا أوجب اإلسالم تأمني وسائل اجلهاد مع
األعداء.
قال آخر( :)1وهذا املعنى يتأكد خصوصا يف البيئات التي تشبه عرص نزول هذه
اآليات ،حيث كان املسلمون يف شوق شديد إىل اجلهاد كام حيدثنا اهلل تعاىل عن أولئك الذين
أتوا النبي  يطلبون منه السالح ليشاركوا يف ساحة اجلهاد ،وإذ مل جيدوا ذلك عادوا
يض ِم َن الدَّ ْم ِع َحزَ نًا َأ ََّل َجيِدُ وا َما ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [التوبة]92 :
مهمومني حمزونني ﴿ت ََو َّل ْوا َو َأ ْع ُينُ ُه ْم ت َِف ُ
﴿و ََل ُت ْل ُقوا بِ َأ ْي ِدي ُك ْم إِ َىل الت َّْه ُلك َِة﴾ [البقرة ،]195 :أي إنكم
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
إن مل تبذلوا يف سبيل اهلل وتأييد دينه كل ما تستطيعون من مال وإعداد للعدة فقد أهلكتم
أنفسكم ،وقد روي يف تأويلها عن أِّب أيوب األنصاري قال :فينا معرش األنصار نزلت هذه
اآلية ،إنه ملا أعز اهلل دينه ،ونرص رسوله مهس بعضنا يف أذن بعض ،إن أموالنا قد ضاعت،
وإن اهلل قد أعز اإلسالم وكثر ناَصوه ،فلو أقمنا يف أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ،فأنزل
اهلل عىل نبيه ما يرد علينا ما قلنا ،فكانت التهلكة اإلقامة عىل األموال وإصالحها وترك
الغزو ..أي إن املرشكني كانوا باملرصاد للمؤمنني ،وهم من الكثرة بحيث َيشى رشهم،
فلو انرصف املؤمنون عن اَلستعداد للجهاد إىل تثمري األموال ألوقعوا هبم ،فيكونون حينئذ
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قد ألقوا بأيدهيم إىل التهلكة.
قال آخر( :)1وبالرغم من أن اآلية الكريمة واردة يف ترك اإلنفاق يف اجلهاد
اإلسالمي ،ولكن مفهومها واسع يشمل موارد أخرى كثرية ،منها أن اإلنسان ليس له احلق
يف اختاذ الطرق اخلطرة للسفر ،سواء من الناحية األمنية أو بسبب العوامل اجلوية أو غري
ذلك دون أن يتخذ لنفسه اإلحتياطات الالزمة لذلك ،كام َلجيوز له تناول الغذاء الذي
حيتمل قويا أن يكون مسموما وحتى أن يرد ميدان القتال واجلهاد دون ختطيط مدروس،
ففي مجيع هذه املوارد اإلنسان مسؤول عن نفسه فيام لو ألقى هبا يف اخلطر بدون عذر مقبول.
ِ
ِ
ب املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [البقرة ،]195 :أي
﴿و َأ ْحسنُوا إِ َّن اهللََّ ُحي ر
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
وأحسنوا كل أعاملكم وجودوها وَل هتملوا إتقان شىء منها.
قال آخر :وهكذا ذكر اهلل تعاىل اإلحسان يف العفو ،فقال﴿ :ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ ِ
الرس ِاء
ون يف َّ َّ
َّاس واهللَُّ ُحيِب املُْ ِ ِ
الُّض ِاء َوا ْلكَاظِ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافِنيَ ع ِ
حسننيَ ﴾ [آل عمران]134 :
ر ْ
َن الن ِ َ
َو َّ َّ
﴿و َك َأ ِّي ْن ِم ْن نَبِ ٍّي َقات ََل َم َع ُه ِر ِّب ري َ
ون كَثِ ٌري
قال آخر :وقال عن عالقة اجلهاد باإلحسانَ :

ِ
ِ
اهب ْم ِيف َسبِ ِ
الصابِ ِري َن َو َما ك َ
َان
ب َّ
اس َتكَا ُنوا َواهللَُّ ُحي ر
يل اهللَِّ َو َما َض ُع ُفوا َو َما ْ
َف َام َو َهنُوا َملا َأ َص َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم
رسا َفنَا يف َأ ْم ِرنَا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ
َق ْو َهل ُ ْم إ ََّل َأ ْن َقا ُلوا َر َّبنَا اغْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َوإ ْ َ
اب ْاآل ِخر ِة واهللَُّ ُحيِب املُْ ِ ِ
اب الدر ْن َيا َو ُح ْس َن َث َو ِ
حسننيَ ﴾ [آل عمران146 :
ا ْلكَافِ ِري َن َفآت ُ
ر ْ
َ َ
َاه ُم اهللَُّ َث َو َ
ـ ]148

الضع َف ِ
اء َو ََل ع ََىل املَْ ْر َىض
قال آخر :وقال عن عالقة النصيحة باإلحسانَ ﴿ :ل ْي َس ع ََىل ر َ
ون َح َر ٌج إِ َذا ن ََص ُحوا هللَِّ َو َر ُسولِ ِه َما ع ََىل املُْ ْح ِسنِنيَ ِم ْن َسبِ ٍ
ون َما ُين ِْف ُق َ
َو ََل ع ََىل ا َّل ِذي َن ََل َجيِدُ َ
يل
ِ
يم﴾ [التوبة]91 :
ور َرح ٌ
َواهللَُّ َغ ُف ٌ
( )2تفسري املراغي ()93 /2
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ِ ِ

ِ
يع َأ ْج َر
رب َفإِ َّن ا َ
هللَّ ََل ُيض ُ
﴿و ْ
قال آخر :وقال عن عالقة الصرب باإلحسانَ :
اص ِ ْ

حسننيَ ﴾ [هود]115 :
املُْ ْ

ِ ِ

ِ
ب
قال آخر :وقال عن عالقة العفو باإلحسانَ ﴿ :فاع ُ
اص َف ْح إِ َّن اهللََّ ُحي ر
ْف َعن ُْه ْم َو ْ

حسننيَ ﴾ [املائدة]13 :
املُْ ْ

اهدُ وا فِينَا
﴿وا َّل ِذي َن َج َ
قال آخر :وقال عن عالقة جماهدة النفس باإلحسانَ :
َلنَه ِدينَّهم سب َلنَا وإِ َّن اهللََّ ملَع املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [العنكبوت]69 :
َ ْ
ْ َ ُ ْ ُ ُ َ
قال آخر :وقال عن عالقة التقوى واإليامن باإلحسانَ ﴿ :ل ْي َس ع ََىل ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات جن ِ
احل ِ
ِ
ِ
ات ُث َّم ا َّت َق ْوا َوآ َمنُوا
َاح ف َيام َطع ُموا إِ َذا َما ا َّت َق ْوا َوآ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
ُ ٌ
َوعَم ُلوا َّ
الص َ
الص َ
ُثم ا َّت َقوا و َأحسنُوا واهللَُّ ُحيِب املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [املائدة]93 :
ر ْ
َّ ْ َ ْ َ َ
قال آخر :وهكذا وصف اهلل تعاىل نامذج عن املحسنني ،من خالل ذكر أعامهلم،

ومواقفهم ،وأوصافهم ،ومنهم يوسف عليه السالم الذي ُوصف باإلحسان يف مواضع
﴿وملََّا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه آ َت ْينَا ُه ُحك ًْام َو ِع ْل ًام َوك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾
خمتلفة ،منها قوله تعاىلَ :
[يوسف ،]22 :وهي تشري إىل أن احلكمة والعلم فضل اختص اهلل تعاىل به املحسنني جزاء
إلحساهنم.
قال آخر :وأخرب عن شهادة السجناء له باإلحسان ،وأهنم رأوا إحسانه رأي العني،
ِ
فقال﴿ :ود َخ َل معه السجن َف َتي ِ
ِ
ان َق َال َأ َحدُ ُ َ ِ
ْرص ََخ ًْرا َو َق َال ْاآل َخ ُر إِ ِّين َأ َر ِاين
َ َ ُ ِّ ْ َ َ
َ َ
مها إ ِّين َأ َراين َأع ُ
َأ ْمحِ ُل َف ْو َق َر ْأ ِيس ُخ ْبزً ا َت ْأ ُك ُل ال َّط ْ ُري ِمنْ ُه َن ِّب ْئنَا بِ َت ْأ ِويلِ ِه إِنَّا ن ََر َ
اك ِم َن املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [يوسف ،]36 :وهذا
يدل عىل أن اإلحسان عام يف كل البيئات ،حتى بيئة املنحرفني ،كام يشري إىل ذلك قوله 

للصحاِّب الذي قال له :يا رسول اهلل :إن يل قرابة أصل ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون
إيل وأحلم عليهم وجيهلون عيل ،فقال( :إن كنت كام قلت فكأنام تسفهم املل ـ أي الرماد
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()1

احلار ـ وَل يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت عىل ذلك)

قال آخر :ومثل ذلك ما روي عن اإلمام الكاظم أنه قال يف وصيته لتلميذه هشام بن
رب
احلكم( :يا هشام قول اهلل :هل جزاء اإلحسان يإَل اإلحسان جرت يف املؤمن والكافر ،وال ي
والفاجر ،من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئه به ،وليست املكأفاة أن تصنع كامصنع حتيى
()2

ترى فضلك ،فإن صنعت كام صنع فله الفضل باَلبتداء)

قال آخر :وهكذا أخرب اهلل تعاىل عن شهادة إخوة يوسف عليه السالم له بذلك عىل
الرغم من اجلرائم التي ارتكبوها يف حقه ،قال تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َيا َأ ر َهيا ا ْل َع ِزيزُ إِ َّن َل ُه َأ ًبا َش ْي ًخا
اك ِمن املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [يوسف]78 :
كَبِ ًريا َف ُخ ْذ َأ َحدَ نَا َمكَا َن ُه إِنَّا ن ََر َ َ ْ
قال آخر :وهكذا يرد يف القرآن الكريم الرتغيب يف اإلحسان بصور خمتلفة ،أعظمها
اب الدر ْن َيا َو ُح ْس َن َث َو ِ
اب ْاآل ِخ َر ِة
ذكر حمبة اهلل تعاىل للمحسنني ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فآت ُ
َاه ُم اهللَُّ َث َو َ
واهللَُّ ُحيِب املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [آل عمران]148 :
ر ْ
َ
قال آخر :ومنها ذكر النعيم العظيم املعد هلم ،واملتناسب مع درجة إحساهنم ،كام قال
ِ
ِ ِ
ِ
اهب ُم ا ْل َق ْر ُح لِ َّل ِذي َن َأ ْح َسنُوا ِمن ُْه ْم َوا َّت َق ْوا
الر ُسول م ْن َب ْعد َما َأ َص َ ُ
است ََجا ُبوا هللَِّ َو َّ
تعاىل﴿ :ا َّلذي َن ْ
ِ
يم﴾ [آل عمران]172 :
َأ ْج ٌر عَظ ٌ
قال آخر :بل وعدهم بالزيادة ،التي مل تذكر ،لتبقى مفاجأة خاصة هبم ،قال تعاىل:
ِ
ِ
﴿لِ َّل ِذي َن َأ ْح َسنُوا ْ
اجلن َِّة ُه ْم
احلُ ْسنَى َو ِز َيا َد ٌة َو ََل َي ْر َه ُق ُو ُج َ
رت َو ََل ذ َّل ٌة ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
اب ْ َ
وه ُه ْم َق َ ٌ
ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [يونس]26 :
ف َ
﴿و ِق َيل لِ َّل ِذي َن
قال آخر :وأخرب عن شمولية جزاء املحسنني للدنيا واآلخرة ،فقالَ :

( )2التحف ص  ،383وهو من وصيته هلشام بن احلكم.

( )1مسلم ( ، )2558وابن حبان ()451
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ا َّت َق ْوا َما َذا َأنْزَ َل َر رب ُك ْم َقا ُلوا َخ ْ ًريا لِ َّل ِذي َن َأ ْح َسنُوا ِيف َه ِذ ِه الدر ْن َيا َح َسنَ ٌة َو َلدَ ُار ْاآل ِخ َر ِة َخ ْ ٌري َو َلنِ ْع َم
جت ِري ِمن َحتْتِها ْاألَهنار َهلم فِيها ما ي َشاء َ ِ
ٍ
جي ِزي
َد ُار املُْت َِّقنيَ َجن ُ
وهنَا َ ْ
ْ َ
ون ك ََذل َك َ ْ
َْ ُ ُْ َ َ َ ُ
َّات عَدْ ن َيدْ ُخ ُل َ
اعب ِ
ِ
ِ
اد ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا َر َّب ُك ْم لِ َّل ِذي َن َأ ْح َسنُوا ِيف
اهللَُّ املُْتَّقنيَ ﴾ [النحل ،]31 ،30 :وقالُ ﴿ :ق ْل َي َ
ِ ِ

ِ

ِ

ون َأ ْج َر ُه ْم بِغ ْ ِ
َري ح َس ٍ
الصابِ ُر َ
اب﴾ [الزمر]10 :
َهذه الدر ْن َيا َح َسنَ ٌة َو َأ ْر ُض اهللَِّ َواس َع ٌة إِن ََّام ُي َو َّىف َّ

اإلحس ِ
ان إِ ََّل
قال آخر :وأخرب عن القانون املرتبط بذلك كله ،فقالَ :
﴿ه ْل َجزَ ا ُء ْ ِ ْ َ

ِْ
اإل ْح َس ُ
ان﴾ [الرمحن ،]60 :أي ما جزاء اإلحسان يف العمل إَل اإلحسان يف املثوبة ،كام قال
تعاىل﴿ :لِ َّل ِذي َن َأ ْح َسنُوا ْ
سنَى َو ِز َيا َدةٌ﴾ [يونس]26 :
احلُ ْ
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رابعا ـ القرآن ..وغايات اهلداية
بعد أن استمعت إىل تلك األحاديث اجلميلة عن منازل السلوك املرتبطة بالتهذيب
والتصفية ،والشعائر التعبدية ،واملقامات الروحية ،واألخالق السامية ،ربت عىل كتفي
رجل ،وقال :لقد آن األوان ألن تسري إىل الغايات التي تنتهي إليها رحلة اهلداية ،وتنتهي
معها رحلتك إىل عرصنا.
قلت :أليس كل ما مررت به من منازل غايات مقصودة لذاهتا؟
قال :بىل ..ولكن هناك غايات أخرى ترتتب عىل تلك الغايات.
قلت :مل أفهم ما تعني.
قال :إذا رأيت شخصا مريضا ..ما هي الغاية التي تراه يسعى إليها ،ويتمناها؟
قلت :الصحة ..فهي التاج الذي حيلم به كل املرىض.
قال :ولكنا نرى مع ذلك الكثري من األصحاءَ ،ل ينظرون إىل هذا التاج ،ويبحثون
عن غايات أخرى ..وحتى ذلك املريض نفسه ،ذاك الذي كان حيلم بأن يتوج بتاج الصحة،
فإنه بمجرد أن يتحصل عليها ،يضع لنفسه غايات أخرى.
قلت :صحيح ما ذكرت ..فأنت تريد ما ُيطلق عليه غايات الغايات ..أو هنايات
اآلمال.
قال :أجل ..وقد شاء اهلل تعاىل أن يضع يف كتابه كل تلك الغايات ،حتى يستقيم
اخللق مع احلق ،وحتى تتحقق اهلداية بجامهلا وكامهلا وشموهلا.
قلت :فهل سأرحل لزيارة املحال املتعلقة هبذه الغايات العظمى؟
قال :أجل ..فال يمكن ملن يريد التعرف عىل اهلداية القرآنية أَل يمر عليها.
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قلت :ولكنها كثرية جدا ..فكيف يمكن املرور عليها مجيعا.
قال :لقد اخترصناها يف ثالثة غايات كربى ..جتتمع عندها كل الفروع ،وتستقي
منها من كل الروافد.
قلت :فام أوهلا؟
قال :إدراك احلقيقة ،واخلروج من الضاللة ،والبعد عن التيه.
قلت :ما تعني؟
قال :هل تعلم األسئلة التي يسأل عنها كل عاقل ،بل يبذل أهل األرض كل
جهودهم للتعرف عليها؟
قلت :أجل ..فكل الفطر السليمة َل َيطر عىل باهلا يشء ،كام َيطر عىل باهلا البحث
عن حقيقتها ،وحقيقة الكون ،ومن يقف وراءه ،وحقيقة احلياة ،ومآل كل ذلك.
قال :فهل وفقوا يف اإلجاية؟
قلت :أكثرهم وقع يف الضاللة ..ولذلك انترش اإلحلاد وإنكار النبوة واملعاد..
وانترشت معها كل اجلاهليات.
قال :فلذلك كان أساس النعم هو معرفة احلقيقة ،واَلهتداء هلا.
قلت :ما ذكرته صحيح ..فام الثاين؟
قال :السعي لتحقيق الكامل اإلنساين ..فاملؤمن الذي عرف احلقيقة ،سيبحث عن
الوسائل والسبل التي جتعله أهال هلا ،ومتطابقا مع ما تتطلبه من األوصاف.
قلت :مل كان األمر كذلك؟
قال :ماذا يفعل من يشرتي جهازا ثمينا َيشى من تلفه إن استعمله بطريقة خاطئة.
قلت :سيبحث عن أحسن الطرق للتعامل معه وصيانته ..حتى يستطيع أن يستفيد
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من كل اإلمكانات املتوفرة فيه ،ويتالىف كل األُضار التي تلحق به.
قال :وهكذا يفعل من عرف احلقائق ،فإنه يسعى ألن يكون أهال هلا ،ولذلك
يستعمل كل الوسائل ليتحقق بالكامل الذي تتطلبه.
قلت :صحيح ذلك ..فام الثالث؟
قال :العقالء يطلبون السعادة األبدية ،ألهنم يعلمون أن السعادة املؤقتة ليست سوى
حزن مل حين حينه ،واملتعلق هبا كاألطفال املتعلقني بلعبهم.
قلت :صدقت ..لكني مل أرك تذكر رضوان اهلل ..أليس هو غاية الغايات؟
قال :بىل ..وهو يدخل ضمن السعادة األبدية ..بل هو غاية غايات السعادة األبدية،
ألهنا َل يمكن أن تتحقق من دون رضوان اهلل.
قلت :وأين غاية حتقيق املجتمع املسلم ،واحلكومة العادلة؟
قال :هي ضمن غايات الكامل اإلنساين ..فالكامل اإلنساين ينطلق من الفرد ،ليشمل
املجتمع والدولة وكل يشء.
 .1احلقيقة اخلالصة:
بعد أن حدثني الرجل بذلك ،انرصف عني من دون أن يدلني عىل املحل الذي
سأذهب إليه ..فرست هائام عىل وجهي َل أعرف من أقصد..
أ .التيه والضالل:
لكني بمجرد أن شعرت بأمل التيه والفراغ ،أخذ شاب بيدي ،وقال يل :هيا برسعة..
املركبة تريد أن تنطلق ،وهي تنتظر.
قلت :إىل أين سنسري؟
قال :هناك مؤمتر علمي حول املعارف القرآنية ،والتائهني عن اهلداية ..وسيقام حاَل
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يف موسكو..
قاطعته ،قائال :موسكو ..منذ متى أصبحت موسكو تبحث يف املعارف القرآنية؟
قال :أَل تعلم أهنا ،ويف هذا العام بالذات ُصنفت ضمن أكثر مدن العامل اهتامما
بالدراسات القرآنية ..ومراكزها العلمية يتخرج منها كبار العلامء؟
قلتَ :ل أعلم ..ومل أكن أظن أن ذلك سيكون.
قال :ومن كان يظن أن السحرة الذين جاءوا ملحادة موسى عليه السالم ومعارضته،
سيصبحون أقرب إليه من اإلرسائليني الذين جاء لينقذهم.
قلت :بىل﴿ ..إِن ََّك ََل َ ْهت ِدي َم ْن َأ ْح َب ْب َت َو َلكِ َّن اهللََّ َ ْهي ِدي َم ْن َي َشا ُء َو ُه َو َأ ْع َل ُم
ِ
ن﴾ [القصص]56 :
بِاملُْ ْهتَدي َ
رست معه إىل املركبة العجيبة ..وما هي إَل طرفة عني حتى وجدنا أنفسنا يف موسكو
اجلديدة ..وهي أكثر تطور وتقدما وإيامنا ..وقد كان يف أهلها من اَللتزام والتدين ما مل أجده
حتى يف أكثر بالدنا التزاما وتدينا.
دخلت قاعة املؤمتر الذي رست ألجله ..فرأيت مجعا من األساتذة الكبار جيلسون..
وقد دار بينهم هذا احلديث.
قال أحدهم :اإلشكال األكرب الذي وقعت فيه البرشية يف عصورها املظلمة يف نظري
هو تلك التصورات اخلاطئة التي محلتها عن األديان ،والتي وفرت للشيطان الفرصة لينرش
اإلحلاد بني البرش ..ويكون ذلك سببا يف املآيس الكثرية التي حصلت هلم.
قال آخر :أجل ..ذلك صحيح ..فأكثر املدارس اإلحلادية وفلسفاهتا نشأت يف ظل
الرصاع مع رجال الدين ،وخصوصا املسيحية منه ،باعتبارها وقفت مع السلطات الزمنية
املستبدة ،أو قامت هي نفسها باَلستبداد ،ومثل ذلك تبنيها لبعض املعارف والعلوم التي مل
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تثبت علميا ،وبذلك أصبح رجال الدين يفرضون اخلرافة والشعوذة ،وكل أصناف اجلهل
عىل متابعيهم ،أو يتهموهنم يف حال رفض ذلك بالزندقة واهلرطقة والبدعة ،أو يكفروهنم،
وحيرموهنم من اجلنان التي يعدون هبا متابعيهم.
قال آخر :أجل ..لكن ذلك َل يعفي املالحدة من املسؤولية ..فقد كان يمكنهم ،إن
كانوا حقا ُيعملون عقوهلم أن يفرقوا بني الدين واهلل ..فاهلل هو خالق الكون الذي دلت عليه
كل األدلة العقلية ،بل الذي دلت عليه الفطرة نفسها ..أما األديان ،ففيها ما يقبله العقل،
وفيها ما يرفضه.
قال آخر :أحسنت ..ولذلك كان اخليار السليم هلم هو التفريق بني اإليامن باهلل
كقضية عقلية علمية ،واملوقف من األديان كواقع موجود ،وهذا الواقع يستدعي البحث
والتحري للوصول إىل الدين احلقيقي الذي تثبته األدلة والرباهني العقلية والعلمية.
قال آخر :لكن ذلك مل حيدث يف تلك العصور املظلمة لألسف ..ألن الطابع الثوري
هو الذي كان سائدا عىل تلك احلركات والشخصيات التي واجهت األديان ،والطابع
الثوري ـ كام هو معروف ـ ينحو جهة اَلستئصال واإللغاءَ ،ل جهة الرتيث والبحث
والتحقيق والتفريق بني ما يقبله العقل وما يرفضه.
قال آخر :ولذلك بدل البحث اجلاد فيام يذكره الدين من حقائق ،راحوا يبحثون يف
العلل النفسية واَلجتامعية ،فتاهوا عن احلقيقة تيها عظيام.
قال آخر( :)1صحيح ..فقد رأيت من خالل بحثي يف العصور املظلمة للبرشية
وموقفها من املعارف اإليامنية أن طائفة كبرية منهم تركزت جهودهم عىل إلغاء دور
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اَلعتقاد بام وراء املادة ،وما يتبعها من قضايا الدين ،عندما وجدوا تغلغل العقيدة الدينية يف
أعامق التاريخ البرشي ،وَلحظوا وجودها يف مجيع عصوره وأدواره.
قال آخر( :)1وبام أهنم انطلقوا يف معاجلتهم لألمور من منطلق مادي ،فقد نظروا إىل
هذه املسألة بمنظار مادي بحت ،ودرسوها متأثرين بأفكار مسبقة حول الدين ،لذلك نحتوا
هلذه الظاهرة املالزمة حلياة اإلنسان علال تنبع من نظرهتم املادية ،وأعطوا لوجودها
تفسريات توافق أفكارهم املسبقة ،وافرتضوا هلا عوامل نفسية تارة ،واجتامعية أخرى،
واقتصادية ثالثة ،متجاهلني الرابطة احلقيقية بني اإلنسان واَلعتقاد ،ومتغافلني السبب
الواقعي الذي هتدي إليه النظرة العلمية املتجردة إىل مسألة العقيدة يف احلياة البرشية ..ولو
اهنم جتردوا عن تلك النزعة املادية واألفكار املسبقة ونظروا إىل هذه املسألة بمنظار الفاحص
املتتبع ملا ذهبوا إىل تلكم الفرضيات ،ولقادهم الفحص الدقيق إىل أمر آخر.
اخلوف واجلبن:
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك تفسريهم للمعارف اإليامنية بعامل نفيس ،كام عرب
عن ذلك ويل ديورانت بقوله( :اخلوف ـ كام قال لو كريشس ـ أول أمهات اآلهلة وخصوصا
اخلوف من املوت ،فقد كانت احلياة البدائية حماطة بمئات األخطار وقلام جاءهتا املنية عن
طريق الشيخوخة الطبيعية ،فقبل أن تدب الشيخوخة يف األجسام بزمن طويل كانت كثرة
الناس تقيض بعامل من عوامل اَلعتداء العنيف ،أو بمرض غريب يفتك هبا فتكا ،ومن هنا
مل يصدق اإلنسان البدائي أن املوت ظاهرة طبيعية وعزاه إىل فعل الكائنات اخلارقة
للطبيعة ..وتعاونت عدة عوامل عىل خلق العقيدة الدينية ،فمنها اخلوف من املوت ،ومنها
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كذلك الدهشة ملا يسبب احلوادث التي تأيت مصادفة أو اَلحداث التي ليس يف مقدور
اإلنسان فهمها ،ومنها األمل يف معونة اآلهلـة والشكـر علـى مـا يصيـب اإلنسـان مـن حـظ
()1

سعيـد)

قال آخر( :)2ومثله راسل الذي توسع يف هذه النظرية ورد نشوء املعارف اإليامنية إىل
ثالثة أسباب هي :اخلوف من القوى الطبيعية القاهرة ،كالرعد والربق والزَلزل والسيول
التي هتدد حياة اإلنسان ،بل وتقيض عليها أحيانا ..واألُضار التي تلحق به من البرش يف
ميادين القتال ،أو حاَلت اهلجوم والغزو ..اخلوف احلاصل لإلنسان بعد اإلقدام عىل بعض
األعامل الشهوانية ،وما يتبع ذلك من اَلستيحاش مما فعل والندم مما ارتكب ..فإن هذه
األمور ـ يف نظر راسل ـ هي التي جعلته يلوذ إىل قوة عليا اخرتعها ليسكن إىل محايتها،
ويرتاح يف كنفها.
قال آخر( :)3وقد غاب عن هؤَلء أن هذه التعليالت فرضيات ذهنية َل يدعمها أي
دليل يفيد يقينا ،ويوجب اطمئنانا ..ذلك أن من الظلم الفاحش أن ينسب اعتقاد
الشخصيات العظيمة من كبار العباقرة وأساطني العلم والفكر الذين برعوا يف اَلستفادة
من الكون إىل عامل اخلوف من احلوادث الطبيعية املرعبة ..أفيصح أن ننسب اعتقاد سقراط
وإفالطون وأرسطو ،وغريهم من كبار الفالسفة اَلغريق ،والفاراِّب وابن سينا والرازي
وابن اهليثم ونصري الدين الطويس وجابر بن حيان وغريهم من عاملقة الرشق ..وغاليلو
وديكارت ونيوتن وباستور وغريهم من رجاَلت الغرب ،إىل عامل اخلوف من احلوادث
الطبيعية ،وهم أهل عقل وفهم ،ورجال علم واستدَلل؟ ..فلم َل يكون اعتقاد اإلنسان
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البدائي ـ عىل غرار اعتقاد هؤَلء العلامء ـ مبنيا عىل اَلستدَلل العقيل املتناسب مع مداركه،
وناشئا من فطرته النقية.
قال آخر( :)1أما استدَلهلم بام تبثه املعارف اإليامنية يف النفس من السكون
والطمأنينة ،وبام يكون هلا من أثر يف طرد الوحشة والقلق واَلضطراب عن اإلنسان ،فهو
عذر أقبح من ذنب كام يقال ..ذلك أن هذه احلسنة من حسنات اإليامن َل يعني أهنا السبب
يف اخرتاع فكرة اإليامن لتحقيق مثل هذه احلالة ..فهناك فرق بني (دوافع) نشأة العقيدة وبني
(آثارها) الطبيعية ،وقد خلط أصحاب هذه النظرية بني الدوافع واآلثار حيث تصوروا أن
طلب الطمأنينة واألمن هو الذي دفع بالبرش إىل اخرتاع وافتعال فكرة (القوة العليا)
ليكتسبوا يف ظلها هذه احلالة ،يف حني ان حصول الطمأنينة وماشاكلها إنام هو من اآلثار
املرتتبة عىل العقيدة َلمن دوافع إجيادها ،فمن آمن باهلل قويت عزيمته وسكنت نفسه ،ألنه
ربطها بقدرته املطلقة ..وحصول هذه األمور إنام يكون بعد اَلعتقاد بوجود ذلك الفاعل
القادر َل باعثا عىل تصوره واخرتاعه.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك ،فإنه َل توجد أي مالزمة عقلية أو عادية بني
(اخلوف)(واخرتاع فكرة اإلله) يف الذهن ،ذلك أن فكرة (اخلالق اإلله) ليست هي نفس
اخلوف من احلوادث املرعبة ،وَل تالزم بني وجود اخلوف يف الذهن اإلنساين من تلك
احلوادث وهذه الفكرة ..ذلك أن التداعي بني األمرين النفسيني َل يتحقق إَل أن يكون
بينهام نوع مالزمة عقلية أو عرفية ،واحلال انه َل وجود ملثل هذه املالزمة لدى اإلنسان الذي
عاش يف العص ور األوىل ،الذي يسند املاديون اعتقاده باإلله اخلالق إىل خوفه من احلوادث
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الطبيعية الرهيبة.
قال آخر( :)1فلو مل تكن فكرة اخلالق اإلله أمرا قد فطر عليه اإلنسان وحقيقة يميل
إليها يف أعامق قلبه وضمريه ،أو مل يكن برهان وجوده مركوزا يف عقله وإدراكهَ ،لستحال
أن ينتقل يف حالة اخلوف من احلوادث الطبيعية املخيفة إىل فكرة اخلالق اإلله ،وهذا بخالف
ما إذا كانت فكرة اخلالق اإلله أمرا ارتكازيا لإلنسان أو ثابتا بالربهان يف ذهنه ،فإن هذا
يكون وسيلة لالنتقال ـ عند مواجهة احلوادث املخيفة ـ إىل وجود اخلالق اَلله القادر عىل
دفع الرش عنه.
قال آخر( :)2ولذلك نرى القرآن الكريم يذكر أن اَلعتقاد بوجود اخلالق أمر قد
جبل عليه اإلنسان ،وأن برهان وجوده موجود يف عقله ،ولذلك جيعل اخلوف سببا لالنتباه
إىل وجود اإلله اخلالق عرب ذلك اإلذعان الفطري وذلك الربهان العقيل َل سببا موجدا له
يف الذهن ..وفرق كبري بني كون اليشء (داعيا) إىل أمر ألجل مالزمة عقلية أو عرفية بينهام،
وبني كون يشء موجدا لذلك األمر يف رحاب الذهن ،ومبدعا له ،والصحيح يف املقام هو
األول دون الثاين.
قال آخر( :)3ذلك أنه بام أن اإلنسان جمبول عىل فكرة اخلالق كمجبوليته عىل سائر
األمور الفطرية األخرى ،وكان برهان وجود اخلالق موجودا بشكله البسيط يف ذهنه ،صار
ذانك األمران وسيلة ـ عند مواجهة املصائب والنوازل ـ لالنتقال واَلنتباه إىل اخلالق القادر
عىل دفع الرش والبلية عنه ،وهذا يعني انه بفضل تلك الفطرة وذلك الربهان وقف عىل أن
للعامل ـ واإلنسان باألخص ـ خالقا قادرا عىل دفع النوازل والباليا عنه.
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قال آخر :وقد عرب عن ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َركِ ُبوا ِيف ا ْل ُف ْل ِك َدع َُوا اهللََّ خمُ ْلِ ِصنيَ َل ُه
رب إِ َذا ُه ْم ُي ْ ِ
رش ُك َ
﴿وإِ َذا غ َِش َي ُه ْم َم ْو ٌج
الدِّ ي َن َف َل َّام ن ََّج ُ
ون﴾ [العنكبوت ،]65 :وقولهَ :
اه ْم إِ َىل ا ْل َ ِّ
اهم إِ َىل ا ْل ِ
ِ
ِ ِ
جي َحدُ بِآ َياتِنَا إِ ََّل
رب َفمن ُْه ْم ُم ْقتَصدٌ َو َما َ ْ
َ ِّ
كَال رظ َل ِل َدع َُوا اهللََّ خمُ ْلصنيَ َل ُه الدِّ ي َن َف َل َّام ن ََّج ُ ْ
َّار َك ُف ٍ
ُك رل َخت ٍ
ور﴾ [لقامن]32 :
قال آخر( :)1فاآليتان الكريمتان تشريان إىل أن األمواج اهلائلة وما تثريه من املخاوف
واألخطار ليست سببا خللق وإجياد فكرة اإلله اخلالق يف النفوس واألذهان ،بل هي سبب
لالنتباه إىل أمر موجود يف ضمريه إما من ناحية الفطرة أو من جانب العقل ،وهو اهلل القادر
واَللتجاء إىل محايته ،واَلحتامء بقدرته ..فلو مل تكن هذه الواسطة ،أي كون اَلعتقاد بوجود
اهلل أمرا فطريا أو كون برهانه أمرا موجودا يف العقل ،ملا كان هذا اَلنتقال إىل اهلل عند مواجهة
املخاوف ممكنا وحاصال.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك ،فإنه سبحانه يندد بالبرشية عىل توجهها إليه
وتذكرهم إياه يف ظرف دون ظرف ،وحال دون حال ،مع أنه كان جيب عليهم أن يتوجهوا
إليه سبحانه بحكم فطرهتم ،وقضاء عقوهلم يف كل األحايني ،ويف مجيع احلاَلت َل يف
بعضها ..فإ ن التوجه يف حال العرس والشدة إليه سبحانه وان كان دليال عىل كون اَلعتقاد
به أمرا فطريا ،لكنه دليل بارز عىل كفران اإلنسان له وغفلته عنه سبحانه يف بعض احلاَلت
واألحايني.
اجلهل واخلرافة:
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ما ذكرتم من تربيرات ..فقد أرجع بعض أهل تلك
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العصور املظلمة سبب املعارف اإليامنية إىل ما يطلقون عليه [اجلهل بالعلل الطبيعية] ..وهم
يقصدون من ذلك أن اإلنسان البدائي عندما واجه احلوادث الطبيعية كالزَلزل والسيول
والكسوف واخلسوف ،التي حتيط به ومل يعرف عللها الواقعية جلأ جلهله إىل اخرتاع فاعل
هلا واعتربه العلة الوحيدة لكل يشء مبارشة ،وكلام تكامل فكريا ،واستطاع من خالل
اكتشافاته وحتليالته أن يقف عىل السبب الطبيعي املادي لكل حادثة ،أسند كل ظاهرة إىل
عاملها الطبيعي احلقيقي وختىل عن إسنادها إىل تلك القوة الوحيدة ،وهكذا كان اَلعتقاد
بوجود اهلل وليد اجلهل بأسباب احلوادث الكونية الطبيعية.
قال آخر :وقد عرب عن هذا ويل ديورانت بقوله( :تعاونت عدة عوامل عىل خلق
العقيدة الدينية ،منها الدهشة ملا يسبب احلوادث التي تأيت مصادفة ،أو األحداث التي ليس
()1

يف مقدور اإلنسان فهمها)

قال آخر( :)2ومثله قال بعض علامء اَلجتامع( :إن العلم وإن وقف عىل مجلة من
علل احلوادث إَل أنه َلزالت هناك حوادث مل تقع يف إطار هذا العلم ،وَل زالت تعاين من
اإلهبام والغموض ،وهذا هو الذي سبب نشوء العقيدة الدينية)
قال آخر( :)3وقد عللوا ذلك وفرسوه بأن اإلنسان البدائي عندما كان يرى نزول
املطر ،ويسمع الرعد ويرى الربق ويتعرض للمالريا التي كانت هتامجه بني الفينة واألخرى،
ومل يعرف أسباهبا الطبيعية ـ التي كشف عنها العلم فيام بعد ـ عمد إىل افتعال علة هلا من لدن
نفسه ،وأسند إليها مجيع تلك الطوارئ املجهولة العلل..
قال آخر( :)4وبناء عىل هذا تومهوا أن تقدم العلوم ونجاحها يف كشف املوضوعات
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الطبيعية ،والسنن احلاكمة يف الكون يزعزع مكانة الدين ،ويوجب انحسار اَلعتقاد
باخلالق ،وتراجعه إىل زاوية النسيان.
قال آخر( :)1وقد أخطؤوا يف ذلك أخطاء مجة ..وأوهلا أن افتعال مثل هذه الفروض
واَلحتامَلت وارتكاب مثل هذه التعليالت والتفسريات إنام يصح يف األمور والعادات
التي مل يكن هلا علة واقعية روحية أومنطقية ..أما عندما يكون للعادة أو احلالة سبب واضح
ـ كام هو احلال يف مسألة اَلعتقاد باهلل ـ فال جمال ملثل هذه التعليالت ،بل هي حينئذ تكون
ُضبا من اخليال الذي تأباه العقول السليمة ،ويرفضه املنطق السوي.
قال آخر( :)2ذلك أن هذا التحليل ينم عن جهل صاحبه باعتقاد اإلهليني ومنطقهم
عىل اختالف مسالكهم ومشارهبم؛ فإن اَلعتقاد بخالق للكون باعتباره العلة العليا ـ عند
اإلهليني ـ َل يعني جتاهل العلل الطبيعية ،وإنكار الروابط املادية بينها وبني معاليلها ،ليكون
انكشاف العلل والروابط يف ضوء العلم سببا لتزعزع اَلعتقاد بوجود اهلل وانحساره ،ونسبة
هذا اإلمر إىل اإلهليني حمض كذب وافرتاء ..ذلك أن اَلعتقاد باهلل ليس ـ عندهم ـ بمعنى
إنكار العلل ،بل هو بمعنى اهنم يعتقدون بأن النظام العيل السببي السائد يف الكون ،يرجع
يف مآله إىل قوة عليا ،وينتهي إىل مبدأ أعىل هو علة العلل ،وهو مسبب األسباب ،وهو موجد
ذلك النظام العيل ،فاإلنسان إذا أطل عىل هذا الكون ،وشاهد مافيه من أنظمة بسيطة
وأخرى معقدة تنظم ظواهر الطبيعة ،وتسري عىل وفقها مجيع احلوادث بانتظام ،ودون
فوىض أو عبثية جرته هذه النظرة الفاحصة ،إىل اَلعتقاد بقوة مدبرة منظمة خالقة وراء هذا
الكون العظيم ،ونظامه البديع ،هو الذي أوجد الكون ،وأرسى فيه السنن.
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قال آخر( :)1فاَلعتقاد بذلك اخلالق القادر املدبر وليد اَلعتقاد بالنظام السببي
العيل ،واإليامن بالعلل الطبيعية َل إنكارها وجتاهلها كام زعم أو توهم أصحاب هذه
الفرضية من املاديني ،واهتموا به اإلهليني.
قال آخر( :)2ذلك أن املؤمن َل يثبت وجود اهلل عند عدم العلم بعلل احلوادث وعند
املبهامت والغوامض ،بل يعتقد به عندما يقف عىل النظم الكونية السائدة ،واألمور
الواضحة السياق ،البينة النظام ،فطريقه إىل اإلذعان واإليامن بوجوده هو ما يشاهده من
التنسيق واَلنسجام ،والرتابط والنظامَ ،ل ما قد يصادفه من الفوىض والعشوائية.
قال آخر( :)3ولذلك ،فإن املشتغل بدراسة الطبيعة املهتم بعامل األحياء كلام ازداد علام
بأرسار الكون ،ووعيا وإدراكا لقوانينه ازداد إيامنا ويقينا بوجود اخلالق ،املوجد لتلك
القوانني ،اخلالق لتلك السنن ،فتقدم العلم واإلدراك واَلكتشاف َيدم هذا اَلعتقاد َل أنه
هيدده أو يزعزعه ألنه كان وَل يزال الطريق املنطقي إىل هذا اإليامن.
قال آخر( :)4وهلذا فليس املؤمن هو من يبحث عن وجود اإلله فيام جيهل علله
وأسبابه ،وهو الذي مل يزل ـ منذ أول مؤمن وإىل اآلن ـ يستدل عىل وجود اخلالق املدبر
باألنظمة السائدة يف الكون من دقيقها إىل جليلها ،فكيف يعزى إليه أنه يثبت وجود اهلل
ويعتقد به بام جيهل فيه األسباب والعلل الطبيعية من الظواهر الكونية!؟
قال آخر( :)5ويكفي ملعرفة هذه احلقيقة والتأكد منها الرجوع إىل منطق املؤمنني باهلل
واستدَلهلم منذ أقدم العصور إىل اآلن ،فهذا سقراط يستدل يف حماورته مع اريستوديم
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بالنظام عىل وجود اخلالق ،فقد قال يف بعض حواراته( :أَل ترى (يا أريستوديم) أن من
دَلئل التدبري واحلكمة أن متتع العني ـ وهي ضعيفة ـ بجفون تنفتح وتنغلق عند احلاجة
وتنطبق عند النوم طول الليل ،وأن توهب تلك العني غرباَل من أهداب لتقيها فعل الرياح
الثائرة ،وأن متنح هلا تلك احلواجب كميزاب يمنع عنها غوائل العرق املتساقط من الرأس،
وأن تصنع األذن عىل صورة َل تكل عن سامع األصوات وَل يعتاض احلس هبا ،وأن تعطى
مجيع احليوانات أسنانا أمامية لقطع األغذية ،وأُضاسا جانبية لسحقها ،وأن يكون الفم
الذي تدخل منه احليوانات األغذية الصاحلة هلا إىل أجوافها موضوعا قريبا من العينني
واملناخري ..أترى نفسك بإزاء كل هذه األعامل التي تدل عىل تدبري وحكمةَ ،ل تزال مرتددا
بني عزوها إىل الصدفة واَلتفاق ،وبني إسنادها للحكمة والعلم؟) ،وقد رد عليه
أريستوديم بقولهَ( :ل واإلله فإن أقل نظر يف الكائنات احلية يدلنا عىل أن هنالك ذات عامل
()1

رحيم خلقها وعدهلا)

قال آخر :وهلذا نجد القرآن الكريم يستدل عىل وجوده سبحانه بالنظم السائدة يف
َري َ ٍ
ِ
ِ
ِ
اخلالِ ُق َ
ون َأ ْم َخ َل ُقوا
يشء َأ ْم ُه ُم ْ َ
شتى جماَلت الطبيعة ،إذ يقولَ ﴿ :أ ْم ُخل ُقوا م ْن غ ْ ْ
ات و ْاألَر َض ب ْل ََل ي ِ
ِ
وقنُ َ
﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق ُك ْم ِم ْن
ون﴾ [الطور 35 :ـ  ،]36ويقولَ :
ُ
َ
الس َام َو َ ْ
َّ
ِ
ُت َر ٍ ِ
َرش َ
﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َل ُك ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم
ون﴾ [الروم ،]20 :ويقولَ :
رش َتنْت ُ
اب ُث َّم إ َذا َأ ْن ُت ْم َب َ ٌ
مح ًة إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ [الروم:
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَ ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْ َ
َ
َأزْ َو ً
 ،]21ويقول﴿ :و ِمن آياتِ ِه منَام ُكم بِال َّلي ِل والنَّه ِار وابتِ َغاؤُ ُكم ِمن َف ْضلِ ِه إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات
َ
ْ ْ
ْ َ َ َ ْ
َ ْ َ َ ُ ْ
ِِ
ِ
لِ َق ْو ٍم َي ْس َم ُع َ
رب َق َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َو ُينَزِّ ُل ِم َن
ون﴾ [الروم ،]23 :ويقولَ :
﴿وم ْن آ َياته ُي ِري ُك ُم ا ْل َ ْ
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السام ِء ماء َفيحيِي بِ ِه ْاألَر َض بعدَ مو ِهتا إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [الروم ،]24 :ويقول:
َ
َّ َ َ ً ُ ْ
ْ َْ َْ َ
ِِ
ِ
الس َام ُء َو ْاألَ ْر ُض بِ َأ ْم ِر ِه ُث َّم إِ َذا َدعَا ُك ْم َدع َْو ًة ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض إِ َذا َأ ْن ُت ْم
َ
﴿وم ْن آ َياته َأ ْن َت ُقو َم َّ
َخت ُْر ُج َ
ون﴾ [الروم]25 :
قال آخر( :)1فهذه اآليات الكريمة تعترب النظام السائد يف الكون ـ الذي يوقف
اإلنسان عىل اَلنسجام والرتابط والنظام ـ دليال عىل وجود منظم هلذا الكون ،وليست
(اآلية) يف هذه اآليات إَل بمعنى (العالمة) فهي عالمات عىل تدخل الشعور والعقل يف
ابتداع هذا النظام.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك ،فإن القرآن الكريم حيارب اجلهل أشد املحاربة
ف َما َل ْي َس َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم
﴿و ََل َت ْق ُ
ويمنع أتباعه من اَلعتقاد بيشء بدون علم ،كام قال تعاىلَ :
َان َعنْ ُه َم ْس ُئ ً
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك رل ُأو َلئِ َك ك َ
وَل﴾ [اإلرساء ،]36 :وَل يكتفي هبذا القدر،
إِ َّن َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
فهو يستدل عىل وجوده سبحانه بالنظام السائد يف الطبيعة والكون ،ويطلب من املؤمنني
ون إِ َىل ْ ِ
النظر يف الطبيعة واستجالء أرسارها وفهم قوانينها إذ يقولَ ﴿ :أ َف َال َينْ ُظ ُر َ
ف
اإلبِ ِل َك ْي َ
ِ
اجل َب ِ
ف ُرفِ َع ْت َوإِ َىل ِْ
ف ُن ِص َب ْت َوإِ َىل ْاألَ ْر ِ
ف ُسطِ َح ْت﴾
ض َك ْي َ
ال َك ْي َ
الس َام ِء َك ْي َ
ُخل َق ْت َوإِ َىل َّ
[الغاشية 17 :ـ  ،]20ويدعو املؤمنني إىل النظر يف آيات وجوده ووحدانيته يف األرض والسامء،
ف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآلي ٍ
اختِ َال ِ
إذ يقول﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ات ِألُ ِ
ض َو ْ
اب
َ
ْ َ َ
َّ َ َ
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ون اهللََّ ِق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا َوع ََىل ُجنُ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
وهبِ ْم َو َي َت َفك َُّر َ
ا َّل ِذي َن َي ْذ ُك ُر َ
ض َر َّبنَا
َّ َ َ
ِ
ِ
اب الن ِ
َّار﴾ [آل عمران 190 :ـ  ،]191فكيف جيوز هلؤَلء ـ
َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًال ُس ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
واحلال هذه ـ أن يفرتوا عىل أصحاب الرساَلت اإلهلية بأن دعوهتم إىل اهلل سبحانه مل تكن
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إَل بسبب جهلهم بالعلل الطبيعية ،واألسباب الواقعية للظواهر الكونية؟
النهب والتسلط:
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ما ذكرتم من تربيرات ..فقد أرجع بعض أهل تلك
العصور املظلمة سبب املعارف اإليامنية إىل ما يطلقون عليه [العامل اَلقتصادي] ،وهم َل
يكتفون باملعارف اإليامنية ،بل يضمون إليها كل ما يف املجتمع من علم وفلسفة وفن وثقافة،
وآداب وتقاليد وسنن ..فكلها ـ حسب حتليلهم ـ ليست إَل ردة فعل لألوضاع اَلقتصادية
السائدة يف املجتمع ،متاما مثل بقية الظواهر اَلجتامعية املذكورة من غري فرق بني ظاهرة
وأخرى.
ِ
املستغلني إلَخاد
قال آخر( :)2وقد ذكر هؤَلء أن املعارف اإليامنية كانت آلة طيعة بيد
ثورة املست َغلني ،من الفالحني والعامل ..وذكروا أهنا بلسم مسكن يلجأ إليه املحرومون
واملضطهدون للتخفيف من آَلمهم ،وتربير أوضاعهم ،وعجزهم عن إصالحها.
قال آخر :وقد عرب بعضهم عن ذلك بقوله( :ما القوانني والقواعد األخالقية،
()3

واألديان بالنسبة إىل العامل إَل أوهام برجوازية تسترت خلفها مصالح برجوازية)

قال آخر :وقال آخر( :الدين أفيون الشعوب ،والدين ورجل الدين َيدران أعصاب
()4

املظلومني والفقراء وجيعالهنم َيضعون للظلم)

قال آخر :وذكروا أن املحرومني والفقراء ومن أسموهم بالطبقة املستغلة هم أنفسهم
جلأوا إىل هذه املفاهيم الدينية وَلذوا هبا ليسلوا أنفسهم ،وَيففوا عن آَلمهم ،ويربروا
عجزهم وواقعهم الفاسد ،أو َيدروا هبا عقوهلم ومشاعرهم عندما يفشلون يف استعادة
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حقوقهم من أرباب العمل واألرض واألسياد املستغلني هلم السارقني جلهودهم ،وقد عرب
بعضهم عن ذلك بقوله( :إن الدين زفرة الكائن املثقل باألمل وروح عامل مل تبق فيه روح،
وفكر عامل مل يبق فيه فكر ،إنه أفيون الشعوب ،إذن فنقد الدين هو اخلطوة األوىل لنقد هذا
الوادي الغارق يف الدموع)
قال آخر( :)1وكل ما ذكره هؤَلء يرجع إىل كون معلوماهتم عن الدين ومفاهيمه،
وجذوره وأفكاره ،يرجع إىل انطباعاهتم عن سلوك آبائهم ،أو ما وجدوه يف املجتمع من
غث وسمني منسوب إىل الدين ،وَل شك أن الكثري من هذه الترصفات واملواقف
والتصورات َل متثل حقيقة الدين الناصعة ،وجوهره الصايف ،فقد طرأ عىل األمور الدينية
من التشويه واملسخ واَلعوجاج ما غيب تلك النصاعة والصفاء خلف غيوم من اإلهبام
واَلنحراف.
قال آخر( :)2ولو أن هؤَلء املاديني اعتمدوا املنابع الدينية األصيلة لدراسة الدين،
وجعلوا سرية قادته املخلصني وسلوكهم النقي من الشوائب واَلنحرافات مالكا حلكمهم
عىل العقيدة واألفكار الدينية لقضوا بغري ما قضوا.
قال آخر( :)3لقد اختذ هؤَلء ذلك املوقف املعادي والسلبي من الدين ألهنم يعيشون
يف البيئات التي يسود فيها دين الكنائس الذي تنسب نفسها وعقائدها وممارساهتا املشينة إىل
املسيح زورا ،وغري خفي عىل املطلع أن دين الكنائس يف تلك البالد كان قد انتهى إىل
جمموعة من اخلرافات والتحريفات واألباطيل واملهازل ،وهي التي بررت للامركسيني أن
يطلقوا مثل هذا احلكم القايس والسلبي عىل الدين عىل وجه اإلطالق.
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قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك ،فإن هؤَلء تغافلوا عام للدين والعقيدة الدينية من
اآلثار اإلجيابية البناءة يف حياة اإلنسان ،وكيف أهنا من أهم عوامل التحرك والتقدم والرقي
والصعود َل اجلمود والركود.
قال آخر( :)2ومن أهم تلك اآلثار أن املتدين يسند وجود العامل إىل فعل قوة عليا
عاملة قادرة ،واملادي يسنده إىل التصادف األعمى ..ومن الطبيعي أن تكون العقيدة األوىل
هي الباعثة عىل اكتشاف السنن واألنظمة دون الثانية ،فإن إقبال العامل عىل اكتشاف الروابط
والنواميس الكونية فرع علمه بوجود سنن قطعية عىل سبيل اإلمجال ،وهو َل حيصل إَل مع
العلم بأن الكون من صنع اخلالق العامل القادر املدبر احلكيم ،وهذا مما َل يتوفر عند من يقول
بوجود الكون عن طريق الصدفة ،إذ الصدفة تعني الفوىض والالنظام.
قال آخر( :)3ومن تلك اآلثار أن اعتقاد اإلنسان باهلل سبحانه ،وأنه خلقه لغاية
وهدف ،وأن املوت ليس هناية احلياة؛ يولد يف اإلنسان رادعا قويا ،يردعه عن اَلنسياق وراء
شهواته الرخيصة وأهوائه ونزواته ،كام أنه يولد فيه مثال أخالقية ،وتوجب نمو السجايا
اخلرية يف كيانه ،فال يرتكب كل ما متليه عليه مصاحله الشخصية كام هو دأب املادي غري
املؤمن باهلل ..فإن العامل الكيمياوي إذا اقرتح عليه بأن يصنع سالحا مدمرا ،أو قنبلة سامة
فتاكة ل قاء عرض مادي مغرَ ،ل ينفذ هذا الطلب إذا كان مؤمنا باهلل ،بخالف العامل املادي
الذي َل يعتقد برقابة إهلية وَل بجنة وَل نار.
قال آخر( :)4باإلضافة إىل ذلك ،فإن الدين عامل التحرك واَلستمرارية؛ فالذي
يعتقد بأن وراء هذا الكون قوة عليا قادرة عىل دفع الشدائد ودرء املصائب عنه ،إذا توجه
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إليه واستعان به يساعده هذا عىل اَلستقامة ،بل والتحرك والتقدم ألنه يرى نفسه معتمدا
عىل تلك القوة وآمال بنرصها وتأييدها ،بخالف املادي الذي َل يركن إىل ركن وثيق ،وهذا
يعني أن الدين أكرب حمفز ،وأشد ما حيتاج إليه اإلنسان هي احلوافز.
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك ،فإن الذي يرى نفسه يف حمُّض اهلل سبحانه ،ويعتقد
بأنه حييص عليه حركاته وسكناته ،بل ويضبط خطرات قلبه وأوهام فكره ،ونوايا ضمريه،
لن يرتكب أية خمالفة قانونية ،خاصة إذا عرف بأن تطبيقه للقانون يستتبع الثواب األخروي
اجلزيل واألجر اإلهلي اجلميل ومترده عليه يستتبع العقاب األليم ،بخالف املادي الذي
يتحايل عىل القانون بألف حيلة وحيلة ،وَل يرتدع عن خمالفته والتملص منه كلام سنحت
له الفرصة ،ألنه َل يؤمن بأية نظارة ورقابة ،وَل َيشى عقابا ،وَل يرجو ثوابا.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك ،فإن البحث يف علة نشوء العقيدة إنام هو يف العصور
األوىل من حياة اإلنسان عىل األرض ،يف حني أن ما يذكره هؤَلء املاديون يرتبط باألدوار
املتأخرة جدا عن تلك العصور ،أي قبل أن توجد ظاهرة الرق واَلقطاع والرأساملية ،فإن
ما يذكرونه يرجع إىل عصور األغارقة أو ما جرى يف أوروبا يف القرون الوسطى ،فتعليل
العقيدة الدينية هبذه الظواهر املتأخرة عن احلياة البرشية األوىل جدا ،خطأ فضيع ،أو تعمد
مفضوح ،إذ ما الذي يفرس نشوء العقيدة الدينية ووجودها يف العهود األوىل من حياة
اإلنسان عىل األرض ،وقبل وجود الرق واَلقطاع والرأساملية.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك كله ،فإن استخدام املستغلني للعقيدة الدينية يف سبيل
مصاحلهم يشء ،والدوافع املوجدة للعقيدة الدينية يشء آخر ،والبحث إنام هو يف الثاين دون
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األول ،وما قاله املاديون يرجع إىل األول دون الثاين ،فالعقيدة حقيقة موجودة يف طبيعة
اإلنسان وخمتمرة بفطرته ،وقد استغلها بعض األشخاص ملصلحته ،وهذا واقع يف أشياء
أخرى أيضا ،كام يف الطب وأشباهه ،فال يصح أن يقال :إن الطب قضية خمرتعة َل واقع هلا
وَل ُضورة ،ألن بعض األشخاص أو بعض األطباء استخدم الطب َلستدرار األرباح،
واستجرار املنافع من ورائها ،كام عرب عن ذلك بعضهم بقوله( :إن الكاهن مل َيلق الدين
خلقا لكن استخدمه ألغراضه فقط كام يستخدم السيايس ما لإلنسان من دوافع فطرية
وعادات ،فلم تنشأ العقيدة الدينية من تلفيقات وأَلعيب كهنوتية انام نشأت عن فطرة
()1

اإلنسان بام فيها من تساؤل َل ينقطع)

قال آخر :ولو أن هؤَلء املاديني الذين حكموا هذه األحكام املجحفة بالدين قرؤوا
القرآن الكريم ،ملا ذكروا هذا ..فالقرآن الكريم يزخر بترصحيات هامة وواضحة لألنبياء
السابقني ضد املستغلني ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل﴿ :إِ َّن فِ ْرع َْو َن ع ََال ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
ف َطائِ َف ًة ِمن ُْه ْم ُي َذ ِّب ُح َأ ْبنَا َء ُه ْم َو َي ْست َْحيِي نِ َسا َء ُه ْم إِ َّن ُه ك َ
َان ِم َن
َو َج َع َل َأ ْه َل َها ِش َي ًعا َي ْست َْض ِع ُ
ِ
ِ ِ
اس ُت ْض ِع ُفوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارثِنيَ
املُْ ْفسدي َن َو ُن ِريدُ َأ ْن ن َُم َّن ع ََىل ا َّلذي َن ْ
ان وجنُود ُ ِ
ِ
َو ُن َم ِّك َن َهل ُ ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
حي َذ ُر َ
ون﴾ [القصص:
مها من ُْه ْم َما كَا ُنوا َ ْ
ض َو ُن ِر َي ف ْرع َْو َن َو َها َم َ َ ُ َ َ
 4ـ ]6

قال آخر :وحيكي اهلل تعاىل عن موسى عليه السالم احتجاجه عىل فرعون استعباده
﴿وتِ ْل َك نِ ْع َم ٌة َمتُن َرها ع ََيل َأ ْن َع َّبدْ َ ِ ِ
رسائِ َيل﴾ [الشعراء ،]22 :ويقول
لبني إرسائيل إذ يقولَ :
ت َبني إ ْ َ
َّ
حكاية عن موقف بعض األعيان واألثرياء من الرسالة اإلسالمية التي ناَصها املحرومون
والضعفاءَ ﴿ :قا ُلوا َأ ُنؤْ ِم ُن َل َك َوا َّت َب َع َك ْاألَ ْر َذ ُل َ
ون﴾ [الشعراء]111 :
( )1قصة احلضارة.177 / 1 :
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قال آخر( :)1وغريها من اآليات التي تفيد أن الدعوات اإلهلية كانت موجهة ضد
الطغاة واملستكربين والظاملني ،وكذا ضد املعتدين واملستغلني ..وهلذا كان املحرومون
يبادرون إىل تأييدها قبل أي مجاعة أخرى ..بل نجد القرآن حيث أتباعه عىل اإلعداد
العسكري ملواجهة أعدائهم من الذين َل ترضيهم تعاليم اإلسالم العادلة ،فقد قال تعاىل:
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
اخل ْي ِ
ل﴾ [األنفال]60 :
اس َت َط ْع ُت ْم م ْن ُق َّوة َوم ْن ِر َباط ْ َ
َ
﴿و َأعدر وا َهل ُ ْم َما ْ
قال آخر :كام نجد يف القرآن الكريم هجوما عىل املرابني الذين يستغلون حاجة
الناس ويمتصون جهودهم ،ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :يمح ُق اهللَُّ الربا وير ِِّب الصدَ َق ِ
ات َواهللَُّ
َّ
َْ َ
ِّ َ َ ُ ْ
ِ
ب ُك َّل َك َّف ٍار َأثِي ٍم﴾ [البقرة ،]276 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو َذ ُروا َما َب ِق َي ِم َن
ََل ُحي ر
ِِ
الربا إِ ْن ُكنْ ُتم مؤْ ِمنِنيَ َفإِ ْن َمل َت ْفع ُلوا َف ْأ َذ ُنوا بِحر ٍ ِ
وس
ب م َن اهللَِّ َو َر ُسوله َوإِ ْن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر ُء ُ
ْ َ
ِّ َ
َْ
ْ ُ
َان ُذو ُع ْ ٍ ِ ِ
ون َوإِ ْن ك َ
ون َو ََل ُت ْظ َل ُم َ
َأ ْم َوالِ ُك ْم ََل َت ْظلِ ُم َ
رس ٍة َو َأ ْن ت ََصدَّ ُقوا َخ ْ ٌري َل ُك ْم
رسة َفنَظ َر ٌة إ َىل َم ْي َ َ
َ
إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة 278 :ـ ]280
قال آخر( :)2كام نجد يف القرآن الكريم تنديدا بكانزي الثروة ،فقد قال تعاىل:
يل اهللَِّ َفب ِّرش ُهم بِع َذ ٍ ِ
ِ
ِ
وهنَا ِيف َسبِ ِ
ون َّ
﴿وا َّل ِذي َن َيكْنِزُ َ
حي َمى
َ ْ ْ َ
الذ َه َ
َ
اب َألي ٍم َي ْو َم ُ ْ
ب َوا ْلف َّض َة َو ََل ُينْف ُق َ
َع َل ْي َها ِيف ن ِ
ور ُه ْم َه َذا َما َكنَزْ ُت ْم ِألَ ْن ُف ِس ُك ْم َف ُذو ُقوا
َار َج َهن ََّم َف ُتك َْوى ِ َهبا ِج َب ُ
وهب ْم َو ُظ ُه ُ
اه ُه ْم َو ُجنُ ُ ُ
َما ُكنْ ُت ْم َتكْنِزُ َ
ون﴾ [التوبة 34 :ـ  ..]35وغريها من اآليات الناهية عن اَلستغالل واَلستعباد
والتي تدل عىل أن دعوات األنبياء وجهودهم ركزت اهتامما كبريا عىل استنقاذ حقوق
املحرومني وختليصهم من احلرمان ،وحتى باستعامل القوة يف بعض احلاَلت.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك كله ،فقد كان كل األنبياء عليهم السالم كام يذكر القرآن
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الكريم يدعون الناس ـ قبل أي يشء ـ إىل كلمة اإلخالص والتوحيد ،كام قال تعاىل عن نوح
ِ ِ ٍ
ِِ
عليه السالمَ ﴿ :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُن ً ِ
َري ُه إِ ِّين
وحا إ َىل َق ْومه َف َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
اف َع َلي ُكم ع ََذاب يو ٍم عَظِي ٍم﴾ [األعراف ..]59 :وقال عن هود عليه السالم﴿ :وإِ َىل ع ٍ
َاد
َ
َ َْ
َأ َخ ُ ْ ْ

ِ ِ ٍ
َري ُه َأ َف َال َت َّت ُق َ
ون﴾ [األعراف ..]65 :وقال
َأ َخ ُ
اه ْم ُهو ًدا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
اه ْم ُش َع ْي ًبا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم ِم ْن إِ َل ٍه
﴿وإِ َىل َمدْ َي َن َأ َخ ُ
عن شعيب عليه السالمَ :
َري ُه َقدْ َجا َء ْت ُك ْم َب ِّينَ ٌة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َواملِْيزَ َ
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم َو ََل
ان َو ََل َت ْب َخ ُسوا الن َ
غُْ
ُت ْف ِسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َب ْعدَ إِ ْص َال ِح َها َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األعراف ..]85 :وقال

﴿و َق َال املَْ ِس ُ ِ ِ
رسائِ َيل ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َر ِِّّب َو َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه َم ْن ُي ْ ِ
رش ْك
عن املسيح عليه السالمَ :
يح َيا َبني إ ْ َ
اجلَنَّ َة َو َم ْأ َوا ُه الن َُّار َو َما لِل َّظاملِنيَ ِم ْن َأن َْص ٍ
بِاهللَِّ َف َقدْ َح َّر َم اهللَُّ َع َل ْي ِه ْ
ار﴾ [املائدة]72 :

قال آخر( :)1أوليست هذه الكلمة دعوة َصحية إىل نبذ كل معبود سوى اهلل ،وكل
حاكم دونه ،وكل وَلية عدا وَليته!؟ ..أو ليست هي حركة ملحو ورفض حاكمية املرسفني
والظاملني والطواغيت حيمل لواءها رجال الوحي والدعاة إىل اهلل؟ ..أو ليس القرآن الكريم
﴿و ََل ت َْر َكنُوا إِ َىل ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا َفت ََم َّس ُك ُم
يدعو برصاحة إىل عدم الركون إىل الظاملني إذ يقولَ :
ِ
ِ ِ
ِ
ْرص َ
ون﴾ [هود]113 :
الن َُّار َو َما َل ُك ْم م ْن ُدون اهللَِّ م ْن َأ ْول َيا َء ُث َّم ََل ُتن َ ُ
قال آخر( :)2فكيف يسمح املاديون ألنفسهم بأن ينسبوا هذا الوصف املشني إىل
األنبياء عليهم السالم مع أن القرآن يعلن برصاحة بأن اهلدف األسايس من بعثة األنبياء
والرسل هو إقامة العدل والقسط يف املجتمع البرشي الذي َل يمكن إَل بإزالة كل مظاهر
اَلستغالل واَلستعامر واَلستعباد ،إذ يقولَ ﴿ :ل َقدْ َأرس ْلنَا رس َلنَا بِا ْلبين ِ
َات َو َأنْزَ ْلنَا َم َع ُه ُم
َ ِّ
ْ َ ُ ُ
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ِ ِ
ا ْلكِتَاب واملِْيزَ َ ِ
احل ِديدَ فِ ِيه َب ْأ ٌس َش ِديدٌ َو َمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َولِ َي ْع َل َم
ان ل َي ُقو َم الن ُ
َ َ
َّاس بِا ْلق ْسط َو َأنْزَ ْلنَا ْ َ
ْرص ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
ي ع َِزيزٌ ﴾ [احلديد]25 :
ب إِ َّن اهللََّ َق ِو ٌّ
اهللَُّ َم ْن َين ُ ُ
قال آخر( :)1والقرآن الكريم يرصح بأن أول من استجاب لألنبياء عليهم السالم
وانضوى حتت لوائهم هم املستضعفون واملحرومون ..فهاهم املستكربون ينددون
باألنبياء ،ألهنم آووا األراذل والضعفاء من الناس إذ يقولون كام حيكي سبحانه عنهم:
أل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َق ْو ِم ِه َما ن ََر َ ِ
﴿ َف َق َال املَْ َ ُ
رشا ِم ْث َلنَا َو َما ن ََر َ
اك ا َّت َب َع َك إِ ََّل ا َّل ِذي َن ُه ْم
اك إ ََّل َب َ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
م كَاذ ِبنيَ ﴾ [هود]27 :
الر ْأ ِي َو َما ن ََرى َل ُك ْم َع َل ْينَا م ْن َف ْض ٍل َب ْل َن ُظنر ُك ْ
َأ َراذ ُلنَا َباد َي َّ
العجز واحلاجة:
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ما ذكرتم من تربيرات ..فقد أرجع بعض أهل تلك
العصور املظلمة سبب املعارف اإليامنية إىل ما يطلقون عليه [الظاهرة الطفولية] ،وهم
يقصدون منها أن اإلنسان يوم كان طفال كان حيس باحلاجة الشديدة إىل احلامية جتاه األخطار
املحيطة به بسبب ضعفه وعجزه ،فكان جيد هذه احلامية عند أمه ،وملا أدرك تفوق األب جلأ
إليه وملا أحس بعجز أبيه أيضا جتاه األخطار الكربى مىض يبحث عن قوة أكرب ،أقدر عىل
محايته جتاه احلوادث حتى حيله حمل أبيه ،وهكذا نشأت عنده فكرة اإلله.
قال آخر( :)3ولذلك يذكرون أن عقيدة اإلنسان باهلل يف املجتمعات البدائية ما هي
إَل استمرار لعقيدة الطفل يف حاجته إىل حضن األم ،وكنف األب ومحايتهام ،فهذه العقيدة
أو احلالة الطفولية هي التي أوجدت يف عقله فكرة اإلله القائم مقام األب.
قال آخر( :)4وأصحاب هذه املقولة َيلطون مثل من سبقهم بني الدافع والنتيجة
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املتحصلة من ذلك الدافع من حيث القيمة ..ذلك أن الدافع وما يندفع إليه ليسا سواء وَل
متحدين يف القيمة ،فربام يكون الدافع أمرا تافها ،ولكنه يدفع اإلنسان إىل أمر ذي بال ،كام
لو دفعت احلرب إىل اخرتاع أجهزة مفيدة ،أو دفعت غريزة طلب اجلاه أو الشهرة أو الثروة
إىل ابتداع مكتشفات نافعة.
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك ،فإن هذه املقولة سيف ذو حدين كام يقال ،ألن
الظاهر منه هو أن صاحبها يعيد عقائد الناس إىل العقد الروحية التي تعلق بالنفس اإلنسانية
يف فرتات من عمر اإلنسان؛ فلو صح ذلك فلامذا َل تصح هذه النظرية بالنسبة إىل نفس هذه
العقيدة التي اختارها املحلل جتاه الدين ومفاهيمه ..فلامذا َل يكون إحلاد هذا املحلل
وخصومته مع اهلل سبحانه راجع إىل عقدة روحية أصيب هبا يف فرتة معينة من فرتات
عمره!؟
قال آخر( :)2وخالفا لكل تلك الدعاوى يعترب القرآن الكريم الطمأنينة أثرا من
ِ
ِ
وهب ْم بِ ِذك ِْر اهللَِّ َأ ََل
اآلثار الطبيعية لذكر اهلل سبحانه ،كام قال تعاىل﴿ :ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئ رن ُق ُل ُ ُ
ِ
ِ
وب﴾ [الرعد ،]28 :فهذه اآلية الكريمة تشري إىل أن ثقة املؤمن باهلل
بِذك ِْر اهللَِّ َت ْط َمئ رن ا ْل ُق ُل ُ
وبرمحته ورعايته ،هي األساس يف الطمأنينة التي هزمت اخلوف واحلزن معا ،بدَل من أن
تسقط مهزومة أمامهام ..وليس املراد بالذكر هنا ـ كام يظهر ـ الذكر بالكلمة ،بل املراد به
الذكر يف املواقف ،حيث يعيش اإلنسان الشعور بحضور اهلل يف داخله ،فال يغيب عنه ،يف
أي موقف من مواقف اَلهتزاز أمام حتديات احلياة ومشاكلها ،فيتامسك ويتوازن ويقوى
ويشتد ويثبت أمام اهلل ،ليحس بالثقة بني يديه ..وذلك هو زاد املؤمن يف احلياة ،وتلك هي
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قيمة اإليامن الروحية ،التي جتعله َيتزن عناَص الثقة باحلياة من خالل الثقة باهلل.
قال آخر( :)1كام أن اهلل تعاىل يصف نفسه بأنه منزل السكينة يف قلوب املؤمنني به ،إذ
ِ
السكِينَ َة ِيف ُق ُل ِ
وب املُْؤْ ِمنِنيَ لِ َيزْ َدا ُدوا إِ َيامنًا َم َع إِ َيام ِ ِهن ْم َوهللَِّ ُجنُو ُد
يقولُ :
﴿ه َو ا َّلذي َأنْزَ َل َّ
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َوك َ
َان اهللَُّ عَلِ ًيام َحكِ ًيام﴾ [الفتح ،]4 :فالسكينة التي أنزهلا اهلل سبحانه
َّ َ َ
وتعاىل عىل قلوب املؤمنني ،هي ما وقع يف قلوهبم من رضا وطمأنينة وسكينة ،بعد املوجات
التي تدافعت يف صدورهم ،من وساوس احلرية والبلبلة ،ساعة صلح احلديبية ..فلقد
اضطربت كثري من القلوب ،وزاغت كثري من األبصار ،وقرصت كثري من األفهام عن أن
ترى ما وراء هذا الصلح من خري كثري ،وفتح مبني ،فوقعت فيام وقعت فيه من حرية.
قال آخر( :)2فالفرق بني مقولة أولئك املالحدة وما ذكره القرآن الكريم واضح َل
َيفى عىل املتأمل البصري ،فهم قد اعتربوا حتصيل اَلطمئنان واَلستقرار والسكينة علة
موجدة ،وسببا باعثا عىل اجياد فكرة اإلله ،أما القرآن الكريم فهو جيعل حصول كل هذه
األمور من نتائج ذكره سبحانه ،ومن آثار التوجه إليه تعاىل ..أما اَلنتباه إىل وجوده سبحانه
فهو إما من طريق الفطرة أو من طريق الربهان ليس إَل.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك ،فإن القرآن الكريم يشدد النكري عىل كل من يصف
اهلل سبحانه باألبوة كام فعل النصارى الذين يعدونه أبا ،وينزلونه منزلة الوالد ،كام قال تعاىل:
َان هللَِّ َأ ْن يت ِ
َّخ َذ ِم ْن َو َل ٍد ُس ْب َحا َن ُه إِ َذا َق َىض َأ ْم ًرا َفإِن ََّام َي ُق ُ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
﴿ َما ك َ
ون﴾ [مريم]35 :
َ
توارث العقيدة:
قال آخر( :)4باإلضافة إىل ما ذكرتم من تربيرات ..فقد أرجع بعض أهل تلك
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العصور املظلمة سبب املعارف اإليامنية إىل ما يطلقون عليه [توارث العقيدة] ،وهم
يقصدون بذلك أن العقيدة الدينية أمر فكري ورثته األجيال الالحقة من األجيال السابقة
حتى وصلت إىل عرصنا احلاُض ،وهبذا أراح أصحاب هذه التربير أنفسهم ،وظنوا بأهنم
اهتدوا إىل حتليل سليم يف هذا املجال.
قال آخر :وما قالوه حتى لو كان صحيحا؛ فإنه َل حرج فيه وَل ُضر ،فالكثري من
احلقائق وصل تنا من خالل األجيال السابقة؟ ..فهل نرفضها ألجل ذلك ..أم أهنا تفقد
مصداقيتها بسبب ذلك؟
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك ،فإن رسيان العقيدة الدينية وسيادهتا بني مجيع أبناء
البرش ،ويف مجيع األجيال يكشف عن أهنا من األمور املالزمة لإلنسان ،بحيث َل يعقل
انفكاكه عن ه ،فهي متاما مثل األكل والرشب وامللبس وغريها من الفعاليات واحلاجات
اجلسدية التي َل تفارق البرش وَل تنفك عنهم ..ومثل هذا احلضور الدائم للعقيدة الدينية
يف الفكر البرشي واحلياة العقلية اإلنسانية يكشف عن واقعية هذا األمر ،إذ َل يمكن أن
يكون ليشء ما مثل ذلك احلضور الشامل لوَل كونه كذلك.
قال آخر( :)2فلذلك؛ فإننا لو رجعنا إىل القرآن الكريم لرأينا أن األنبياء عليهم
السالم الذين كانوا يف الرعيل األول من الدعاة إىل اهلل يرصون أشد اإلَصار عىل أنه ليس
لبرش عاقل أن يقتص آثار األمم السالفة من دون متحيص هلا أو حتقيق ،ومن دون أن تكون
﴿وك ََذلِ َك َما َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِيف َق ْر َي ٍة ِم ْن ن َِذي ٍر إِ ََّل
مقرونة بالدليل والربهان ،كام قال تعاىلَ :
وها إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َع َىل ُأ َّم ٍة َوإِنَّا ع ََىل آ َث ِار ِه ْم ُم ْقتَدُ َ
ون َق َال َأ َو َل ْو ِج ْئ ُت ُك ْم بِ َأ ْهدَ ى ِممَّا
رت ُف َ
َق َال ُم ْ َ

( )2اهلل خالق الكون ،ص .82

( )1اهلل خالق الكون ،ص .81

334

َو َجدْ ُت ْم َع َل ْي ِه آ َبا َء ُك ْم َقا ُلوا إِنَّا بِ َام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه كَافِ ُر َ
﴿وك ََذلِ َك َما
ون﴾ [الزخرف 23 :ـ  ،]24وقالَ :
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
وها إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا ع ََىل ُأ َّم ٍة َوإِ َّنا ع ََىل آ َث ِار ِه ْم
رت ُف َ
َأ ْر َس ْلنَا م ْن َق ْبل َك ِيف َق ْر َية م ْن نَذ ٍير إِ ََّل َق َال ُم ْ َ
ُم ْقتَدُ َ
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم اتَّبِ ُعوا َما َأنْزَ َل اهللَُّ َقا ُلوا َب ْل َنتَّبِ ُع َما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه
ون﴾ [الزخرف ،]23 :وقالَ :

وه ْم إِ َىل ع ََذ ِ
الش ْي َط ُ
آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
َان َّ
الس ِع ِري﴾ [لقامن ،]21 :وقالَ ﴿ :قا ُلوا َب ْل َو َجدْ نَا
ان َيدْ ُع ُ
اب َّ
آ َبا َءنَا ك ََذلِ َك َي ْف َع ُل َ
ون﴾ [الشعراء ،]74 :وقالَ ﴿ :قا ُلوا َأ ِج ْئ َتنَا لِ َت ْل ِف َتنَا ع ََّام َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا
ون َل ُك َام ا ْلكِ ْ ِرب َيا ُء ِيف ْاألَ ْر ِ
َو َت ُك َ
ض َو َما ن َْح ُن َل ُك َام بِ ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [يونس ،]78 :وقالَ ﴿ :قا ُلوا َيا

َصالِ ُح َقدْ ُكن َْت فِينَا َم ْر ُج اوا َق ْب َل َه َذا َأ َتن َْهانَا َأ ْن َن ْع ُبدَ َما َي ْع ُبدُ آ َباؤُ نَا َوإِ َّننَا َل ِفي َش ٍّك ِممَّا تَدْ ُعونَا
﴿وإِ َذا ِق َيل َهلم َت َعا َل ْوا إِ َىل ما َأنْزَ َل اهللَُّ َوإِ َىل الرس ِ
إِ َل ْي ِه ُم ِر ٍ
ول َقا ُلوا َح ْس ُبنَا
يب﴾ [هود ،]62 :وقالَ :
َّ ُ
َ
ُْ
ون َش ْيئًا َو ََل َ ْهيتَدُ َ
َان آ َباؤُ ُه ْم ََل َي ْع َل ُم َ
َما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
ون﴾ [املائدة]104 :
قال آخر( :)1ي
إن املنطق الذي حيكم تفكري هؤَلء هو اعتبار الطريقة التي جرى عليها
اآلباء من العبادة والعادات والتقاليد أساسا لالقتداء ،ولالهتداء ،من دون أن يقدموا أي
أساس فكري عىل رشعية ذلك من الناحية الفكرية ،بل كل ما هناك أهنم يتع يقدون من دعوة
التغيري ألهنا خترجهم من دائرهتم التي عاشوا فيها واستغرقوا يف خصوصياهتا ،ولذلك فإهنم
مل يدخلوا مع الطرح القرآين يف جدل فكري حول املوضوع يف مضمون عقيدة اآلباء مقارنا
بمضمون الدعوة القرآنية ،بل أطلقوا كلمة اإلَصار اجلامد ،واَلستغراب القايس
للمحاولة الرسالية يف إبعادهم عام وجدوا عليه آباءهم وعام يعبد آباؤهم ،وأطلقوا كلمة
اجلمود التي تريد أن ختترص حركة احلياة يف املايض ،فال جمال ألية حركة جديدة يف احلاُض
واملستقبل ،ألن مسئوليتهام أن يعيشا يف إرث التاريخ الذي تركه اآلباء ،فالزمن وقف
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﴿وإِ َذا ِق َيل
عندهم ،وا لتطور انتهى إليهم ،وهذا ما تعرب عنه كلمتهم التي نقلها اهلل عنهمَ :
َهلم َت َعا َل ْوا إِ َىل ما َأنْزَ َل اهللَُّ َوإِ َىل الرس ِ
ول َقا ُلوا َح ْس ُبنَا َما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا﴾ [املائدة ]104 :فلن
َّ ُ
َ
ُْ
نفكر يف أي يشء خارج تلك الدائرة من أية جهة كانت ،ومن أي شخص كان ..إنه منطق
التعصب األعمى الذي يواجه األشياء بالنظرة العمياء.
قال آخر( :)1وهلذا نرى القرآن الكريم يطلق احلوار معهم من موقع عقالين متحرك،
ون َش ْيئًا َو ََل َ ْهيتَدُ َ
َان آ َباؤُ ُه ْم ََل َي ْع َل ُم َ
كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َو َل ْو ك َ
ون﴾ [املائدة ،]104 :ذلك أن مسألة
اَلقتداء واَلهتداء َل بد هلا من أن تنطلق من املوقع الذي يملك أساس القدوة من خالل
وقوته ،ويلتزم أساس اهلدى من خالل العلم الواسع العميق،
أنه يملك مسؤولية الفكر ي
والعقل املنفتح الدقيق ،والرؤية الواضحة الواسعة ،واهلدى املرشق ،متاما كام هو الرجوع
إىل أهل اخلربة واملعرفة الذين تطمئن النفس إليهم ،ويسرتيح العقل والعلم واهلدى
عندهم ،بل ربام كان آباؤهم أكثر علام وأوسع عقال وأكثر جتربة منهم ،ما جيعل من تقليدهم
واتباعهم هلم أمرا َل يرتكز عىل أساس ما يرتبط بالشكل َل باملضمون ،وهذا ما نستوحيه
من اآلية الكريمة يف قوله تعاىلَ ﴿ :ما َت ْع ُبدُ َ
وها َأ ْن ُت ْم َوآ َباؤُ ُك ْم َما
ون ِم ْن ُدونِ ِه إِ ََّل َأ ْس َام ًء َس َّم ْي ُت ُم َ
َأنْزَ َل اهللَُّ ِهبا ِمن س ْل َط ٍ
ان إِ ِن ْ
احلُك ُْم إِ ََّل هللَِّ َأ َم َر َأ ََّل َت ْع ُبدُ وا إِ ََّل إِ َّيا ُه َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر
َ ْ ُ
الن ِ
ون﴾ [يوسف ،]40 :فهي جمرد أسامء ي
َّاس ََل َي ْع َل ُم َ
ترن يف أسامعكم بعيدا عن مضموهنا
احلقيقي الذي تناقشه عقولكم.
قال آخر( :)2وهكذا نجد القرآن الكريم َل يطرح عليهم الرفض املطلق لعقائد
آبائهم يف البداية ،بل يدعوهم للدخول يف مقارنة بني ما يعبد آباؤهم ،وما يفكرون به
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ويسريون عليه ،ودعوة النبي  لإلسالم يف عقيدته وفكرته وعبادته ومنهجه ،وذلك قوله
تعاىلَ ﴿ :
قال َأ َو َل ْو ِج ْئ ُت ُك ْم بِ َأ ْهدى ِممَّا َو َجدْ ُت ْم َع َل ْي ِه آبا َء ُك ْم قا ُلوا إِنَّا بِام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه كافِ ُر َ
ون﴾
[الزخرف ،]24 :وبذلك؛ فإنه يدعوهم ملناقشة هذا املنهج املتعايل يف اهلداية والوعي لريفضوا
الفكر األدنى وليختاروا الفكر األهدى ..وهكذا أراد القرآن هلم أن يفكروا وحياوروا
وَيتاروا من موقع ذلك ،لكن التعصب األعمى أغلق عقوهلم ومجيد حركتهم وجعلهم
يغرقون يف الظالم واجلهل والتخ يلف.
قال آخر( :)1إن املنهج القرآين يرتكز عىل حرية اإلنسان يف تفكريه من خالل
مسئوليته عن قناعاته التي يريد اهلل له أن ينطلق هبا من قاعدة فكرية صلبة ،فال ضغط من
موقع العاطفة والقوة ،وَل خضوع للعاطفة وللمصالح ،بل هي احلقيقة التي تدعو اإلنسان
إىل مالحقتها بالتأمل والتفكري والبحث ،بعيدا عن تراث املايض وعن هيمنة احلاُض.
ب .اهلدى والنور:
بعد أن بلغ احلديث باألساتذة إىل هذا املحل جاء شاب ،وربت عىل كتفي ،وقال:
يكفيك هذا ..فهم سيتطرقون اآلن إىل تربيرات َل عالقة هلا بعرصك ..ولذلك َل حاجة
لك لالستامع هلا أو تسجيلها.
قلت :فهل تسمح يل أن أكتفي باَلستامع دون التسجيل؟
قالَ :ل ُضورة لذلك ،وَل حاجة له ..والعاقل هو الذي َل يضيع وقته فيام َل حاجة
له فيه.
قلت :لقد كنت أحسب أن أهل عرصنا قد بلغوا الغاية يف اكتشاف املربرات التي
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ترصف عن الدين.
قال :لو كان ذلك صحيحا لكان الشيطان قد تقاعد عن وظائفه وغواياته ..وهو مل
يتقاعد أبدا ..لذلك كان يديل لكل عرص بام يتناسب مع عقوهلم وما وصلوا إليه من تطور
يف شؤون احلياة.
قلت :أجل ..لقد ذكرتني بام نطلق عليه [اإلحلاد اجلديد] ،فهو نسخة متطورة
تتناسب مع عرصنا ..أي الذي كنت فيه.
قال :وقد اخرتع الشيطان بعد ذلك الكثري من أنواع اإلحلاد ..وأطلق عليها الكثري
من األلقاب املغرية.
قلت :وَلشك أن الكثري وقع يف حبائلها.
قال :أجل ..والكثري أيضا فطن حلبائلها ..ولذلك راح يستعمل من تلبيسات
الشيطان وسائل للهداية.
قلت :كيف ذلك؟
قال :بتعريف الناس بأساليب التضليل ..ومن خالهلا وصلوا إىل اهلداية ،ومن أقرب
الطرق.
قلت :أجل ..فمن عرف إبليس وتلبيسه اهتدى للحق ونوره.
قال :بام أنك ذكرت هذا ..فهلم بنا إىل حديقة يف هذه املدينة جيتمع فيها الكثري من
الفالسفة واملفكرين الذين مروا يف حياهتم بام مألهم بالشكوك والوساوس ..لكن اهلل
هداهم بعد أن ختلصوا من حجب اهلداية ،وركبوا معارجها.
قلت :إن هذا مجيل جدا ..فهل تأذنون يل يف كتابة أسامئهم حتى يتعرف قومي عىل
الفالسفة املستقبليني؟
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قالَ :ل ..لن يؤذن لك يف ذلك ..ولن يفيد ذلك قومك شيئا ..بل قد جيعلون ذلك
وسيلة للسخرية بك وهبم.
قلت :فهلم بنا إليه.
رسنا مسافة قصرية يف تلك املدينة الكبرية التي حتلت بحلية اإليامن إىل أن وصلنا إىل
ِ
ِ
ب فِ ِيه ُهدً ى لِ ْل ُمت َِّقنيَ ﴾ [البقرة،]2 :
َاب ََل َر ْي َ
ساحة كتب عىل باهبا قوله تعاىلَ ﴿ :ذل َك ا ْلكت ُ
ورأيت أمامها شيوخا وكهوَل يظهر عليهم الوقار جيلسون عىل كراسيها الفاخرة.
وما هي إَل فرتة قصرية من حضوري معهم ،حتى قال أحدهم :هل تعرفون أن هذه
اآلية الكريمة التي كتبت يف مدخل هذه الساحة هي السبب يف إيامين واهتدائي إىل الرصاط
املستقيم؟
قال اجلمع :كيف ذلك؟
قال :لقد كنت أقرأ القرآن الكريم وأنا مملوء بتلك الشكوك التي وضعها
﴿هدً ى لِ ْل ُمت َِّقنيَ ﴾ [البقرة ،]2 :وقوله قبلها:
الدجاجلة ..لكني عندما تأملت يف قوله تعاىلُ :
﴿ َذلِ َك ا ْلكِتَاب ََل ريب فِ ِ
يه﴾ [البقرة ..]2 :علمت أن اهلداية مرشوطة باليقني والتقوى..
َْ َ
ُ
ولذلك رحت أهذب نفيس ،وأرفع عنها كل األدناس التي حتول بينها وبني النور القرآين
إىل أن هداين اهلل ..فرصت أرى احلق رأي العني ..بل أتعجب ممن ينكر احلق مع وضوحه
الشديد.
قال آخر( :)1صدقت ..وقد عرب القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ُه َل ُق ْر ٌ
آن
َاب م ْكنُ ٍ
ِ
ون ََل َي َم رس ُه إِ ََّل املُْ َط َّه ُر َ
ون َتن ِْز ٌيل ِم ْن َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [الواقعة 77 :ـ  ،]80فاآلية
يم ِيف كت ٍ َ
ك َِر ٌ
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الكريمة َل تشري فقط إىل الطهارة الظاهرية ،وإنام تشري أيضا إمكان تيرس الوصول لفهم
حمتوى آيات القرآن واَلهتداء هبا من خالل تطهري النفس من الرذائل األخالقية ،ألن
الصفات القبيحة متنع من مشاهدة مجال احلق باعتبارها حجابا مظلام بني اإلنسان واحلقائق.
َاها بِ َأي ٍد وإِنَّا ملَُ ِ
وس ُع َ
ون
الس َام َء َبنَ ْين َ ْ َ
قال آخر :صدقتم ..فمن يقرأ قوله تعاىلَ :
﴿و َّ
َاها َفنِعم املَْ ِ
ون َو ِم ْن ُك ِّل َيش ٍء َخ َل ْقنَا زَ ْو َج ْ ِ
ني َل َع َّل ُك ْم ت ََذك َُّر َ
اهدُ َ
ون َف ِف رروا إِ َىل اهللَِّ
َو ْاألَ ْر َض َف َر ْشن َ ْ َ
ْ
إِ ِّين َل ُك ْم ِمنْ ُه ن َِذ ٌير ُمبِنيٌ ﴾ [الذاريات 47 :ـ  ]50وهو يعتقد أن صاحب هذه الكلامت هو اهلل نفسه
خالق الكون مجيعا ،وأنه هو الذي بنى السامء ،وهو الذي يوسعها ،وهو الذي فرش األرض
ومهدها ..يمتلئ هيبة وخشوعا وتعظيام هلل ..لكن الذي يقرؤها ـ مثلام قرأها املرشكون
واحلداثيون واملالحدة ـ باعتبارها منتوجا ثقافيا وأدبيا صاغه رسول اهلل  ،فإنه َل حمالة
سيضحك عىل هذه العبارات ،ويسخر منها ،وربام يتوهم مثلام توهم املرشكون أن قائلها
جمنون أو كاهن.
قال آخر :أجل ..فللبعد املقدس لقراءة القرآن الكريم تأثريه الكبري يف فهمه
واستيعابه واَلستفادة منه ،بخالف الذي يقرؤه كنص برشي ،أو كنص جمهول املصدر ،أو
كنص غري مقدس ،فإنه لن يستفيد منه شيئا ،بل سريى فيه دعاوى كثريةَ ،ل يليق لبرش أن
يدعيها ..وهذا واضح جدا ،فلو أن اخلطاب الذي يقدمه الرئيس ،والذي هو صاحب
القرار األكرب يف دولته ،نسب لبواب أو عامل بسيط لسخر منه ،ذلك أن البواب َل يستطيع
أن يقرر تلك القرارات الكربى التي َل يقررها إَل الكبار.
قال آخر :وهلذا؛ فإن من يقرأ القرآن الكريم بعيدا عن أصله املقدس ،يقع َل حمالة
يف اَلعرتاض ،حتى لو مل يرصح باعرتاضه ،وكيف َل يعرتض ،وهو يتوهم أن الذي يقول:
اجل ِحيم ص رلوه ُثم ِيف ِس ْل ِس َل ٍة َذر ُعها سبع َ ِ
اس ُل ُكو ُه إِ َّن ُه ك َ
ُ
َان ََل
ْ َ َ ُْ
ون ذ َراعًا َف ْ
﴿خ ُذو ُه َف ُغ رلو ُه ُث َّم ْ َ َ َ ُ َّ
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ِ
ِ
حي رض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني﴾ [احلاقة 30 :ـ  ]34جمرد برش عاديَ ،ل إله هذا
ُيؤْ م ُن بِاهللَِّ ا ْل َعظي ِم َو ََل َ ُ
الكون مجيعا ..أما عندما يقرأ تلك اآليات الكريمة ،باعتبارها وحيا إهليا ،وأن صاحبها هو
اهلل نفسه خالق اإلنسان ،وخالق الكون مجيعا؛ فإن فرائصه ترتعد عندما يسمعها ،مثلام
نرتعد عندما نسمع صوت القايض ،وهو حيكم األحكام املشددة ،بينام نضحك عىل صوت
البواب عندما يقلده فيها ،ألن البواب َل عالقة له باألحكام القضائية ،بخالف القايض.
قال آخر :وهكذا ،فإن َلعتقاد القداسة دوره الكبري يف فهم القرآن الكريم ،ويف
التأثر به ،واَلنفعال له ..بل إن الكثري من التساؤَلت التي قد يوحي هبا الشيطان أثناء
القراءة تزول مبارشة عند تذكر أن هذا الكالم كالم اهلل خالق كل يشء ،ومالك كل يشء،
من َ
﴿َل ُي ْس َأ ُل ع ََّام َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َأ ُل َ
ون﴾ [األنبياء]23 :
قال آخر :أجل ..ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل ﴿ َيا َأ ر َهيا النَّبِ ري إِنَّا َأ ْح َل ْلنَا َل َك
َات عَم َك وبنَا ِ
َت ي ِمينُ َك ِممَّا َأ َفاء اهللَُّ َع َلي َك وبن ِ
اج َك َّ
ت
ِّ َ َ
ْ ََ
ور ُه َّن َو َما َم َلك ْ َ
َأزْ َو َ
َ
الال ِيت آ َت ْي َت ُأ ُج َ
َات َخالِ َك وبن ِ
عَامتِ َك وبن ِ
َات َخ َاَلتِ َك َّ
اج ْر َن َم َع َك َوا ْم َر َأ ًة ُمؤْ ِمنَ ًة إِ ْن َو َه َب ْت َن ْف َس َها
الال ِيت َه َ
ََ
ََ
َّ
لِلنَّبِي إِ ْن َأراد النَّبِي َأ ْن يس َتنْكِحها َخالِص ًة َل َك ِمن د ِ
ون املُْؤْ ِمنِنيَ َقدْ عَلِ ْمنَا َما َف َر ْضنَا َع َل ْي ِه ْم
ْ ُ
َ
َ َ
َ َ ر َ ْ
ِّ
ِ
ِيف َأزْ َو ِ
ون َع َل ْي َك َح َر ٌج َوك َ
َت َأ ْي َام ُهنُ ْم لِ َك ْي َال َي ُك َ
يام﴾ [األحزاب:
اج ِه ْم َو َما َم َلك ْ
ورا َرح ً
َان اهللَُّ َغ ُف ً
 ،]50والتي تشكل عقبة كبرية يف عقول املشككنيَ ،ل يستطيعون استساغتها ،بينام يقرؤها
املؤمن بذوق عظيم ،وروحانية عالية ،ألنه يعلم من خالهلا مكانة رسول اهلل  عند ربه،
وكيف خصه هبذا التخصيص ،ويرتبط من خالل تلك القراءة باهلل ورسوله  ،ويزداد إيامنا
هبام ..لكن الشاك واملتشكك حياول الفرار من تلك اآلية وغريها ،ويلتمس احليل الكثرية
لذلك ..وربام يوقعه سوء ظنه يف الكفر واجلحود ..وهو ما نص عليه القرآن الكريم نفسه
عندما قال﴿ :و ُننَزِّ ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
مح ٌة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َو ََل َي ِزيدُ ال َّظاملِنيَ إِ ََّل َخ َس ًارا﴾
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء َو َر ْ َ
َ
َ ْ
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[اإلرساء]82 :

قال آخر :أحسنت ..فاآلية الواحدة يقرؤها املؤمن؛ فيزداد هبا يقينا ونورا وهدى،
ويقرؤها من حجب بعقله؛ فيقع يف األوهام وسوء الظن ،وقد يبحث يف القواميس ليحرف
الكلم عن مواضعه ،وحيول من القرآن الكريم أداة للتالعب باأللفاظ واملعاين.
قال آخر :وهكذا ذكر القرآن الكريم أن اهلل تعاىل يمتحن عباده بأمثال تلك اآليات
حتى يتميز من يسلم هلل ،وَل يقدم بني يديه شيئا ،واآلخر الذي يسقط يف اَلمتحان ،وعند
أول اختبار.
﴿و َما ك َ
َان ملُِؤْ ِم ٍن َو ََل ُمؤْ ِمن ٍَة إِ َذا َق َىض اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه
قال آخر :وهلذا قال تعاىل حمذراَ :
ون َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
ض َال ًَل ُمبِينًا﴾ [األحزاب:
ص اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َ
َأ ْم ًرا َأ ْن َي ُك َ ُ ُ
﴿وإِ ْذ َت ُق ُ
ول لِ َّل ِذي َأ ْن َع َم اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه َأ ْم ِس ْك
 ،]36وقد جاء عقب هذه اآلية قولهَ :

ِ ِ
ِ
ِ
َّاس َواهللَُّ َأ َح رق َأ ْن َ ْ
خت َشا ُه
َع َل ْي َك زَ ْو َج َك َوات َِّق اهللََّ َو ُختْفي ِيف َن ْفس َك َما اهللَُّ ُم ْبديه َو َخت َْشى الن َ
َف َل َّام َق َىض زَ ْيدٌ ِمن َْها َو َط ًرا زَ َّو ْجنَاك ََها لِك َْي ََل َي ُك َ
ون ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َح َر ٌج ِيف َأزْ َواجِ َأ ْد ِع َيائِ ِه ْم إِ َذا

َان َأ ْم ُر اهللَِّ َم ْف ُع ً
َق َض ْوا ِمن ُْه َّن َو َط ًرا َوك َ
وَل﴾ [األحزاب ،]37 :وهي اآليات التي مألت قلوب

الشاكني املشككني أوهاما يف حق النبوة وقدسيتها.
قال آخر :وهلذا ورد عن الكثري من الصحابة قوهلم( :لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا
يرى اإليامن قبل القرآن ،وتنزل السورة عىل حممد



فنتعلم حالهلا وحرامها ،وأمرها

وزاجرها ،وما ينبغي أن نوقف عنده منها ،كام تعلمون أنتم اليوم القرآن ،ثم لقد رأيت اليوم
رجاَل يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليامن ،فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته ،وَل يدري ما أمره
( )1

وَل زاجره ،وَل ما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدقل)
( )1الرتمذي ()2634
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قال آخر :وذلك يعني أن أثر القرآن الكريم والفهم السليم لهَ ،ل يكو ن إَل بعد
﴿َل ي ْأتِ ِ
يه ا ْل َباطِ ُل ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َو ََل ِم ْن
حتصيل اإليامن بقداسته ،واعتباره كالم اهلل الذي َ َ
َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍ ِ ٍ
م َمحيد﴾ [فصلت]42 :
ْ َ
قال آخر :وهلذا كان األوىل بالشاكني املشككني ومن تبعهم البحث عن الرباهني
الدالة عىل كون القرآن الكريم وحيا من اهلل تعاىل ،وذلك بالنظر يف األدلة املختلفة التي
ذكرها املتكلمون ،أو بتأمل القرآن الكريم بصدق وحيادية ..وعندما حيصل هلم اإليامن
حيصل هلم الفهم السليم ،أما جتريد القرآن الكريم من قداسته؛ فإنه لن يزيدهم إَل ضالَل
يف فهمه ،كام قال تعاىل﴿ :و ُننَزِّ ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
مح ٌة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َو ََل َي ِزيدُ ال َّظاملِنيَ
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء َو َر ْ َ
َ
َ ْ
ارا﴾ [اإلرساء]82 :
إِ ََّل َخ َس ً
قال آخر( :)1أحسنت ..ففي هذه اآلية الكريمة إشارة إىل ما يف القرآن الكريم من
أحاديث كثرية عن املرض الروحي والفكري ،الذي يرتك آثاره سلبيا عىل حركة اإلنسان يف
احلياة ،ويبعده عن الوضع الطبيعي الذي يتمثل بالفطرة اإلنسانية اهلادية التي تقوده إىل خط
التوازن ،وجتعله يواجه املشاكل الفكرية بالتأمل والبحث واحلوار ،فال يضيق بأية مشكلة
تواجه قناعاته ،وَل يتجمد أمام حالة تعصب ،وَل يرتبك يف قرارته أو يعيش حالة احلرية،
بل يتعامل مع املسألة الفكرية من موقع املسؤولية عل مستوى القناعة واملوقف .ومن هنا،
كان الشك مرضا يف القلب ويف الواقع ،كام كان الكفر كذلك ،ألن الكفر يمثل اَلنحراف
عن خط التوحيد ،من خالل عدم اَلرتفاع إىل مستوى مسؤولية الفكر املنطلق من مواقع
احلجة ،واَلستسالم للمزاج الذايت الباحث عن التنفيس عن عقدته باهلروب إىل أجواء
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الالمباَلة بعيدا عن احلوار ،أما الشك ،فإنه يمثل اخللل النفيس الذي يعيش فيه اإلنسان
التذبذب العميل بني مفهومي الفكر واملوقف ،وبذلك يعمل املنافق عىل خداع نفسه وخداع
غريه ،طلبا لبعض املكاسب واألطامع الشخصية.
قال آخر( :)1وهلذا جاء القرآن الكريم ليثري اَلهتامم بالصحة الروحية ،بالقوة نفسها
التي يعيش فيها اإلنسان اَلهتامم بالصحة اجلسدية ،وليؤكد عىل خطورة النتائج السلبية
عىل قضية املصري يف الدنيا واآلخرة ،وليعرف الناس مالمح هذا املرض يف الفكر والسلوك
والعالقات ،ويفتح هلم املجاَلت الواسعة َللتامس الشفاء من مواقعه ،بالرتكيز عىل صفاء
الفطرة ،واستقامة الفكر ،وانفتاح الروح ،ومسؤولية احلركة واملوقف يف اخلط العام الذي
يؤكد عىل املبدأ واملنهج ،ويف اخلطوط التفصيلية التي تضع التطبيق السليم يف خدمة
النظرية .ويف هذا اَلجتاه كان اإلحلاح عىل تزكية الروح من الداخل حتى العمق ،وعىل تعليم
الكتاب الذي يثري النظرية يف خطوطها العامة واخلاصة ،وعىل تعليم احلكمة التي تعرف
اإلنسان مواقع التحرك يف دراسة الساحة من حيث الشخص واجلو والظروف.
قال آخر( :)2ولذلك قال تعاىل﴿ :و ُننَزِّ ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء﴾ [اإلرساء ]82 :أي ملن
َ
َ ْ
قرأه وتدبره ووعاه وعمل به ،ومحله دعوة مفتوحة للحياة كلها وللناس كلهم ..يف روح
مليئة باجلدية واَلهتامم واملسؤولية ،وبذلك يعرف كيف تكون سعادة الروح ،ونظافة
الضمري ،وسالمة الوجدان ،وصفاء الفطرة ،واستقامة احلياة ..ويلتقي بالصحة النفسية من
أقرب طريق ،فيكتشف كيف يكون الفكر أساسا للقناعة ،وكيف يكون احلوار وسيلة
للوصول إىل مواقع الوحدة أو التفاهم ،وكيف تكون الرصاحة أداة َلكتشاف احلقائق،
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وكيف يكون التعاون قوة للساحة ،وكيف يكون اَلنسجام بني القناعة واملوقف مظهرا
للقوة ،فيلتقي باإليامن القائم عىل احلجة ،وباملسؤولية املرتكزة عىل الوضوح ،وباإلخالص
املنطلق من خط التقوى وقاعدة احلق.
مح ٌة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [النمل ]77 :فيام يفتح قلوهبم عىل
﴿و َر ْ َ
قال آخر( :)1ولذلك قال تعاىلَ :
النور الذي يتفايض بالعلم واليقني واإليامن ،ويدفع مواقفهم إىل التكامل أو الوحدة أو
اللقاء ،وهيذب نفوسهم بالطهر والعفة والصفاء ،وحيقق هلم الكثري من النتائج اإلجيابية عىل
صعيد التخطيط الدقيق للفكر والرشيعة واحلياة ..وبذلك تتحول الرمحة من عاطفة يف
القلب ،وإحساس يف الشعور ،إىل حركة واعية مليئة بكل ما يغني التجربة ،ويعمق الوجود.
إهنا رمحة الفعلَ ،ل رمحة اَلنفعال.
﴿و ََل َي ِزيدُ ال َّظاملِنيَ إِ ََّل َخ َس ًارا﴾ [اإلرساء ،]82 :فهؤَلء
قال آخر( :)2وهو مع ذلك كله َ
الذين يعيشون الالمباَلة واَلسرتخاء أمام حاجات اجلسد ،وينتقلون من خسارة إىل أخرى
يف طريقتهم يف احلياة ،وأسلوهبم يف حركة العالقات وطبيعة اَلنتامءات ،القائم عىل سياسة
اللف والدوران ،فيفقدون سالمهم النفيس والعميل ،ويتخبطون يف احلرية واَلرتباك،
ويتحركون يف نفق الضياع ..ولذلك تأيت آيات القرآن الكريم لتضعهم وجها لوجه أمام
الربح احلقيقي ،الذي يؤمن هلم سالمة الدنيا واآلخرة ،وحيقق هلم سعادة الروح إىل جانب
سعادة اجلسد ،ويقدم هلم ذلك كله بطريقة تفصيلية يف آياته البينات ،ويف ترشيعاته احلكيمة،
ويف منهجه القويم ،فريفضون ذلك كله ،فيخرسون بذلك كل اخلري يف الدنيا ،ويضيفون
إليه خسارة املصري يف اآلخرة ،عندما يواجهون احلساب الدقيق الذي ينتهي هبم إىل عذاب
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النار ،جزاء عىل ما أنكروه من حقائق ،وما فرطوا فيه من مواقف ،وما أجرموا به من أعامل.
قال آخر( :)1وهلذا يفرق اهلل تعاىل بني القراءتني املقدسة واملدنسة ،فيقولَ ﴿ :أ َف َمن
ِ
احل رق ك ََم ْن ُه َو َأع َْمى إِن ََّام َيت ََذك َُّر ُأ ْو ُلو ْا األَ ْل َب ِ
اب﴾ [الرعد  ،]19وقد
َي ْع َل ُم َأن ََّام ُأ ِنز َل إِ َل ْي َك من َر ِّب َك ْ َ
وردت هذه اآلية الكريمة بعد آيات سابقة ذكر فيها اهلل تعاىل األعمى والبصري ،والظلامت
والنور ،والزبد وما ينفع الناس ..وهي أمور متضادة ،كتضاد الرش واخلري ،والضالل
واهلدى ..كذلك الذين نظروا يف آيات اهلل فعرفوا أهنا احلق من اهلل ،وأهنا تنزيل من حكيم
خبري والذين عميت أبصارهم عن هذه اآليات ،فلم يروا منها شيئا هيدهيم إىل اهلل ،مها عاملان
متضادان ..هؤَلء مبرصون ،وأولئك عمى َل يبرصون.
قال آخر( :)2واَلستفهام يف اآلية الكريمة مراد به التقريع والتسفيه ألهل الرشك
والضالل ،الذين عميت بصائرهم عن التهدى إىل احلق ،عىل ضوء ما تال عليهم الرسول
الكريم من آيات اهلل ..ويف قوله تعاىل﴿ :إِن ََّام َي َت َذك َُّر ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [الرعد ]19 :تنويه باملؤمنني
الذين قادهتم عقوهلم إىل احلق ،فعرفوا اهلل ،وآمنوا به ،كام أنه تعريض باملرشكني واهتام هلم
بالسفه ،والغفلة ،وأهنم ليسوا من أصحاب العقول العاملة املبرصة.
قال آخر( :)3وقد وصف اهلل تعاىل هؤَلءاملبرصين من أويل األلباب بقوله﴿ :ا َّل ِذي َن
ون املِْي َث َ
ون بِ َع ْه ِد اهللَِّ َو ََل َينْ ُق ُض َ
ُيو ُف َ
اق﴾ [الرعد ]20 :هو صفة ألوىل األلباب ،أصحاب العقول
املبرصة ،والبصائر املدركة ..وعهد اهلل الذي يوفون به ،هو كل عهد يقطعونه عىل أنفسهم
هلل ،أو للناس ،وقد جعل وا اهلل كفيال عليهم فيام أعطوا من عهد ..فاملؤمنون باهلل حقا هم
الذين إذا أعطوا مثل هذا العهد من أنفسهم ،بروا به ووفوا ،وأبى عليهم إيامهنم ،ووَلؤهم
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هلل أن يعطوا عهدا باسمه ،ثم يغدروا به وينقضوه ،فذلك مما َل يتفق مع الوَلء هلل ،واإلكبار
لذاته ،فضال عن أنه حطة بالكرامة اإلنسانية ،وإزراء بقدر اإلنسان ،وإسقاط ملروءته ..وأما
امليثاق الذي َل ينقضونه ،فهو امليثاق الذي أخذه اهلل سبحانه وتعاىل عىل أبناء آدم وهم يف
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ َر رب َك ِم ْن َبنِي آ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّي َت ُه ْم
عامل األرواح ،كام يقول سبحانه وتعاىلَ :
َو َأ ْش َهدَ ُه ْم ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّب ُك ْم َقا ُلوا َب َىل َش ِهدْ نَا﴾ [األعراف ]172 :وهذا امليثاق الذي
أخذه اهلل عىل أبناء آدم ،هو ما أودع فيهم من فطرة سليمة ،من شأهنا أن تتهدى إىل اهلل،
وتعرف طريقها إليه ،وتؤمن به ،لو أهنا تركت وشأهنا ،دون أن يدخل عليها ما يفسدها،
من وساوس الشيطان ،وغوايات املغوين ،وضالَلت املضلني.
ِ
﴿وا َّل ِذي َن َي ِص ُل َ
وص َل
ون َما َأ َم َر اهللَُّ بِه َأ ْن ُي َ
قال آخر( :)1ثم وصفهم اهلل تعاىل بقولهَ :
ون سوء ِْ
احل َس ِ
اب﴾ [الرعد ،]21 :وهو بيان لصفات أخرى من صفات
َو ََي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم َو ََيَا ُف َ ُ َ
املؤمنني ،بعد أن تأكد إيامهنم باهلل ،ووفاؤهم بعهوده ومواثيقه ..فقد مدحهم اهلل سبحانه
ِ
وتعاىل بأهنم ﴿ َي ِص ُل َ
وص َل﴾ [الرعد ]21 :والذي أمر اهلل ـ سبحانه ـ به أن
ون َما َأ َم َر اهللَُّ بِه َأ ْن ُي َ
يوصل ،هو اإليامن ..فهم بإيامهنم باهلل بعد أن أصبحوا يف عامل األشباح ،وصاروا أهال
للتكليف ،هم هبذا قد وصلوه بإيامهنم الذي كان منهم وهم يف عامل األرواح ..وهذا ما أمر
اهلل به أن يوصل ،إذ كانت دعوة الرسل إىل اإليامن باهلل ،دعوة إىل وصل هذا اإليامن ،بإيامن
الفطرة املستكن فيها ..وهلذا ذم اهلل سبحانه الكافرين بأهنم قطعوا ما أمر اهلل به أن يوصل،
فخانوا هبذا ،عهد اهلل ،ونقضوا ميثاقه ..فالكافرون قد نقضوا عهد اهلل الذي معهم ،بعد أن
جاءهم رسله ليوثقوه ،ويذكروا به ،وهم هبذا الكفر قطعوا ما أمر اهلل به أن يوصل ،وهو أن
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يصلوا إيامن الفطرة املركوز فيهم ،بإيامن الدعوة عىل يد الرسل ..وهم هبذا الكفر قد
﴿و ُي ْف ِسدُ َ
ون ِيف
أصبحوا أدوات هدم ،وإفساد ،يف كيان املجتمع اإلنسانى ،كام قال تعاىلَ :
ض ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم ال َّل ْعنَ ُة َو َهل ُ ْم ُسو ُء الدَّ ِ
ْاألَ ْر ِ
ار﴾ [الرعد]25 :
ون سوء ِْ
احل َس ِ
اب﴾
قال آخر( :)1ثم وصفهم اهلل تعاىل بقولهَ :
﴿و ََي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم َو ََيَا ُف َ ُ َ
[الرعد ]21 :فمن صفات هؤَلء الصادقني أهنم َيشون رهبم ،وَيافون سوء احلساب يوم
القيامة ،إذا جاءوا إىل هذا اليوم بام َل يرىض اهلل من سيئات ومنكرات ،وهلذا ،فهم يتجنبون
السوء ،وجيانبون املنكر ،خشية هلل ،وخوفا من سوء احلساب ،يوم احلساب.
ِ
ربوا ا ْبتِغَا َء َو ْج ِه َر ِّ ِهب ْم َو َأ َقا ُموا
قال آخر( :)2ثم وصفهم اهلل تعاىل بقولهَ :
﴿وا َّلذي َن َص َ ُ
ون بِ ْ ِ
الص َال َة و َأ ْن َف ُقوا ِممَّا رزَ ْقن ُ ِ
رسا َوع ََالنِ َي ًة َو َيدْ َر ُء َ
الس ِّي َئ َة ُأو َلئِ َك َهل ُ ْم ُع ْق َبى الدَّ ِار﴾
َ
َّ
احلَ َسنَة َّ
َ
َاه ْم ا
[الرعد ]22 :وهو أيضا بيان للصفات املكملة لتلك األوصاف التي ينبغى أن تكون للمؤمنني
باهلل ..إيامنا حقا ..فهم يصربون ابتغاء وجه رهبم ..يصربون عىل ما أصاهبم من ُض ،وما
مسهم من أذى ،وما نزل هبم من مكروه ،يرجون هبذا ،اجلزاء احلسن من اهلل عىل رضاهم
باملكروه ،وصربهم عىل الُّض ،إذ كان ذلك تسليام منهم بقضاء اهلل ،وإيامنا بحقه سبحانه
وتعاىل يف ملكه ،يفعل ما يشاءَ ،ل معقب حلكمه ..ويف قوله تعاىل﴿ :ا ْبتِغَا َء َو ْج ِه َر ِّهبِ ْم﴾
[الرعد ]22 :إشارة إىل أن متوجههم يف احتامل الُّض ،والصرب عىل املكروه ،إنام هو من أجل
الظفر برضا اهلل عنهم.
قال آخر :وهكذا أخرب اهلل تعاىل عن األحوال التي تعرتي املقدسني للقرآن الكريم،
ور ٌة َف ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
ول َأ ري ُك ْم زَ ا َد ْت ُه َه ِذ ِه إِ َيامنًا َف َأ َّما ا َّل ِذي َن
واملدنسني له؛ فقالَ :
﴿وإِ َذا َما ُأن ِْز َل ْت ُس َ
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ِ
ِ
ون َو َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ
رش َ
وهبِ ْم َم َر ٌض َفزَ ا َد ْ ُهت ْم ِر ْج ًسا إِ َىل ِر ْج ِس ِه ْم
آ َمنُوا َفزَ ا َد ْ ُهت ْم إ َيامنًا َو ُه ْم َي ْس َت ْب ُ
َو َما ُتوا َو ُه ْم كَافِ ُر َ
ون﴾ [التوبة]125 ،124 :
قال آخر( :)1أي وإذا أنزل اهلل تعاىل عىل رسوله  سورة من سور كتابه الكريم،
فمن املنافقني من يقول إلخوانه عىل سبيل اَلستهزاء هذه املقالة ليثبتوا عىل النفاق ،أو يقول
ملن يلقاه من املؤمنني مشككا هلم :أيكم زادته هذه السورة إيامنا ويقينا بحقية القرآن
واإلسالم وصدق الرسول  ،أو أيكم زادته تصديقا جازما مقرتنا بإذعان النفس
وخضوعها ،وأشعرته بلزوم العمل هبا لتيقنه بصدق الرسول الذي أنزلت عليه؟ ..وهذا
يدل عىل أن اإليامن عىل هذا النحو يزيد بالقرآن ،وَل سيام من حيُّض نزوله ويسمعه منه،
وكذا يزيد بسامعه من غريه يف قلب املؤمن قوة إذعان ورغبة يف العمل والقرب من اهلل.
قال آخر( :)2وقد قال تعاىل جميبا عن هذا السؤال مبينا حاهلم وحال املؤمننيَ ﴿ :ف َأ َّما
ِ
ِ
ِ
رش َ
ون﴾ [التوبة ،]124 :أي فأما املؤمنون فيزيدهم نزول
ا َّلذي َن آ َمنُوا َفزَ ا َد ْ ُهت ْم إ َيامنًا َو ُه ْم َي ْس َت ْب ُ
القرآن زيادة اليقني واطمئنان القلب ،ويزيدهم قوة يف العمل به والتقرب إىل رهبم ،وهم
يستبرشون بنزوهلا ملا يرجون من خري هذه الزيادة ،بتزكية أنفسهم وسعادهتم يف الدنيا
﴿و َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ
وهبِ ْم َم َر ٌض َفزَ ا َد ْ ُهت ْم ِر ْج ًسا إِ َىل ِر ْج ِس ِه ْم َو َما ُتوا َو ُه ْم كَافِ ُر َ
ون﴾
واآلخرةَ ..
[التوبة ،]125 :أي وأما الذين يف قلوهبم شك وارتياب دعاهم إىل النفاق بإرسار الكفر وإظهار
اإلسالم ،فزادهتم كفرا ونفاقا مضموما إىل كفرهم ونفاقهم السابق ،واستحوذ ذلك عليهم
واستحكم فيهم إىل أن ماتوا عىل الكفر والنفاق عىل مقتىض سننه تعاىل يف تأثري األعامل يف
صفات النفس وتغيري هواجس الفكر.
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قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل حاهلم العجيب ،فقالَ ﴿ :أ َو ََل َي َر ْو َن َأ َّهنُ ْم ُي ْف َتنُ َ
ون ِيف

ُك ِّل عَا ٍم َم َّر ًة َأ ْو َم َّرت ْ ِ
َني﴾ [التوبة ]126 :أي أجيهلون هذا ويغفلون عن حاهلم فيام يعرض هلم
عاما بعد عام من ُضوب اَلبتالء واَلختبار التي تظهر استعداد النفوس لإليامن والكفر
والتفرقة بني احلق والباطل ،وينظرون إىل اآليات الدالة عىل صدق الرسول  يف كل ما
أخرب به من نرص اهلل ملن اتبعه وخذَلن أعدائه ووقوع ما أنذرهم به ،ومن إنباء اهلل بام يف
ون َو ََل ُه ْم َي َّذك َُّر َ
قلوهبم وفضيحتهم بام يكتمون من أعامهلمُ ﴿ ..ث َّم ََل َي ُتو ُب َ
ون﴾ [التوبة]126 :
أي ثم هم مع كل هذا متر عليهم األعوام تلو األعوام وَل يتوبون من نفاقهم وَل يتعظون
بام حيل هبم من العذاب ،أفبعد هذا برهان عىل قلة اَلستعداد لإليامن وانطفاء نور الفطرة.
قال آخر( :)2وبعد أن بني حال تأثري إنزال السورة يف املنافقني وهم غائبون عن جملس
﴿وإِ َذا َما
الرسول  بني حاهلم وهم يف جملسه  حني نزوهلا واستامع تالوته هلا فقالَ :
ور ٌة َن َظ َر َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
ض﴾ [التوبة ]127 :أي وإذا أنزلت سورة وهم يف املجلس
ُأن ِْز َل ْت ُس َ
تسارقوا النظر وتغامزوا بالعيون ،عىل حني ختشع أبصار املؤمنني وتنحنى رؤوسهم،
وتشاوروا يف اَلنسالل من املجلس خفية ،لئال يفتضحوا بام يظهر عليهم من سخرية وإنكار
﴿ه ْل َي َرا ُك ْم ِم ْن َأ َح ٍد﴾ [التوبة ]127 :أي هل يراكم الرسول  ،أو
قائال بعضهم لبعضَ :
ْرص ُفوا﴾ [التوبة ]127 :أي ثم انرصفوا مجيعا عن جملس
املؤمنون إذا قمتم من املجلسُ ﴿ ،ث َّم ان َ َ
الوحي متسللني لواذا كراهة منهم لسامعه وانتظارا لسنوح فرصة الغفلة عنهم ،فكلام ملح
أحد منهم غفلة عنه انرصف.
()3
وهب ْم﴾
﴿َص َ
ف اهللَُّ ُق ُل َ ُ
قال آخر  :ثم بني اهلل تعاىل عاقبة سلوكهم ،فقالَ َ :
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[التوبة:

 ]127أي َصف اهلل قلوهبم عن اإليامن الصادق واَلسرتشاد بآيات كتابه إىل ما يف ملكوت
السموات واألرض من دَلئل قدرته ..وهذا إما إخبار بذلك ،أو دعاء عليهم به ،واملآل يف
هذه واحد يف كالمه تعاىل﴿ ..بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم ََل َي ْف َق ُه َ
ون﴾ [احلرش ]13 :أي ذلك الرصف بسبب
أهنم قوم فقدوا فهم احلقائق وما يرتتب عليها من األعامل ،فال يفقهون ما يسمعون من
اآليات لعدم تدبرها والتأمل يف معانيها مع موافقتها للعقل وهدايتها إىل احلق والعدل،
ألهنم وطنوا أنفسهم عىل اإلعراض عن كل ما جاء به من غري بحث وَل تأمل ،أحق هو أم
باطل ،أخري هو أم رش؟ وأنى ملثل هؤَلء ـ وتلك حاهلم ـ أن هيتدوا بنزول اآليات والسور؟
قال آخر :وقد ورد يف القرآن الكريم نامذج عام ينزل اهلل تعاىل عىل عباده من الفتن،
حتى يتميز املؤمنون من غريهم ،ومن أمثلة ذلك تلك اآليات التي تأمر بالقتال ،والتي كان
هلا تأثريها السلبي يف نفوس أصحاب القراءات املدنسة ،والذين راحوا يؤلوهنا بصنوف
التأويل والتحريف ،كام قال تعاىل﴿ :وي ُق ُ ِ
ور ٌة
ََ
ور ٌة َفإِ َذا ُأن ِْز َل ْت ُس َ
ول ا َّلذي َن آ َمنُوا َل ْو ََل ُنزِّ َل ْت ُس َ
ِ
ِ ِ
وهب ْم َم َر ٌض َينْ ُظ ُر َ ِ
يها ا ْل ِقت َُال َر َأ ْي َت ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ ِ
ْيش َع َل ْي ِه ِم َن
حمُ ْك ََم ٌة َو ُذك َر ف َ
ون إ َل ْي َك َن َظ َر املَْغ ِّ
املَْو ِ
وف َفإِ َذا عَزَ َم ْاألَ ْم ُر َف َل ْو َصدَ ُقوا اهللََّ َلك َ
م﴾ [حممد:
ت َف َأ ْو َىل َهل ُ ْم َطا َع ٌة َو َق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
ْ
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْ
]21 ،20

قال آخر( :)1ففي هاتني اآليتني الكريمتني يذكر اهلل تعاىل موقف مرىض القلوب من
األمر بالقتال ملواجهة املعتدين الظاملني ..حيث تذكران أهنم يف الوقت الذي يعملون فيه
عىل إظهار أنفسهم كام لو كانوا جزءا من املجتمع اإلسالمي ،ليحصلوا عىل مكاسب اَلنتامء
إىل املسلمني دون أن يتحملوا تبعات ذاك اَلنتامء ،يواجهون يف بعض احلاَلت موقفا صعبا
يضعهم أمام اخلطر الداهم وجها لوجه ،عندما تنزل آيات اجلهاد لتدعو املسلمني إىل القتال.
( )1من وحي القرآن ()69 /21

351

﴿و َي ُق ُ
ول ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َل ْو ََل
قال آخر( :)1وقد قدم لذلك بموقف املؤمنني ،فقالَ :
ور ٌة﴾ [حممد ،]20 :ألن املؤمنني يريدون ،دائام ،أن يستمعوا إىل وحي اهلل ،شوقا إىل
ُنزِّ َل ْت ُس َ
كلامته ،ليزداد وا هبا إيامنا ومعرفة وروحانية تربطهم بآفاق رمحة اهلل ،أو حلل بعض املشاكل
املعقدة التي اختلفوا حوهلا ،أو فيام أشكل عليهم أمره من الوحي اإلهليَ ،ل سيام يف مواقع
التحديات القاسية التي تفرض عليهم الدخول يف معركة مع املرشكني ،أو مع غريهم،
فيتطلعون إىل سور حتدد هلم مالمح املرحلة احلاُضة أو املقبلة ،وتبني هلم مسئوليتهم
الرشعية.
()2
ور ٌة حمُ ْك ََم ٌة﴾ [حممد ]20 :أي حاسمة يف
قال آخر  :ثم قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُأن ِْز َل ْت ُس َ
ِ ِ
يها ا ْل ِقت َُال﴾ [حممد ]20 :كواجب
﴿و ُذك َر ف َ
أحكامها ،واضحة يف مضموهنا ،فاصلة يف املوقفَ ،

رشعي يدعو املؤمنني إىل اَلنطالق نحوه يف ساحة املعركة التي تفرضها سالمة اإلسالم
أمام األخطار الدامهة من قبل األعداء ،تلقاها املؤمنون بالرىض والقبول ،ألهنم جاهزون
يف كل وقت لطاعة أوامر اهلل ونواهيه ..ولكن للمنافقني شأنا آخر ،فهم مل يدخلوا يف
اإلسالم ل يقاتلوا الكفر أو ليواجهوا اخلطر ،بل دخلوا فيه ،ليكيدوا له ملصلحة الكفر،
وليهربوا من مواقع اخلطر وحيصلوا عىل السالمة ،مما جيعل األمر بالقتال بالنسبة هلم مأزقا
صعبا حياَصهم من كل جانب.
()3
﴿ر َأ ْي َت ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ ِ
وهب ْم
قال آخر  :وقد وصف اهلل تعاىل حاهلم حينها ،فقالَ :
ون إِ َلي َك َن َظر املَْغ ِْيش َع َلي ِه ِمن املَْو ِ
ت﴾ [حممد ]20 :أي يواجهون املوقف وكأهنم
ِّ ْ َ ْ
َم َر ٌض َينْ ُظ ُر َ ْ
َ

يف شبه غشية ،وهي احلالة التي تعرض لإلنسان عندما يموت ،فيشخص ببرصه دون أن
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تطرف عينه أو هيتز جفناه أو يتحرك جسمه ،وذلك بسبب اخلوف الضاغط عىل قلوهبم،
حتى كأهنم يموتون قبل أن يموتوا.
قال آخر( :)1ثم بني مدى انحرافهم عن احلق واهلداية ،فقالَ ﴿ :ف َأ ْو َىل َهل ُ ْم َطا َع ٌة
وف﴾ [حممد 20 :ـ  ]21أي طاعة هلل وقول معروف أمثل هلم وأحسن مما هم فيه من
َو َق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
اهللع واجلزع واجلبن من لقاء العدو ،فمتاع احلياة الدنيا متاع قليل ،وظل زائل ،واآلخرة
خري ملن اتقىَ ﴿ ..فإِ َذا عَزَ َم ْاألَ ْم ُر َف َل ْو َصدَ ُقوا اهللََّ َلك َ
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْم﴾ [حممد ]21 :أي فإذا حُّض
القتال كرهوه وختلفوا عنه خوفا وفرقا ،ولو صدقوا يف إيامهنم واتباعهم للرسول ،وأخلصوا
النية يف القتال لكان خريا هلم عند رهبم ،إذ ينالون به الثواب والزلفى عنده ويعطيهم ما تقر
به أعينهم ،ويدخلهم جنات النعيم.
قال آخر( :)2ثم خاطب أولئك املنافقني خطاب توبيخ وتأنيب فقالَ ﴿ :ف َه ْل ع ََس ْي ُت ْم
إِ ْن ت ََو َّل ْي ُت ْم َأ ْن ُت ْف ِسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو ُت َق ِّط ُعوا َأ ْر َحا َم ُك ْم﴾ [حممد ]22 :أي فلعلكم ملا عهد فيكم
من احلرص عىل الدنيا وزخرفها إذ قد أمرتم باجلهاد الذي هو الوسيلة إىل الثواب
فكرهتموه ،وظهر عليكم ما ظهر من اخلوف واهللع والتشبث بالبقاء يف هذه احلياة
والتكالب عىل زينتها إن أنتم توليتم أمور الناس وَصتم عليهم أمراء أن تفسدوا يف األرض
بالبغي وسفك الدماء ،وتقطعوا أرحامكم فتعودوا إىل تباغض اجلاهلية من إغارة بعضكم
عىل بعض وهنب األموال وسفك الدماء ..وبعد أن ذكر هناهتم بني سببها ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك
ا َّل ِذي َن َل َعن َُه ُم اهللَُّ َف َأ َص َّم ُه ْم َو َأع َْمى َأ ْب َص َار ُه ْم﴾ [حممد ]23 :أي فهؤَلء هم الذين أبعدهم اهلل
من رمحته ،فأصمهم عن اَلنتفاع بام سمعوا ،وأعمى أبصارهم عن اَلستفادة مما شاهدوا
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من اآليات املنصوبة يف األنفس واآلفاق ،فلم يكن سامعهم سامع إدراك ،وَل إبصارهم
إبصار اعتبار.
قال آخر( :)1ومن الفتن التي ذكرها القرآن الكريم ما عرب اهلل تعاىل عنه قوله تعاىل:
َاك إِ ََّل فِ ْتنَ ًة لِلن ِ
اط بِالن ِ
الرؤْ َيا ا َّلتِي َأ َر ْين َ
﴿وإِ ْذ ُق ْلنَا َل َك إِ َّن َر َّب َك َأ َح َ
َّاس َو َّ
الش َج َر َة
َ
َّاس َو َما َج َع ْلنَا ر
املَْ ْلعو َن َة ِيف ا ْل ُقر ِ
آن َو ُن َخ ِّو ُف ُه ْم َف َام َي ِزيدُ ُه ْم إِ ََّل ُط ْغ َيانًا كَبِ ًري﴾ [اإلرساء ،]60 :أي واذكر إذ أوحينا
ُ
ْ
إليك أن ربك هو القادر عىل عباده ،وهم يف قبضته ،وحتت قهره وغلبته ،فال يقدرون عىل
أمر إَل بقضائه وقدره ،وقد عصمك من أعدائك ،فال يقدرون عىل إيصال األذى إليك كام
﴿واهللَُّ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
َّاس﴾ [املائدة ،]67 :فاهلل ناَصك ومؤيدك حتى تبلغ رسالته،
قالَ :
وتظهر دينه.
()2

قال آخر

ِ

ِ

ِ

َاك إِ ََّل ف ْتنَ ًة للن ِ
الرؤْ َيا ا َّلتي َأ َر ْين َ
َّاس﴾ [اإلرساء:
 :ثم قال تعاىلَ ﴿ :و َما َج َع ْلنَا ر

 ،]60وهي تشري إىل معاين كثرية ارتبطت بحياة رسول اهلل  ..وأوهلا حادثة املعراج التي
كانت بمثابة اختبار للناس ،ألن الرسول  ما إن رشع بذكر قصة املعراج واإلخبار عنها،
حتى ارتفعت أصوات الناس ،بآراء خمتلفة حوهلا ،فاألعداء استهزؤوا هبا ،وضعيفوا اإليامن
نظروا إليها بيشء من الرتدد والشك ،أما املؤمنون احلقيقيون فقد صدقوا رسول اهلل  فيام
أخرب ،واعتقدوا باملعراج بشكل كامل ،ألن مثل هذه األمور تعترب بسيطة يف مقابل القدرة
املطلقة للخالق جال وعال.
﴿الرؤْ َيا﴾ تشري إىل أن اإلرساء كان رؤيا
قال آخر( :)3وَل يعرتض عىل هذا بأن
ر
منامية ..ذلك أن الرؤيا تستعمل يف اللغة بمعنى الرؤية ..وخاصة إذا كانت الرؤية بالليل،
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كالسري فإنه إذا كان يف الليل سمى رسى ،مع أنه يف حقيقته سري.
قال آخر( :)1وثانيها أن املقصود بالرؤيا ،هي الرؤيا التي رآها رسول اهلل  يف السنة
السادسة من اهلجرة املباركة ،أي عام احلديبية يف املدينة ،وبرش هبا الناس أهنم سينترصون
عىل قريش قريبا وسيدخلون املسجد احلرام آمنني ..ومن املعلوم أن هذه الرؤيا مل تتحقق يف
تلك السنة ،بل حتققت بعد سنتني أي يف عام فتح مكة ..وهذا املقدار من التأخري جعل
أصحاب الرسول  يقعون يف بوتقة اإلختبار ،إذ أصيب ضعيفو اإليامن بالشك والريبة
من رؤيا رسول اهلل  وقوله ،يف حني أن رسول اهلل  بني هلم ـ برصاحة ـ بأنني مل أقل
لكم بأننا سنذهب إىل مكة هذا العام ،بل يف املستقبل القريب ،وهذا ما حصل بالفعل.
()2

قال آخر

 :وثالثها أن هذه الرؤيا إشارة للحادثة املعروفة والتي رأى فيها النبي 

يف املنام أن عددا من القرود تصعد منربه وتنزل منه وتنزو عىل منربه  ،وقد حزن رسول
اهلل  كثريا هلذا األمر بحيث مل ير ضاحكا من بعدها إَل قليال ،وقد تم تفسري هذه القرود
التي تنزو عىل منرب رسول اهلل  ببني أمية الذين جلسوا مكان النبي  الواحد تلو اآلخر،
يقلد بعضهم بعضا ،وكانوا ممسوخي الشخصية ،وقد جلبوا الفساد للحكومة اإلسالمية،
وخالفة رسول اهلل .
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل اَلختبار الثالث ،فقالَ ﴿ :و َّ
الش َج َر َة املَْ ْل ُعو َن َة ِيف

ا ْل ُقر ِ
آن﴾ [اإلرساء ،،]60 :وهي تشري إىل الشجرة التي هدد هبا اهلل سبحانه وتعاىل ،املرشكني،
ْ
وأذاقهم طعامها النكد ،يف هذه الدنيا ،قبل أن يملئوا منها بطوهنم يف جهنم ،فقال تعاىل:
َاها فِ ْتنَ ًة لِل َّظاملِنيَ إِ َّهنَا َش َج َر ٌة َخت ُْر ُج ِيف َأ ْص ِل
﴿ َأ َذلِ َك َخ ْ ٌري ُنزُ ًَل َأ ْم َش َج َر ُة الزَّ رقو ِم إِنَّا َج َع ْلن َ
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ْ ِ
الش َياطِ ِ
ون ِمن َْها ا ْل ُب ُط َ
ون ِمن َْها َف َاملِ ُئ َ
ني َفإِ َّهنُ ْم َآلكِ ُل َ
وس َّ
ون ُث َّم إِ َّن َهل ُ ْم
اجلحي ِم َط ْل ُع َها َك َأ َّن ُه ُر ُء ُ
َ
َع َل ْي َها َل َش ْو ًبا ِم ْن َمحِي ٍم ُث َّم إِ َّن َم ْر ِج َع ُه ْم َ ِ
اجل ِحي ِم﴾ [الصافات 62 :ـ  ،]68ومثل ذلك قال تعاىل:
إل َىل ْ َ
ون ِمن َْها ا ْل ُب ُط َ
ون ِم ْن َش َج ٍر ِم ْن زَ رقو ٍم َف َاملِ ُئ َ
ون َآلكِ ُل َ
ون املُْك َِّذ ُب َ
﴿ ُث َّم إِ َّن ُك ْم َأ ر َهيا ال َّضا رل َ
ون﴾ [الواقعة:
ِ
ِ
ِ
 51ـ  ،]53وقولهِ :
احل ِمي ِم﴾
﴿إ َّن َش َج َر َ
ت الزَّ رقو ِم َط َعا ُم ْاألَثي ِم كَاملُْ ْه ِل َيغْيل ِيف ا ْل ُب ُطون َكغ ْ َِيل ْ َ
[الدخان 43 :ـ  ،]46فهذه الشجرة قد ذكرها اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن املكي ،وعرضها يف
هذه املعارض ،مهددا هبا املرشكني ،متوعدهم هبا ،مذيقهم طعامها الذي يغىل يف البطون
كغىل احلميم ..وقد كان املرشكون ،يستمعون إىل هذا القرآن ،ويتناجون بام متىل هلم
أهواؤهم وضالَلهتم فيه ،كام يقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ن َْح ُن َأ ْع َل ُم بِ َام َي ْست َِم ُع َ
ون بِ ِه إِ ْذ
ون إِ َل ْي َك َوإِ ْذ ُه ْم ن َْج َوى إِ ْذ َي ُق ُ
ون إِ ْن َتتَّبِ ُع َ
ول ال َّظاملُِ َ
َي ْست َِم ُع َ
ورا﴾ [اإلرساء:
ون إِ ََّل َر ُج ًال َم ْس ُح ً
 ،]47وقد كانت هذه الشجرة مثار استهزاء وسخرية فيام بينهم ،كام أهنا كانت مادة للعبث
منهم باملسلمني ،وبمعتقدهم يف صدق رسول اهلل  ،الذي يقول هلم مثل هذا القول ..إذ
كيف يقول بأن النار التي سيعذب فيها من َل يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ،هي جحيم ،وأهنا
نار تلظى ،وقودها الناس واحلجارة ،كيف يقول هذا ،ثم يقول إن هناك شجرة أو أشجارا
من زقوم تطلع فيها ،ثم تثمر ثمرا يأكله املعذبون بتلك النار؟ أهذا قول يتفق أوله مع آخره؟
النار التي تأكل كل شىء ،تصلح ألن تكون مغرسا ومنبتا لشجر؟
قال آخر( :)1وأكثر من هذا ،فقد بدا لبعض الذين سفهوا أنفسهم من هؤَلء
املرشكني ،أن يتخذوا من هذا الوعيد الذي توعدهم اهلل به ،مادة للتسلية ،والعبث ،إمعانا
يف اَلستهزاء والسخرية ،ومبالغة يف التكذيب والتحدي ..فمن ذلك ما روى عن أبى جهل
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أنه كان يقول( :هذا حممد يتوعدكم بنار حترق احلجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر؟ وما
نعرف الزقوم إَل التمر بالزبد ،ثم يأمر جارية له ،فتحُّض مترا وزبدا ،ثم يقول ألصحابه:
تزقموا) ،وقد وجد هذا القول سبيال إىل بعض ضعاف اإليامن ،وصغار األحالم من الذين
دخلوا يف اإلسالم ،فوقع الشك يف نفوسهم ،فكان ذلك داعية هلم إىل أن يرتدوا عن
اإلسالم ،خاصة وأهنم يف وجه حمنة قاسية ،وبالء عظيمَ ،ل يمسكهم عليه إَل إيامن وثيق،
فإذا زاحم هذا اإليامن شىء من هذه الشكوك الكاذبة ،التي يسوقها إليهم املرشكون ،وجد
ضعاف اإليامن منهم الفرصة سانحة للخروج من هذا البالء ،بأوهى سبب.
قال آخر( :)1و وصف الشجرة بأهنا ملعونةَ ،ل ينبنى عليه أهنا ملعونة من اهلل ،وإنام
هو وصف بالنسبة آلثارها فيمن يذوق طعمها ،فهو طعام كريهَ ،ل يطعمه إَل اخلاطئون..
فإذا وصف اليشء بأنه مر املذاق ،أو خبيثه ،فهو بالنسبة لطاعمه ..وقد َل يكون طعمه عىل
تلك الصفة يف حقيقته.
قال آخر( :)2واستنكار املرشكني للجمع بني النار ،والشجر ..هو بسبب جهلهم
بقدرة اهلل ،أوَل ،وجلهلهم بأرسار الطبيعة ثانيا ..فالنار ،والشجر ،واملاء ،والطني ..وكل ما
يرون فيه من تناقض هو من أصل واحد ،ومن مادة واحدة ،وإن اختلفت صوره وأشكاله..
وقد استطاع العلم أن حيول األشياء من حال إىل حال ،بإجراء بعض التغيريات يف تركيب
عناَصها ،كتحويل الصلف إىل لبن ،واخلشب إىل ورق مصقول ،أو حرير ناعم ..إىل غري
ذلك مما يتحول به اليشء من النقيض إىل النقيض ..بل إن هذه العمليات حتدث كل يوم
أمامنا ،حيث يتحول اهلواء الشفاف إىل ماء ،ويتحول املاء إىل هواء ،كام يتحول املاء السائل

( )2التفسري القرآين للقرآن ()515 /8

( )1التفسري القرآين للقرآن ()515 /8

357

إىل ثلج جامد ،وامللح الذي يتغذى به النبات إىل مادة سكرية ،كام يف القصب ،وأشجار
الفاكهة ،وقد أشار القرآن الكريم ،إشارة خاطفة إىل حتول األشياء إىل طبيعة غري طبيعتها،
الش َج ِر ْاألَ ْخ َ ِ
كالشجر يتحول إىل نار ،فقال﴿ :ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ْم ِم َن َّ
ُّض ن ًَارا َفإِ َذا َأ ْن ُت ْم ِمنْ ُه
ُت ِ
وقدُ َ
ون﴾ [يس ،]80 :ففي الشجر نار مستكنة ،كام أن يف النار ماء مستكنا ..فليس إذن من
املستحيل أن جيتمع الشجر والنار ،وأن تنبت يف أصل اجلحيم أشجار تأخذ طبيعة النار،
وتتغذى منها.
﴿و ُن َخ ِّو ُف ُه ْم َف َام َي ِزيدُ ُه ْم إِ ََّل ُط ْغ َيانًا كَبِ ًريا﴾
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :

[اإلرساء]60 :

إشارة إىل أن هذه اآليات املادية أو شبه املادية ،هي نذير بالء وفتنة ،ومطلع عذاب عاجل
يقع باملرشكني ،إن هم أَصوا عىل موقفهم هذا الذي يقفونه من آيات اهلل.
قال آخر :ففي هذه اآليات الكريمة َيربنا اهلل تعاىل أن يف القرآن الكريم معايري
لتحديد الصادقني من غريهم ،فالصادقون مع اهلل هم الذين يقرؤون القرآن الكريم بقناعة
تامة أنه من اهلل ،ولذلك يتناولون ما فيه بكل تقديس ،وَل َيطر هلم نحوه أي خاطر سوء..
أم ا اآلخرون ،فهم يرونه منتجا ثقافيا ،وليد بيئة جاهلية ،وزمن قديم ..فلذلك حيقرونه
ويزدرونه شعروا أو مل يشعروا ،وذلك ما حيول بينهم وبني فهمه أو تناول معانيه ،فهو كام
هدى للمتقني ،وليس هدى لغريهم.
قال آخر :وهلذا ذكر العلامء عند بيان اآلداب الباطنة لتالوة القرآن الكريم وجوب
استحضار عظمته ملا لذلك من تأثري نفيس عىل القارئ ،وهلذا اَلستحضار تأثري كبري يف
تلقي التايل واستعداده للفهوم التي يفيضها اهلل عىل عباده العارفني بعظمة كالمــه ،وذلك
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ألن فيها فتحا ملجاَلت مطلقة للقرآن الكريـم َل يــحـدها الرتكيب اللغوي املحدود.
قال آخر :وقبل ذلك استحضار عظمة اهلل تعاىل ،وذلك بأن يعلم أن ما يقرؤه ليس
من كالم البرش ..وهذا التعظيم التمهيدي هو وسيلة وغاية يف نفس الوقت ،ألنه بقدر
تعظيمه عند القراءة يكون فهمه عن اهلل ،وبقدر فهمه عن اهلل تكون معرفته ويزداد تعظيمه.
قال آخر :هكذا ُيقرأ القرآن الكريم ،وهكذا يمكن أن يفهم ،أما كل أولئك الشاكني
املشككني الغارقني يف ظلامت أنفسهم وأهوائهم ،فهم حمجوبون عن القرآن ..ألنه َل يمكن
أن يفهم القرآن من حجب عن رسول اهلل  ،أو تصور أنه جمرد برش كسائر البرش ،من غري
أن يوحي إليه يشء.
قال آخر :وَليمكن أن يفهم القرآن ذلك املغرور الذي يتصور أنه يمكن أن يفهمه
بعيدا عن النبوة ،وعن ورثة النبوة ..فاملتكرب املستعيل حمجوب عن آيات اهلل ،كام قال تعاىل:
ف َعن آي ِ ِ
ض بِغ ْ ِ
﴿س َأ ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
َري ْ
َرب َ
احلَ ِّق َوإِ ْن َي َر ْوا ُك َّل آ َي ٍة ََل ُيؤْ ِمنُوا ِ َهبا
َص ُ ْ َ َ
ايت ا َّلذي َن َي َتك َّ ُ
َ
َّخ ُذوه سبِ ًيال و ِإ ْن يروا سبِ َيل ا ْلغَي يت ِ
و ِإ ْن يروا سبِ َيل الر ْش ِد ََل يت ِ
َّخ ُذو ُه َسبِ ًيال َذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم
ِّ َ
َ
َ ََ ْ َ
ُ َ
ر
َ ََ ْ َ
ِ
ِِ
ك َّ
َذ ُبوا بِآ َياتنَا َوكَا ُنوا َعن َْها غَافلنيَ ﴾ [األعراف]146 :
 .2الكامل اإلنساين:
بعد أن استمعت إىل هذه األحاديث اجلميلة من أولئك الشيوخ والكهول ،اقرتب
مني بعض الشباب ،وقال :هيا برسعة ..فنحن ننتظرك لرتحل معنا.
اإلنسان الكامل:
قلت :إىل أين؟
قال :إىل واحة اإلنسان الكامل ..فال يمكن أن هيتدي هبدي القرآن الكريم من مل
يعرف صفات الكمل من البرش ..والذين أمرنا اهلل باَلتصاف بصفاهتم ،واَلهتداء هبدهيم.
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قلت :أظن أين مررت عىل ذلك يف منازل السلوك ..فقد عرفت الكثري من صفاهتم.
قال :عرفتها متفرقة َل جمتمعة ..وللمتفرق حكمه ..وللمجتمع حكمه.
قلت :مل أفهم ما تعني.
قال :قد يكون الشخص كريام حسن اخللق ..لكنه مقرص يف عبادة ربه ..أو مقرص يف
أمور أخرى ..ولذلك؛ فإن الكامل اإلنساين يستدعي التعرف عىل األوصاف التي يتحقق
هبا ذلك الكامل ..وقد وصفها اهلل تعاىل بدقة ..فذكر لإلنسان الكامل نامذج كثرية ،يمكن
للمؤمن أن َيتار منها ما يراه ،أو يتناسب معه ..ويمكن أن يكون صاحب مهة عالية؛ فيختار
أكملها وأرشفها وأعالها.
قلت :أنت تذكرين بالتصميامت اهلندسية للقصور واألبراج ..وكأن الصفات هي
القيم ،واألخالق هي مكوناهتا ..والتصميم هو الشكل الذي تتخذه بعد ذلك.
قال :أجل ..يمكنك أن تفهم األمر كذلك ..فللكامل صور متعددة ..ختتلف
باختالف الطبائع ،كام ختتلف باختالف اهلمم ..وهلا حد أعىل وأدنى ..ككل يشء ،كام قال
تعاىلُ ﴿ :ك اال ُن ِمدر هؤُ ََل ِء وهؤُ ََل ِء ِمن َع َط ِ
اء َر ِّب َك َو َما ك َ
ورا﴾ [اإلرساء،]20 :
َ َ
َ
ْ
َان َع َطا ُء َر ِّب َك حمَ ْ ُظ ً
ٍ
ِ
ف َف َّض ْلنَا َب ْع َض ُه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ْرب
ثم قال بعدها﴿ :ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ْرب َد َر َجات َو َأك َ ُ
ض َو َل ْآلخ َر ُة َأك َ ُ
َت ْف ِض ً
يال﴾ [اإلرساء]21 :
رست معه إىل واحة اإلنسان الكامل ..وقد تعجبت من إطالق لقب الواحة عليها،
مع أهنا كانت حماطة باحلدائق الغناء ،لكني عرفت بعد ذلك أن كل تلك احلدائق كانت
صحراء قاحلة ..بل مل تكن سوى الصحراء اإلفريقية الكربى ،التي حوهلا اهلل بربكات
اهلداية إىل جنان وبساتني وحدائق.
املسلمون:
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رست يف تلك الواحة إىل أن وجدت رجلني يتحاوران ،قال أحدمها :ما الذي تفهمه
َات وا ْل َقانِتِنيَ وا ْل َقانِت ِ
ت واملُْؤْ ِمنِنيَ واملُْؤْ ِمن ِ
ِ
ِ
َات
َ
َ
َ
من قوله تعاىل﴿ :إِ َّن املُْ ْسلِمنيَ َواملُْ ْسلِ َام َ
اشع ِ
اش ِعنيَ و ْ ِ
اخل ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ات َواملُْت ََصدِّ ِقنيَ
اخل َ
َ َ
الصابِ َرات َو ْ َ
الصابِ ِري َن َو َّ
الصاد َقات َو َّ
الصادقنيَ َو َّ
َو َّ

احلافِ َظ ِ
تو ْ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ات َو َّ
الذاكِ ِري َن اهللََّ كَثِ ًريا
احلافظنيَ ُف ُر َ
الصائمنيَ َو َّ
َواملُْت ََصدِّ َقات َو َّ
وج ُه ْم َو ْ َ
الصائ َام َ َ
الذاكِر ِ
ات َأعَدَّ اهللَُّ َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ًة َو َأ ْج ًرا عَظِ ًيام﴾ [األحزاب ،]35 :فهل هذه أوصاف خمتلفة لناس
َو َّ َ
خمتلفني ،أم أهنا أوصاف لشخص واحد؟
قال الثاين( :)1أنا أرى أن أي وصف من هذه األوصاف إذا حققه املرء حتقيقا كامال،
كان يف الوقت نفسه ،حمققا ،جامعا لألوصاف األخرى كلها..
قال األول :كيف ذلك؟
قال الثاين( :)2مثال ..املسلم ..إذا حقق معنى اإلسالم عىل متامه وكامله ،كان مؤمنا،
وكان قانتا ،وكان صادقا ،وكان صابرا ،وخاشعا ،ومتصدقا ،وصائام ،وحافظا لفرجه،
وذاكرا هلل كثريا ..وهكذا ..املؤمن ..يكون مسلام ،ويكون قانتا ،وصادقا ،وصابرا،
وخاشعا ،ومتصدقا ،وصائام ،وحافظا لفرجه ،وذاكرا هلل كثريا ..ومثل هذا كل وصف
حتققه املرء من هذه األوصاف عىل وجهه كامال ،فإنه تتحقق معه األوصاف التسعة
األخرى ..ألن كامله إنام يقوم عىل هذه األوصاف كلها.
قال األول( :)3لكني أرى أن املرء قد يكون مسلام ،ومع هذا فلن يكون مؤمنا،
أوقانتا ،أو صادقا ..إذ اإلسالم يف أدنى درجاته ،هو نطق باللسان بشهادة أن َل إله إَل اهلل..
ثم هو يف أعىل درجاته جامع لتلك األوصاف املذكورة كلها ..وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:
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ِ
اب آ َمنَّا ُق ْل َمل ُتؤْ ِمنُوا َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َوملََّا َيدْ ُخ ِل ْ ِ
اإل َيام ُن ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َوإِ ْن
﴿ َقا َلت ْاألَع َْر ُ
ْ
ُتطِي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه ََل َيلِ ْت ُك ْم ِم ْن َأع َْاملِ ُك ْم َش ْيئًا﴾ [احلجرات ،]14 :فاإلسالم هنا قولة باللسان،
َل أكثر وَل أقل.
قال الثاين( :)1صحيح ما ذكرت ..لكن تلك القولة إذا وقف هبا املرء عند هذا احلد،
لن يكون حمققا الوصف الذي هلا ،ومن ثم لن يكون مسلام باملعنى الذي ينتظم به يف هذا
املوكب الكريم ،الذي جيمع املؤمنني ،القانتني ،الصادقني ..وكذلك اإليامن ..هو يف أدنى
درجاته إقرار باللسان ،وتصديق بالقلب ثم يرتفع هذا اإليامن درجات ،ويعلو منازل ،بام
يصحبه من أعامل ،كالصدق والصرب ،واخلشوع ،والتصدق ،والصوم ..إىل آخر تلك
األوصاف ..وقل مثل ذلك ،يف الصدق ..فقد يكون الصدق طبيعةَ ،ل تستند إىل إيامن أو
إسالم ..وكذلك الصرب ،واخلشوع ،والتصدق ،والصوم ،وحفظ الفرج ..فقد يصدق
اإلنسان ،مروءة وترفعا ..وقد يصرب شجاعة وجلدا ..وقد َيشع تواضعا وتألفا ..وقد
يتصدق ،سخاء وكرما ..وقد يصوم ،رياضة للروح أو صحة للبدن ..وقد حيفظ فرجه
تعففا واستعالء  ..قد يفعل كل هذا غري ناظر إىل اهلل ،وغري مرتبط برشيعة ،أو دين ..إنه
يعمل حلساب نفسه ..فال يقام لشىء من ذلك وزن عند اهلل ،الذي َل يقبل عمال من عامل
إَل إذا كان مقصودا به وجهه ،وامتثال أمره ..ثم قد يذكر اهلل ذكرا كثريا بلسانه ،دون أن
يتصل شىء من هذا الذكر بعقله أو قلبه ،ودون أن يظهر لذلك أثر يف قوله أو فعله..
قال األول( :)2وعيت هذا ..أنت تقصد أن هذه األوصاف يغذى بعضها بعضا،
ويمسك بعضها ببعض ،فتبدو كأهنا صفة واحدة ،إذا نظر إليها باعتبار ،وتبدو كأهنا
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أوصاف إذا نظر إليها باعتبار آخر ..فهي أشبه باجلسد احلى ..إذا نظرت إليه جممال وجدت
ذلك اإلنسان ،املشخص بذاته ،وصفاته ،وإذا نظرت إليه مفصال ،وجدته ذلك اإلنسان
املشخص بذاته وصفاته ..ومالك احلياة يف هذا اجلسد هو القلب ،كام أن مالك تلك
األوصاف ،هو اإليامن املستقر يف هذا القلب.
قال الثاين( :)1أحسنت ..واآلن ..أجبني هل هذا اجلمع لتلك الصفات منظور فيه
إىل شىء أكثر من جمرد اجلمع واحلرص ،دون مراعاة للرتتيب ،والتقديم والتأخري؟ ..وإذا
كان هناك نظر إىل أكثر من جمرد اجلمع واحلرص ،فهل هذا الرتتيب تصاعدى أم تنازىل؟
قال األول( :)2أنا أرى أن مجع هذه األوصاف مرتبة بدقة ..ولذلك جاء اإلسالم
بدءا ،ألنه أول درجات السلم ،الذي يرقى فيه املرء إىل منازل الرشيعة ،وهو املدخل ،الذي
يدخل منه إىل دين اهلل ..واإليامن ..هو العروج باإلسالم إىل موطنه من القلب ..والقنوت..
هو استجابة القلب ،وتقبله هلذا اإليامن الذي استقر فيه واطمأن به ..والصدق ..هو نبتة
نبتت من بذرة اإليامن يف القلب ..والصرب ..هو الغذاء الذي تغتذى منه تلك النبتة ،حتى
تقاوم اآلفات التي تعرض هلا ،وحتى تعطى الثمر املرجو منها ..واخلشوع وهو الوَلء هلل،
واَلمتثال ألمره هو أول ما تفتح من زهر بيد الصرب.
قال الثاين( :)3أحسنت ..ويالحظ كذلك أن هذه األوصاف الستة إنام يكتسبها
اإلنسان من داخل نفسه ،ويف حدود ذاته ،فيام بني اللسان والقلب ..وهي يف جمموعها،
الرصيد املودع يف قلب اإلنسان من قوى اإليامن ،ومنها ينفق فيام يعالج من شئون يستكمل
هبا تلك األوصاف العرشة ،ويوىف منها مطلوب دينه ورشيعته ،منه ..فالصوم .والتصدق،
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وحفظ الفرج ،وذكر اهلل ..هي أعامل تستلزم سلطان القلب ،وخدمة اجلوارح ..وهبذا نرى
أن هذه الصفات بناء متكامل ،يقوم بعضه عىل بعض ،ويستند التاىل منه إىل السابق ،بمعنى
أن هذا الرتتيب الذي جاءت عليه هو أمر َلزم ،لكى يتألف منها هذا النغم املتساوق الذي
يقيم يف كيان اإلنسان إيامنا صحيحا ،مثمرا..
قال األول( :)1أحسنت ..لكن هذا َل يعنى أن اإلنسان يلقى هذه الصفات واحدة
واحدة ،وأنه كلام حصل عىل صفة منها مد يده ،أو فتح قلبه ،إىل صفة أخرى ..كال ،وإنام
الذي يعنيه هذا اجلمع ،وهذا الرتتيب معا ،هو أن املؤمن اجلدير هبذا الوصف ،املستحق
للجزاء املوعود به املؤمنون من رهبم ،هو الذي حيقق هذه الصفات ،فيكون مسلام ،مؤمنا،
قانتا ..إىل آخر األوصاف العرشة ..فليست هذه الصفات ،بمعزل عن بعضها ،وإنام هي
صفة واحدة جمملة ،أو صفات عرش مفصلة ،وهي يف إمجاهلا وتفصيلها عىل سواء.
قال الثاين( :)2أحسنت ..وَل ننظر كثريا إىل التفاضل بني هذه الصفات ،وإىل
رجحان بعضها عىل بعض ،إذ كانت كلها َلزمة يف بناء اإليامن السوى يف كيان املؤمن ،متاما
كبناء اجلسد ،كل عضو فيه ـ وإن قل شأنه ـ ُضورى هلذا اجلسد ،ويف فقده نقص وعيب.
املؤمنون:
تركت الرجلني ،ورست إىل حمل آخر يف تلك الواحة اجلميلة ،وقد صادفني رجل
حيدث أوَلده قائالَ :ل يكفي أن تكونوا مسلمني ،بل عليكم أن تسعوا ألن تصبحوا
مؤمنني ..فاإليامن هو الذي يقربكم من اهلل ،وهو الذي حيققكم بحقائق اإلسالم الكامل.
قال أحدهم :صدقت يا والدنا ..ونحن بحمد اهلل نسعى ألن نتحقق بذلك.
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قال األب :فكيف ذلك؟ ..وهل تعرف ..وهل تعرفون مجيعا عالمات اإليامن.
قال أحدهم :أجل ..وكيف َل نعرفها ،وقد ورد ذكرها يف القرآن الكريم بتفصيل
شديد.
قال األب :فهيا أخربوين عنها ألتأكد من ذلك.
ِ
اب
قال أحدهم :أول اآليات الدالة عىل عالمات اإليامن قوله تعاىلَ ﴿ :قا َلت ْاألَع َْر ُ
آ َمنَّا ُق ْل َمل ُتؤْ ِمنُوا َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َوملََّا َيدْ ُخ ِل ْ ِ
اإل َيام ُن ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َوإِ ْن ُتطِي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [احلجرات ،]14 :ثم قال بعدها﴿ :إِن ََّام ا ْملُؤْ ِمنُ َ
ون
ور َرح ٌ
ََل َيل ْت ُك ْم م ْن َأع َْامل ُك ْم َش ْيئًا إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ

اهدُ وا بِ َأمو ِ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ ُأو َلئِ َك ُه ُم
ا َّل ِذي َن آ َمنُوا بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه ُث َّم َمل ْ َي ْرتَا ُبوا َو َج َ
َْ
الص ِ
اد ُق َ
ون﴾ [احلجرات]15 :
َّ
قال آخر( :)1ففي هاتني اآليتني الكريمتني يذكر اهلل تعاىل أن اإلسالم يمثل يف
مفهومه العام اَلنقياد العميل ،والتسليم الطوعي ،واَلنسجام الشكيل مع أوامر اهلل
ونواهيه ،بحيث يصبح الشخص جزءا من املجتمع املسلم بام يفرض عليه من حقوق
وواجبات ،سواء جاء إسالمه نتيجة ظروف خارجية ضاغطة ،كحال من يدخل يف اإلسالم
رهبة من نتائج وقوفه يف اجلانب املضاد ،أو جاء رغبة وطمعا يف األرباح واملكاسب التي
يمكن أن حيصل عليها من إسالمه ذاك ،إىل غري ذلك من الدوافع التي قد تشكل سببا
لدخول الناس يف اإلسالم.
قال آخر( :)2ذلك أن اهلل تعاىل مل جيعل اإليامن رشطا للدخول يف اإلسالم ،بل ارتىض
هلم أن ينسجموا مع اجلو اإلسالمي العام ،وأن يدخلوا يف جمتمع املسلمني ،وَيرجوا من
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جمتمع الكافرين ،ألن هدفه أن جيمع الناس حوله ،ليضعف قوة الكفر أو الرشك بشكل
عميل ،وليبدأ عملية التوعية والرتبية الروحية والفكرية والتوجيه العميل من داخل األجواء
اإلسالمية ،ليبني قن اعة الناس باإلسالم ،أو ليبعدهم ـ عىل األقل ـ عن جمتمع الكفر ،مع
دعوته الدائمة للحذر منهم ،ليكون املسلمون املؤمنون عىل حذر دائم ويقظة مستمرة.
قال آخر( :)1أما اإليامن ،فإنه قناعة فكرية وروحية جيسدها السلوك اخلارجي عمال،
ليكون قناعة يف الفكر ،وشهادة باللسان ،وحركة يف العمل ،كام روي يف احلديث عن رسول
()2

اهلل  أنه قال( :اإليامن هو اإلقرار باللسان وعقد يف القلب وعمل باألركان)

ِ
اب آ َمنَّا﴾ [احلجرات ،]14 :والظاهر أن
قال آخر( :)3وهلذا قال تعاىلَ ﴿ :قا َلت ْاألَع َْر ُ
املراد باألعراب هم سكان البادية الذين مل يتفقهوا يف الدين ،ومل يعيشوا الوعي العميق
للمضمون الفكري والروحي لإلسالم ،لذا كانوا يعملون عىل إعالن اإليامن صفة
لشخصيتهم اجلديدة التي يتحركون باسمها ،ولكن اهلل أراد لرسوله أن يفضح واقع هؤَلء
الداخيل الذي َيتفي وراء مظهرهم الشكيل ،ويعرفهم احلدود التي يقفون عندها يف
واقعهم ،فلذلك قالُ ﴿ :ق ْل َمل ْ ُتؤْ ِمنُوا﴾ [احلجرات ،]14 :ألن اإليامن يعرب عن عمق اإلحساس
بالعقيدة كقناعة يف جانب الفكر والشعور ،مما يتمثل يف وجودكم الذهني والروحي
﴿و َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا﴾ [احلجرات ،]14 :فقد أسلمتم أمركم هلل
والشعوري ،وهلذا ،قالَ :
ورسوله بالكلمة والطاعة ،وأوقفتم احلرب ضد الدعوة والرسالة ،وانتقلتم من جمتمع
الكفر إىل جمتمع اإلسالم ،وبدأتم عملية اَلندماج فيه ،واملشاركة يف حركته يف خط
املواجهة ،دون أن تستوعبوا املسألة العقيدية يف قناعاتكم.
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قال آخر( :)1وهلذا أشارت اآلية الكريمة إىل أن اإليامن مرحلة تالية بعد اإلسالم،
﴿وملََّا َيدْ ُخ ِل ْ ِ
اإل َيام ُن ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم﴾ [احلجرات،]14 :
وأنه قد حيتاج بعض الوقت ،كام قال تعاىلَ :
أي قد حتتاجون إىل الوقت الطويل الذي تتخلصون فيه من رواسب الرشك يف خياَلته
وعاداته وتقاليده ،وتنفتحون فيه عىل أفكار اإليامن يف حقائقه ورشائعه ومناهجه،
وختتزنون ،من خالل ذلك ،الروحية اإليامنية الصافية املنطلقة مع إرشاقة النور اإلهلي يف
عقولكم وقلوبكم.
﴿وإِ ْن ُتطِي ُعوا اهللََّ
قال آخر( :)2ثم رغبهم اهلل تعاىل يف الدخول يف اإليامن ،فقالَ :
َو َر ُسو َل ُه﴾ [احلجرات ]14 :يف املعنى احلقيقي الذي يأخذ الدين كله فكرا وعمال ،لتبتعدوا عن
اَلزدواجية بني ما هو الواقع الداخيل يف قناعاتكم وانفعاَلتكم وما هو الواقع اخلارجي يف
سلوككم وأوضاعكم ،لتتوحد الشخصية باإليامن الفكر ،واإليامن املوقف َ
﴿َل َيلِ ْت ُك ْم ِم ْن
َأع َْاملِ ُك ْم َش ْيئًا﴾ [احلجرات ]14 :أي َل ينقصكم شيئا منها ،ألن الطاعة احلقيقية الكاملة
ِ
يم﴾ [احلجرات]14 :
ور َرح ٌ
تستوعب النتائج كلها عىل مستوى رضوان اهلل وثوابه﴿ ،إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
فهو الذي يغفر الذنب برمحته ،فال يبقى للذنب أي أثر فيام يمكن أن يرتكه من سلبيات عىل
مصري اإلنسان عند اهلل.
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل صفات صادقي اإليامن ،فقال﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون ا َّل ِذي َن
آ َمنُوا بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه ُث َّم َمل ْ َي ْرتَا ُبوا﴾ [احلجرات ،]15 :أي أهنم عىل وضوح شامل بكل قضايا
العقيدة يف التوحيد والنبوة واليوم اآلخر ،فلم يقفوا أمام عالمات اَلستفهام موقف حرية
وضياع ،بل موقف تأمل وحوار يتابع األمور من موقع العمق الفكري ،بحيث َل تبقى
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شبهه هتز اإليامن أو تسقطه ،وهكذا واجهوا املوقف بامتداد القناعة من خالل امتداد
الوضوح ،ومل يقف األمر هبم عند هذا احلد ،بل تابعوا القضية يف مستوى املوقف،
اهدُ وا بِ َأمو ِ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ﴾ [احلجرات ]15 :فلم يبخلوا بأمواهلم عىل الرسالة
﴿و َج َ
َْ
َ
عند حاجتها إليها ،ومل يبتعدوا بأنفسهم عن مواقع اخلطر يف ساحة التحدي واجلهاد الذي
َل يتوقف عند حد ،بل يعطي كل يشء يف مواقع احلاجة ويف دائرة املسؤولية.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل أن هذا عالمة صدق اإليامن ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك ُه ُم

الص ِ
اد ُق َ
ون﴾ [احلجرات ]15 :أي الذين جيسدون يف موقفهم ومعاناهتم صدق التزامهم الفكري
َّ

والقويل ،من خالل عطائهم الشامل الذي يمتد حتى يطال حياهتم نفسها ،لتكون هي
التضحية التي يقدمها املؤمن لإلسالم.
قال األب :بوركتم ..فهل هناك آية أخرى غري هذه تعرفون من خالهلا عالمات
اإليامن.
قال أحدهم :أجل ..من ذلك قوله تعاىل﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون ا َّل ِذي َن إِ َذا ُذكِ َر اهللَُّ َو ِج َل ْت
ِ
ُق ُلوهبم وإِ َذا ُتلِي ْت َع َلي ِهم آيا ُته زَ اد ْهتم إِيامنًا وع ََىل رهبِم يتَو َّك ُل َ ِ
يم َ
الص َال َة َو ِممَّا
ون َّ
َ ِّ ْ َ َ
ْ ْ َ ُ َ ُْ َ َ
َ
ُُ ْ َ
ون ا َّلذي َن ُيق ُ
ِ
ون ح اقا َهلم درج ٌ ِ
ِ
َاهم ين ِْف ُق َ ِ
يم﴾
ون ُأو َلئ َك ُه ُم املُْؤْ منُ َ َ ُ ْ َ َ َ
َرزَ ْقن ُ ْ ُ
ات عنْدَ َر ِّهبِ ْم َو َمغْف َر ٌة َو ِرزْ ٌق ك َِر ٌ
[األنفال 2 :ـ ]4

قال آخر( :)2فقد وصف اهلل تعاىل املؤمنني يف هذه اآليات الكريمة بخمس صفات
تدل عىل وجوب التقوى وإصالح ذات البني وطاعة اهلل ورسوله ..وأوهلا ﴿ا َّل ِذي َن إِ َذا ُذكِ َر
ِ
وهب ْم﴾ [األنفال ]4 :أي الذين إذا ذكروا اهلل بقلوهبم فزعوا لعظمته وسلطانه أو
اهللَُّ َوج َل ْت ُق ُل ُ ُ
﴿و َب ِّ ِ
رش املُْ ْخبِتِنيَ ا َّل ِذي َن إِ َذا ُذكِ َر اهللَُّ َو ِج َل ْت
لوعده ووعيده وحماسبته خللقه ،كام قال تعاىلَ :
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ِ ِ

ِ ِ

ِ

َاه ْم ُينْف ُق َ
ون﴾ [احلج 34 :ـ ]35
الص َالة َوممَّا َرزَ ْقن ُ
اهب ْم َواملُْقيمي َّ
وهب ْم َو َّ
الصابِ ِري َن ع ََىل َما َأ َص َ ُ
ُق ُل ُ ُ
﴿وإِ َذا ُتلِ َي ْت َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُت ُه زَ ا َد ْ ُهت ْم
قال آخر( :)1والصفة الثانية هي ما عرب عنها بقولهَ :
إِ َيامنًا﴾ [األنفال ]2 :أي وإذا تليت عليهم آياته املنزلة عىل خاتم أنبيائه زادهتم يقينا يف اإليامن،
وقوة يف اَلطمئنان ،ونشاطا يف األعامل إذ أن تظاهر األدلة وتعاضد احلجج يوجب زيادة
اليقني ،فابراهيم عليه السالم كان مؤمنا بإحياء اهلل املوتى حني دعا ربه أن يريه كيف حيييها
كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل ْ ُتؤْ ِم ْن َق َال َب َىل َو َلكِ ْن لِ َي ْط َمئِ َّن َق ْلبِي﴾ [البقرة ]260 :فمقام الطمأنينة يف
اإليامن يزيد عىل ما دونه من اإليامن املطلق قوة وكامَل.
()2

قال آخر

﴿وع ََىل َر ِّ ِهب ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾ [األنفال:
 :والصفة الثالثة هي ما عرب عنها بقولهَ :

 ]2أي إهنم يتوكلون عىل رهبم وحده وَل يفوضون أمرهم إىل سواه ،فمن كان موقنا بأن اهلل
هو املدبر ألموره وأمور العامل كله َل يمكن أن يكل شيئا منها إىل غريه..
ِ
ِ
()3
يم َ
الص َالةَ﴾
ون َّ
قال آخر  :والصفة الرابعة هي ما عرب عنها بقوله﴿ :ا َّلذي َن ُيق ُ
[األنفال ]2 :أي يؤدوهنا مقومة كاملة يف صورهتا وأركاهنا الظاهرة من قيام وركوع وسجود
وقراءة وذكر ويف معناها وروحها الباطن من خشوع وخضوع يف مناجاة الرمحن ،واتعاظ
وتدبر يف تالوة القرآن ،وهبذا كله حتصل ثمرة الصالة من اَلنتهاء عن الفحشاء واملنكر.
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون﴾
﴿و ِممَّا َرزَ ْقن ُ
قال آخر( :)4والصفة اخلامسة هي ما عرب عنها بقولهَ :
[األنفال ]2 :أي وينفقون بعض ما رزقناهم يف وجوه الرب يف الزكاة املفروضة وبالنفقات
الواجبة واملندوبة لألقربني واملعوزين ،ويف مصالح األمة ومرافقها العامة التي هبا يعلو
شأهنا بني األمم ويكون عليها تقدمها وعمراهنا.
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()1

قال آخر

ِ

ِ

 :ثم عقب عىل هذه الصفات بقولهُ ﴿ :أو َلئ َك ُه ُم املُْؤْ منُ َ
ح اقا﴾ [األنفال:
ون َ

 ]4أي أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات هم دون من سواهم هم املؤمنون حق اإليامن،
وهو نتيجة لتصديق إذعانى له أثر يف أعامل القلوب واجلوارح وبذل املال يف سبيل اهلل.
قال آخر( :)2وبعد أن ذكر سبحانه أوصافهم ذكر جزاءهم عند رهبم فقالَ :
﴿هل ُ ْم
ِ
درج ٌ ِ
يم﴾ [األنفال ]4 :أي هلم درجات من الكرامة والزلفى
ََ َ
ات عنْدَ َر ِّ ِهب ْم َو َمغْف َر ٌة َو ِرزْ ٌق ك َِر ٌ
َل يقدر قدرها عند رهبم الذي خلقهم وسواهم وهو القادر عىل جزائهم عىل مجيل أعامهلم
يف دار اجلزاء والثواب ،واهلل تعاىل فضل بعض الناس ورفعهم عىل بعض درجة أو درجات
ِ
اهدُ وا ِيف
اج ُروا َو َج َ
يف الدنيا ويف اآلخرة وعند اهلل تعاىل كام قال تعاىل﴿ :ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َه َ
يل اهللَِّ بِ َأمو ِ
َسبِ ِ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِعنْدَ اهللَِّ َو ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َفائِزُ َ
ون﴾ [التوبة ،]20 :وقال
َْ
ِ
الر ُس ُل َف َّض ْلنَا َب ْع َض ُه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ض ِمن ُْه ْم َم ْن َك َّل َم اهللَُّ َو َر َف َع َب ْع َض ُه ْم
يف الرسل﴿ :ت ْل َك ر
ٍ
ف
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َج َع َل ُك ْم َخ َالئِ َ
َد َر َجات﴾ [البقرة ،]253 :وقال يف درجات الدنيا وحدهاَ :
ض درج ٍ
ات لِ َي ْب ُل َو ُك ْم فيام آتَا ُك ْم إِ َّن َر َّب َك َ ِ
يع ا ْل ِع َق ِ
ْاألَ ْر ِ
اب َوإِ َّن ُه
رس ُ
ض َو َر َف َع َب ْع َض ُك ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
ِ
يم﴾ [األنعام ..]165 :وهلم مغفرة من اهلل لذنوهبم التي سبقت وصوهلم إىل درجة
ور َرح ٌ
َل َغ ُف ٌ

الكامل ،وهلم رزق كريم وهو ما أعد هلم من نعيم اجلنة ،والكريم تصف به العرب كل شىء
حسن َل قبح فيه وَل شكوى.
قال األب :بوركتم ..فهل هناك آية أخرى غري هذه تعرفون من خالهلا عالمات
اإليامن.
قال أحدهم :أجل ..من ذلك قوله تعاىل﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون ا َّل ِذي َن آ َمنُوا بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه
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َوإِ َذا كَا ُنوا َم َع ُه ع ََىل َأ ْم ٍر َج ِام ٍع َمل ْ َي ْذ َه ُبوا َحتَّى َي ْس َت ْأ ِذ ُنو ُه إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْس َت ْأ ِذ ُنون ََك ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن
ِ
ِ ِ
وك لِبع ِ ِ
ِِ
ُيؤْ ِمنُ َ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ُم اهللََّ إِ َّن
اس َت ْأ َذ ُن َ َ ْ
ض َش ْأ ِهن ْم َف ْأ َذ ْن َمل ْن شئ َْت من ُْه ْم َو ْ
ون بِاهللَِّ َو َر ُسوله َفإِ َذا ْ
ِ
يم﴾ [النور]62 :
ور َرح ٌ
اهللََّ َغ ُف ٌ
قال آخر( :)1فهذه اآلية الكريمة تذكر صفة مهمة وُضورية للمؤمنني ،وهي الصلة
الدائمة التامة بينهم وبني النبي  ،وأهنا صلة وثيقة العرى ،مالكها السمع والطاعة لرسول
اهلل  ..ذلك أن املحك الذي يظهر عليه ما عند املؤمن من طاعة ،هو ساعة الضيق
والعرسة ،وامتحان املسلم ،يف نفسه وماله.
﴿وإِ َذا كَا ُنوا َم َع ُه ع ََىل َأ ْم ٍر َج ِام ٍع َمل ْ َي ْذ َه ُبوا َحتَّى
قال آخر( :)2ولذلك قال تعاىلَ :

َي ْس َت ْأ ِذ ُنو ُه﴾ [النور ،]62 :واألمر اجلامع :هو األمر العظيم ،الذي يدعى له املسلمون مجيعا،
ليواجهوه ،وليحمل كل منهم نصيبه منه ،وذلك مثل الدعوة إىل جهاد املعتدين الظاملني،
فإذا دعا النبي  إىل اجلهاد ،واجتمعت مجاعة املسلمني ،مل يكن ألحد منهم أن يذهب لشأن
من شئونه ،أو يشغل بأمر خاص به ،إَل بعد أن يستأذن النبي  ،فإن أذن له مىض ،وإَل لزم
مكانه.
قال آخر( :)3ثم قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْس َت ْأ ِذ ُنون ََك ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
ون بِاهللَِّ
َو َر ُسولِ ِه﴾ [النور ]62 :ويف اآلية الكريمة إذن للمؤمنني ،من ذوى األعذار يف أن يستأذنوا..
فليس طلب اإلذن من النبي  مما حيظر عىل املسلم يف هذا الوقت ..فاإلسالم يرس َل عرس،
اس َت ْأ َذ ُن َ
وك
والرسول الكريم ،خري من يقدر حال املستأذن وظروفه ..ثم قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ْ
لِ َب ْع ِ
ْت ِمن ُْه ْم﴾ [النور ]62 :أي إن طلب اإلذن ليس معناه إجابة هذا
ض َش ْأ ِ ِهن ْم َف ْأ َذ ْن ملَِ ْن ِشئ َ
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الطلب ،بل إن ذلك يرجع إىل تقدير النبي  ،ونظره إىل األمر من مجيع وجوهه ،فقد يرى
أن يأذن لبعض ،وَل يأذن اآلخرين ..فهذا وذلك مما يقىض به الرسول ،وعىل املسلم أن
يسمع ويطيع.
ِ
ِ
يم﴾ [النور ]62 :إشارة
قال آخر( :)1وىف قوله تعاىلَ :
ور َرح ٌ
اس َتغْف ْر َهل ُ ُم اهللََّ إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
﴿و ْ
إىل أن طلب اإلذن يف هذا األمر اجلامع ،وإن كان مباحا ،فإن تركه أوىل وأفضل ،إذ أن فيه
إيثارا عىل النفس ،وتضحية باخلاص من أجل العام ،ومع هذا ،فإن الذين يستأذنون ويأذن
الرسول هلم ،قد شملهم اهلل بمغفرته ورمحته ،إذ أمر رسوله أن يستغفر هلم اهلل ،واهلل غفور
رحيم ..وهذا من سامحة هذا الدين ويرسه.
قال األب :فهل لآلية الكريمة عالقة بنا؟ ..أو كيف يتسنى لنا تطبيقها يف حياتنا؟
قال أحدهم :املؤمن احلقيقي هو الذي َل يقدم عىل عمل دون أن يستأذن رسول اهلل
َان ملُِؤْ ِم ٍن َو ََل ُمؤْ ِمن ٍَة إِ َذا َق َىض اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأ ْن َي ُك َ
﴿و َما ك َ
ون َهل ُ ُم
 فيه ،كام قال تعاىلَ :
ِْ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
ص اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َض َال ًَل ُمبِينًا﴾ [األحزاب ،]36 :وقالَ ﴿ :يا
ِ

ِ

ِ

ِ
ِ
م﴾ [األنفال]24 :
حييِي ُك ْ
استَجي ُبوا هللَِّ َول َّلر ُسول إِ َذا َدعَا ُك ْم َملا ُ ْ
َأ ر َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
املتقون:

تركت األب مع أوَلده ،حيدثهم وحيدثونه عن اإليامن وعالماته ،وانتقلت إىل حمل
آخر يف تلك الواحة ،حيث وجدت أما ختاطب بناهتا ،تقول هلن :لقد ذكرتن يل يف زيارتنا
السابقة هلذه الواحة صفات املؤمنني ،واليوم ..صفات من تردن أن تذكرن يل.
قالت إحداهن :صفات املتقني ..فالتقوى درجة من الدرجات العالية ..وقد وضع
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هلا الكثري من النامذج يف القرآن الكريم ،ومنها ما عرب عنه اهلل تعاىل بقوله﴿ :إِ َّن املُْت َِّقنيَ ِيف
ون ِ
َّات و ُعي ٍ
جن ٍ
َاه ْم َر ر ُهب ْم إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا َق ْب َل َذلِ َك حمُ ِْسنِنيَ كَا ُنوا َقلِ ًيال ِم َن ال َّل ْي ِل َما
آخ ِذي َن َما آت ُ
َ ُ
َ
اهلم ح ٌّق لِ ِ
ِ
ون َوبِ ْاألَ ْس َح ِار ُه ْم َي ْس َتغ ِْف ُر َ
َ ْهي َج ُع َ
ح ُرو ِم﴾ [الذاريات 15 :ـ ]19
لسائ ِل َواملَْ ْ
ون َو ِيف َأ ْم َو ْ َ
َّ
قالت أخرى( :)1أي إن املتقني يف جنات متتد فيها اخلُّضة امتداد البرص ،وتتدىل فيها
ٍ
﴿و ُع ُيون﴾ [الذاريات:
الفواكه والثامر املتنوعة من األشجار الكثرية املختلفة يف خصائصهاَ ،
 ]16تتفجر باملاء الصايف الزَلل العذبِ ،
َاه ْم َر ر ُهب ْم﴾ [الذاريات ]16 :من النعيم
﴿آخ ِذي َن َما آت ُ
الذي أعده اهلل لعباده املتقني الذين أحسنوا العمل.
قالت أخرى( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل أوصافهم التي جعلتهم أهال لذلك النعيم ،فقال:
﴿إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا َق ْب َل َذلِ َك حمُ ِْسنِنيَ ﴾ [الذاريات ]16 :أي إحسان الطاعة يف القول والعمل ويف بناء
العالقات واملنهج املتبع ..ومل تكن الطاعة لدهيم حالة طارئة ،كام هي احلاَلت الرسيعة التي
تأيت ثم تذهب ،بل كانت قضية روحية يتحرك هبا العقل والشعور َلتصاهلام يف عمق الكيان
باهلل الواحد الرمحن الرحيم.
قالت أخرى( :)3ثم ذكر من صفاهتم أهنم ﴿كَا ُنوا َقلِ ًيال ِم َن ال َّل ْي ِل َما َ ْهي َج ُع َ
ون﴾
[الذاريات ]17 :فهم يف شغل عن النومَ ،لهتاممهم بعبادة اهلل يف هذا اهلدوء الساجي املمتد يف
ق لب الظالم الذي تصفو فيه العبادة ،وحيلق فيه الفكر ،ويرتاح فيه الشعور ،حيث يبحثون
يف الليل عن الصفاء الروحي جيلسون فيه إىل أنفسهم بني يدي رهبم ..وهم فوق ذلك
﴿وبِ ْاألَ ْس َح ِار ُه ْم َي ْس َتغ ِْف ُر َ
ون﴾ [الذاريات ]18 :ليتخففوا من اإلحساس بعقدة الذنب أمام اهلل،
َ
فيطلبون منه أن يغفر هلم خطاياهم التي مل يتعمدوها أو التي تعمدوها ،غفلة منهم عن
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تأثرياهتا السلبية املؤثرة عىل عالقتهم باهلل ،وهم يشعرون باحلاجة إىل الرتاجع عن تلك
اخلطايا وتصحيحها يف أوقات السحر ،حيث يشيع الصفاء واهلدوء ،إحساسا باخلشوع
يزحف إىل روح اإلنسان املذنب ويوحي إليه أن املغفرة تطل عليه من أوسع آفاق الرمحة
اإلهلية ..وذلك هو شأن اَلستغفار الذي ينطلق إىل اهلل يف ابتهال اخلاشع ،كام ينطلق إىل
أعامق الذات يف عملية تصفية روحية تدفع اإلنسان إىل مواقع الصفاء.
ِ
ِ
لسائِ ِل َواملَْ ْح ُرو ِم﴾
قالت أخرى( :)1ثم ذكر من صفاهتم أهنم َ
﴿و ِيف َأ ْم َواهل ْم َح ٌّق ل َّ
[الذاريات ]19 :فهم َل يعيشون أنانية اَلستحواذ يف ملكية املال ،وَل يعتربون املال شأنا خاصا
يملكون حرية الترصف فيه بطريقة خمتنقة ضيقة بخيلة تتعقد من العطاء وَل ترى نفسها
مسئولة عن مشاركة اآلخرين فيه ،بل يعتربون امللكية مسؤولية إنسانية ،ويرون يف املال
أمانة إهلية تفرض عليهم إدارهتا بالطريقة التي حتقق رىض اهلل الذي أعطى اإلنسان املال،
ووضع إلنفاقه وحتصيله حدودا ،وأراد له مشاركة اآلخرين فيه بطريقة أو بأخرى،
وأعطاهم وأعطى هؤَلء اآلخرين حق احلصول عىل بعض منه ،وَل سيام من كان منهم
صاحب حاجة إىل سؤال الناس ،أو كان حمروما من فرص العيش الكريم ،بحيث ينظرون
إىل امللكية كوظيفة اجتامعية متداخلة مع احلالة اإليامنية ،وإىل املال كأمانة إهلية ،ويامرسون
ذلك عمليا يف احلياة ،وهذا ما جيعل اإلنفاق من أعامل اخلري الذي ينطلق من عالقة املؤمن
باهلل ليحدد عالقته باإلنسان.
قالت األم :أحسنتن ،وبورك فيكن ..فهل هناك آيات أخرى تصف املتقني.
قالت إحداهن :أجل ..من ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك ا ْلكِتَاب ََل ريب فِ ِ
يه ُهدً ى
َْ َ
ُ
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ون بِا ْل َغي ِ ِ
ون َوا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
يم َ
لِ ْل ُمت َِّقنيَ ا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
ون بِ َام
الص َال َة َو ِممَّا َرزَ ْقن ُ
ون َّ
ْ
ب َو ُيق ُ
ُأن ِْز َل إِ َلي َك وما ُأن ِْز َل ِمن َقبلِ َك وبِ ْاآل ِخر ِة ُهم ي ِ
وقنُ َ
ون ُأو َلئِ َك ع ََىل ُهدً ى ِم ْن َر ِّهبِ ْم َو ُأو َلئِ َك ُه ُم
َ ْ ُ
ْ ْ َ
ْ َ َ
ِ

املُْ ْفل ُح َ
ون﴾ [البقرة 2 :ـ ]5
قالت أخرى( :)1أي إن هذا الكتاب ،وهو القرآن الكريم َل يعرتيه ريب يف كونه من
عند اهلل ،وَل يف هدايته وإرشاده ،وَل يف أسلوبه وبالغته ..وارتياب كثري من الناس فيه ،إنام
نشأ عن جهل بحقيقته ،أو عن عمى بصريهتم ،أو عن التعنت عنادا واستكبارا واتباعا
للهوى أو تقليدا لسواهم.
﴿هدً ى لِ ْل ُمت َِّقنيَ ﴾
قالت أخرى( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل أن القرآن الكريم ُ

[البقرة]2 :

واهلدى بالنظر إىل املتقني :هو الدَللة عىل الرصاط املستقيم مع املعونة والتوفيق للعمل
بأحكامه ،إذ هم قد اقتبسوا من أنواره وجنوا من ثامره ،وهو لغريهم هدى ودَللة عىل اخلري
وإن مل يأخذوا هبديه وينتفعوا بإرشاده ..وكون بعض الناس مل هيتدوا هبديه َل َيرجه عن
كونه هدى ،فالشمس شمس وإن مل يرها األعمى ،والعسل عسل وإن مل جيد طعمه ذو املرة.
ون بِا ْل َغ ْي ِ
قالت أخرى( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل أول صفاهتم ،فقال﴿ :ا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
ب﴾
[البقرة ،]3 :واإليامن تصديق جازم يقرتن بإذعان النفس واستسالمها ،وأمارته العمل بام
يقتضيه اإليامن ،وهو َيتلف باختالف مراتب املؤمنني يف اليقني ..واإليامن بالغيب هو
اعتقاد بموجود وراء املحسات متى أرشد إليه الدليل أو الوجدان السليم ،ومن يعتقد هبذا
يسهل علي ه التصديق بوجود خالق للسموات واألرض منزه عن املادة وتوابعها ،وإذا
وصف له الرسول العوامل التي استأثر اهلل بعلمها كعامل املالئكة ،أو وصف له اليوم اآلخر مل
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يصعب عليه التصديق به بعد أن يستيقن صدق النبي الذي جاء به.
قالت أخرى(:)1

ِ

يم َ
الص َالةَ﴾ [البقرة:
ون َّ
ثم ذكر اهلل تعاىل صفة أخرى ،فقالَ :
﴿و ُيق ُ

 ،]3والصالة عىل النحو الذي رشعه اإلسالم من أفضل ما يعرب عن الشعور بعظمة املعبود
وشديد احلاجة إليه لو أقيمت عىل وجهها ..أما إذا خلت من اخلشوع واخلضوع فإهنا تكون
صالة َل روح فيها ،وإن كانت قد وجدت صورهتا وهي الكيفيات املخصوصة وَل يقال
للمصىل حينئذ إنه امتثل أمر ربه فأقام الصالة ،ألن اإلقامة مأخوذة من أقام العود إذا سواه
وأزال اعوجاجه ،فال بد فيها من حضور القلب يف مجيع أجزائها واستشعار اخلشية ومراقبة
ِ
الص َالةَ﴾ [املزمل]20 :
يموا َّ
اخلالق كأنك تنظر إليه ،وقد أمر اهلل بإقامتها بقولهَ :
﴿و َأق ُ
وباملحافظة عليها وإدامتها بقوله﴿ :ا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص َال ِهتِ ْم َدائِ ُم َ
ون﴾ [املعارج ]23 :وبأدائها
َت ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ كِتَا ًبا َم ْو ُقوتًا﴾ [النساء ]103 :وبأدائها يف
الص َال َة كَان ْ
يف أوقاهتا بقوله﴿ :إِ َّن َّ
الراكِ ِعنيَ ﴾ [البقرة ]43 :وباخلشوع فيها بقوله﴿ :ا َّل ِذي َن ُه ْم ِيف
مجاعة بقولهَ :
﴿و ْار َك ُعوا َم َع َّ
ِ

َص َال ِهتِ ْم َخاش ُع َ
ون﴾ [املؤمنون]2 :

َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون﴾
﴿و ِممَّا َرزَ ْقن ُ
قالت أخرى( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل صفة أخرى ،فقالَ :

[البقرة ،]3 :واملراد باإلنفاق هنا يشمل النفقة الواجبة عىل األهل والولد وذوى القربى،
وصدقة التطوع ،ويف اآلية الكريمة إيامء إىل أن النفقة املرشوعة تكون بعض ما يملك
اإلنسان َل كل ما يملك.
﴿وا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
ون بِ َام ُأن ِْز َل
قالت أخرى( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل صفة أخرى ،فقالَ :
إِ َلي َك وما ُأن ِْز َل ِمن َقبلِ َك وبِ ْاآل ِخر ِة ُهم ي ِ
وقنُ َ
ون﴾ [البقرة ،]4 :أي أهنم يؤمنون بام أنزل إليك،
َ ْ ُ
َ
ْ ْ
ْ َ َ
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وهو القرآن الذي يتىل ،والوحي الذي َل يتىل ،وهو ما بينه النبي  من أعداد الركعات يف
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
ني
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
الصالة ،ومقادير الزكاة ،وحدود اجلنايات ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َما َينْطِ ُق ع ِ
لِلن ِ
وحى﴾
َن ْاهل َ َوى إِ ْن ُه َو إِ ََّل َو ْح ٌي ُي َ
َّاس َما ُنزِّ َل إِ َل ْي ِه ْم﴾ [النحل ]44 :وقالَ :
﴿و َما ُأن ِْز َل ِم ْن َق ْبلِ َك﴾ [النساء ]162 :هو التوراة واإلنجيل وسائر الكتب
[النجم 3 :ـ َ ..]4
السالفة ،فيؤمنون هبا إيامنا إمجاليا َل تفصيليا﴿ ..وبِ ْاآل ِخر ِة ُهم ي ِ
وقنُ َ
ون﴾ [البقرة ]4 :أي الدار
َ ْ ُ
َ

اآلخرة التي هي دار اجلزاء عىل األعامل ،واإليامن هبا يتضمن اإليامن بكل ما ورد فيها
بالنصوص املتواترة كاحلساب وامليزان والرصاط ،واجلنة والنار.
قالت أخرى( :)1واليقني هو التصديق اجلازم الذي َل شبهة فيه وَل تردد ،ويعرف
اليقني باهلل واليوم اآلخر بآثاره يف األعامل ،فمن يشهد الزور أو يرشب اخلمر أو يأكل
حقوق الناس يكن إيامنه هبام خياَل يلوح يف الذهن َل إيامنا يقوم عىل اليقني ،إذ مل تظهر آثاره
يف اجلوارح واللسان ،وهو َل يكون إيامنا حقا إَل إذا كان مالكا لزمام النفس مرصفا هلا يف
أعامهلا.
املكرمون:
تركت األم مع بناهتا حيدثنها وحتدثهن عن املتقني وصفاهتم يف القرآن الكريم ،ثم
رست إىل حمل آخر ،حيث رأيت معلام يقول لتالميذه الصغار :أريد منكم اليوم أن حتدثوين
عن الصفات التي يتصف هبا من أخرب اهلل تعاىل عنهم أهنم يف جنات مكرمون.
اإلنْس َ ِ
ِ
الرش
قال أحدهم :لعلك تقصد قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ِ َ
ان ُخل َق َه ُلوعًا إ َذا َم َّس ُه َّ ر
ون وا َّل ِذين ِيف َأمو ِ
اخلري منُوعًا إَِل املُْص ِّلنيَ ا َّل ِذين ُهم ع ََىل ص ِ ِ ِ
اهل ْم
َْ
َ
الهت ْم َدائ ُم َ َ
َ
َ
َ ْ
َجزُ وعًا َوإِ َذا َم َّس ُه ْ َ ْ ُ َ
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ِ
ون بِ َي ْو ِم الدِّ ِ
ين َوا َّل ِذي َن ُه ْم ِم ْن ع ََذ ِ
لسائِ ِل َواملَْ ْح ُرو ِم َوا َّل ِذي َن ُي َصدِّ ُق َ
اب َر ِّهبِ ْم
َح ٌّق َم ْع ُلو ٌم ل َّ
ون إِ َّن ع ََذاب رهبِم غَري مام ٍ
ون إَِل ع ََىل َأزْ َو ِ
ون َوا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
ُم ْش ِف ُق َ
اج ِه ْم َأ ْو َما
ْ ُ
َ َ ِّ ْ ْ ُ َ ُ
م َل َك ْت َأيامهنم َفإِهنم غَري م ُل ِ
ومنيَ َف َم ِن ا ْب َتغَى َو َرا َء َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َعا ُد َ
ون َوا َّل ِذي َن ُه ْم
ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ
َ
ون َوا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص ِ ِ
ون َوا َّل ِذي َن ُه ْم ِب َش َها َد ِ ِ
ألَ َمان ِ ِ
حيافِ ُظ َ
اهت ْم َقائِ ُم َ
َاهت ْم َوع َْه ِد ِه ْم َرا ُع َ
ون
الهت ْم ُ َ
ِ

ٍ

ُأو َلئ َك ِيف َجنَّات ُمك َْر ُم َ
ون﴾ [املعارج 19 :ـ ]35

قال املعلم :أجل ..فقد ختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقولهُ ﴿ :أو َلئِ َك ِيف جن ٍ
َّات
َ

ُمك َْر ُم َ
ون﴾ [املعارج ..]35 :ولذلك يمكن اعتبار ما ورد فيها من صفات خاصا باملكرمني.
قال أحدهم( :)1أجل ..وقد بدأت اآليات الكريمة بذكر املنحرفني من البرش ،كام
قال تعاىل﴿ :إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ُخلِ َق َه ُلوعًا﴾ [املعارج ،]19 :واإلنسان هنا ،هو اإلنسان الذي ضل
عن سبيل اهلل ،وكفر به ،وبرسله وباليوم اآلخر ،وجاء احلكم عىل اإلنسان مطلقا ،عىل
﴿و َما َأ ْك َث ُر الن ِ
َّاس َو َل ْو
التغليب ،ألن أكثر الناس هم هذا اإلنسان اهللوع ،كام قال تعاىلَ :
ِِ
ت بِ ُمؤْ مننيَ ﴾ [يوسف]103 :
َح َر ْص َ
()2
ِ
الرش
قال آخر  :ثم ذكر اهلل تعاىل صفات هذا اإلنسان اهللوع ،فقال﴿ :إ َذا َم َّس ُه َّ ر
اخل ْ ُري َمنُوعًا﴾ [املعارج 20 :ـ  ،]21وهو بيان اهللع الذي هو طبيعة غالبة يف
َجزُ وعًا َوإِ َذا َم َّس ُه ْ َ

اإلنسان ..فإن من شأن هذه الطبيعة التي متلكها اهللع ،أنه إذا مس اإلنسان رش مل يصرب
عليه ،واستبد به اجلزع ،واستوىل عليه اليأس ..ألنه َل يستند إىل قوة القوى العزيز ،وَل
يستعني بعون الرمحن الرحيم ..إنه يف دائرة مغلقة عليه مع هذا البالء الذي نزل بهَ ،ل يرى
هلذا البالء دافعا ،وَل يتوقع من وراء هذا الضيق فرجا ..أما املؤمن باهلل ،فإنه إذا مسه الرش،
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وأصابه الُّض ،نظر إىل وجه ربه الكريم ،وبسط يد الرجاء إليه يطمع يف رمحته ،ويرجو
كشف الُّض عنه ،فيجد يف هذا الرجاء متنفسا لكربه ،وكشفا لُّضه.
قال آخر( :)1فهكذا املؤمنون باهللَ ،ل حيزهنم هم نازل ،وَل يكرهبم بالء مطبق ،ألهنم
وب إِ ْذ نَا َدى َر َّب ُه َأ ِّين َم َّسنِ َي
﴿و َأ ري َ
يف ضامن من رمحة اهلل ،وعىل رجاء من فضله ،كام قال تعاىلَ :
ِ ِ
ِِ
ُض َوآ َت ْينَا ُه َأ ْه َل ُه َو ِم ْث َل ُه ْم َم َع ُه ْم
الُّض َو َأن َ
الرامحنيَ َف ْ
ْت َأ ْر َح ُم َّ
است ََج ْبنَا َل ُه َفك ََش ْفنَا َما بِه م ْن ُ ٍّ
ر ر
مح ًة ِم ْن ِعن ِْدنَا َو ِذك َْرى لِ ْل َعابِ ِدي َن﴾ [األنبياء 83 :ـ  ،]84فاملؤمن عىل يقني من أن له ربا يشكو
َر ْ َ
ِ ِ
يب
يب ُأ ِج ُ
﴿وإِ َذا َس َأ َل َك ع َبادي َعنِّي َفإِ ِّين َق ِر ٌ
إليه ،وأن ربه سميع الدعاء ،واسع الرمحةَ :
دعْو َة الدَّ ا ِع إِ َذا دع ِ
َان َف ْل َيست ِ
َجي ُبوا ِيل َو ْل ُيؤْ ِمنُوا ِِّب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون﴾ [البقرة ..]186 :وهلذا فإن
َ
َ َ
ْ

املؤمن َل يأسى عىل شىء فاته من أمور الدنيا ،وَل جيزع لشىء أصابه من مهومها ،إذ هو
عىل يقني من أن ذلك بقضاء وقدر ،وأنه بتقدير العزيز احلكيم ،وأن ما قدره اهلل سبحانه،
﴿وع ََسى َأ ْن َتك َْر ُهوا َش ْيئًا َو ُه َو َخ ْ ٌري
هو اخلري ،وإن رآه اإلنسان رشا ،كام يقول سبحانهَ :
م﴾ [البقرة]216 :
َل ُك ْ

﴿وإِ َذا
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل آثار ذلك اَلنحراف عىل سلوك اإلنسان ،فقالَ :
اخل ْ ُري َمنُوعًا﴾ [املعارج ،]21 :أي إنه َل يرى أبدا أن هذا الذي بني يديه ،هو وديعة عنده،
َم َّس ُه ْ َ
يمكن أن تسرتد يوما ممن أودعها إياه ..وإنام يقوم تقديره عىل أن هذا الذي وقع له ،هو من
تدبريه ،أو هو أمر َلزم لذاتيته ،وملا فيه من مزايا خاصة ،أثمرت له هذا الثمر ..إنه يتصور
أنه من عنرص كريمَ ،ل يثمر إَل هذا اخلري ،الذي هو فيه ،كام أن غريه من الفقراء واملساكني
والضعفاء ،هم من عنرص َل جيىء منه غري الفقر ،واملسكنة والضعف ،كام قال تعاىل كاشفا
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ِ
عن تفكري هذا اإلنسان الضال املغرور بنفسه﴿ :و َلئِن َأ َذ ْقنَاه ر ْ َ ِ ِ
ُضا َء َم َّس ْت ُه
َ ْ
ُ َ
مح ًة منَّا م ْن َب ْعد َ َّ
َل َي ُقو َل َّن َه َذا ِيل﴾ [فصلت ]50 :أي هذا من طبيعة ذاتى ،وخصيصة وجودى ..أما الفقراء،
وذوو احلاجة ،فإهنم ليسوا أهال لغري الفقر واحلاجة ،ولو كانوا يستحقون غري ما هم فيه ،ملا
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ْم َأن ِْف ُقوا ِممَّا َرزَ َق ُك ُم اهللَُّ َق َال ا َّل ِذي َن
بخل اهلل عليهم به ،كام قال تعاىل عنهمَ :
َك َف ُروا لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ ُن ْط ِع ُم َم ْن َل ْو َي َشا ُء اهللَُّ َأ ْط َع َم ُه إِ ْن َأ ْن ُت ْم إِ ََّل ِيف َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [يس]47 :
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل صفات الذين نجو من هذه اَلنحرافات ،فقال﴿ :إِ ََّل
ِ
ِ
املُْص ِّلنيَ ا َّل ِذين ُهم ع ََىل ص َال ِ ِهتم دائِم َ ِ
لسائِ ِل َواملَْ ْح ُرو ِم﴾
َ
َ
ون َوا َّلذي َن ِيف َأ ْم َواهل ْم َح ٌّق َم ْع ُلو ٌم ل َّ
ْ َ ُ
َ ْ
[املعارج 22 :ـ  ،]25أي يستثنى من هذا احلكم العام أولئك الذين آمنوا باهلل من بنى اإلنسان،
ثم امتثلوا رشيعة هذا اإليامن ،فأتوا ما أمرهم اهلل به ،واجتنبوا ما هناهم عنه ..والصالة ،هي
الركن األول من األركان التي قام عليها اإليامن ،وهلذا كانت أول صفة يتصف هبا املؤمنون،
ألهنا هي الطريق الذي يصلهم باهلل؛ فإذا تركها املؤمن ،انقطعت صلته بربه ،إىل أن يعود
ِِ
ِ
ِ
الص َال َة لذك ِْري﴾ [طه]14 :
إليها ،كام قال تعاىل﴿ :إِنَّني َأنَا اهللَُّ ََل إِ َل َه إِ ََّل َأنَا َفا ْع ُبدْ ِين َو َأق ِم َّ
فالصالة هي التي تذكر باهلل ،وتصل العبد بربه ،ومتأل قلبه خشية منه ،ووَلء له.
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل الصفة الثانية التي يتصف هبا املؤمن بعد الصالة ،وهي
ِ
ِ
ِ
لسائِ ِل َواملَْ ْح ُرو ِم﴾ [املعارج 24 :ـ  ،]25أي أن
الزكاة ،فقالَ :
﴿وا َّلذي َن ِيف َأ ْم َواهل ْم َح ٌّق َم ْع ُلو ٌم ل َّ
من شأن من يؤمن باهلل ،ويداوم عىل الصالة أن يذكر ربه ،ويذكر أن ما يف يده ،هو من رزق
اهلل له ،ومن إحسانه إليه ،وهو هبذا َل يبخل هبذا املال ،وَل يضن به عىل اإلنفاق يف وجوه
الرب ،ألن ما ينفقه هو مدخر عند اهلل له ،ثم هو يف الوقت نفسهَ ،ل ينقص شيئا من رزقه
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املقدر له ..فام أنفقه يف وجوه اخلري ،هو صدقة زائدة ،تصدق اهلل سبحانه وتعاىل هبا عليه،
لتكون طهرة له ..وما أمسكه يف يده ،هو الرزق املقدر له..
قال آخر( :)1أجل ،وقد مجع اهلل تعاىل بني الصالة والزكاة يف سبعة وعرشين موضعا
من القرآن الكريم ،كام التزم القرآن الكريم تقديم الصالة عىل الزكاة يف كل موضع اجتمعتا
فيه ..ويف هذا اجلمع بني الصالة والزكاة إشارة إىل أهنام من باب واحد ،يف باب اإليامن
واإلحسان ..ويف تقديم الصالة عىل الزكاة ،إشارة إىل أن الصالة هي التي توفر لإلنسان
العواطف واملشاعر التي تدعو إىل الرمحة ،والعطف ،واإلحسان ،فالزكاة ثمرة من ثمرات
الصالة ..والثمرة فرع من أصل ،هو الشجرة.
ون بِ َي ْو ِم الدِّ ِ
﴿وا َّل ِذي َن ُي َصدِّ ُق َ
ين
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل صفة أخرى ،فقالَ :
ون إِ َّن ع ََذاب ر ِهبم غَري م ْأم ٍ
َوا َّل ِذي َن ُه ْم ِم ْن ع ََذ ِ
اب َر ِّ ِهب ْم ُم ْش ِف ُق َ
ون﴾ [املعارج 26 :ـ  ]28أي ومن
َ َ ِّ ْ ْ ُ َ ُ
صفات املؤمنني باهلل ،الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ،أهنم يصدقون بيوم الدين،
ويؤمنون بالبعث ،واحلساب واجلزاء ،فإنه بغري هذا التصديق بيوم الدينَ ،ل يكمل إيامهنم
باهلل ،وَل يقوم عندهم شعور واضح هبذا اإليامن ،إذ أن اإليامن باحلساب واجلزاء هو الذي
يعطى اإليامن باهلل ،الواقع العميل هلذا اإليامن ،بام يقدم اإلنسان من أعامل صاحلة ،وبام
يتجنب من أعامل سيئة ،إعدادا ليوم احلساب ،واستعدادا للقاء اهلل يف هذا اليوم ..ولو أخىل
اإليامن باهلل ،من اإليامن باليوم اآلخر ،لكان اإليامن باهلل ـ إن وجد ـ جمرد فكرة ذهنيةَ ،ل
يكاد يكون هلا أثر يف سلوك اإلنسان ،وَل حساب فيام يأتى وما يذر من األعامل.
﴿وا َّل ِذي َن ُه ْم ِم ْن ع ََذ ِ
اب َر ِّهبِ ْم
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل صفة أخرى ،فقالَ :
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ُم ْش ِف ُق َ
ون﴾ [املعارج ،]27 :ويف ذلك إشارة إىل أن اخلشية من عذاب اهلل ،هي القوة العاملة يف
توجيه اإلنسان إىل اخلري ،وجتنبه للرش ،أكثر من الطمع يف اجلنة والرغبة يف نعيمها ..فمن
طبيعة اإلنسان أنه حيرص عىل أن يتوقى الرش ،ويعمل له حسابا ،أكثر من حرصه عىل
حتصيل اخلري واجلد فيه ..ومن هنا كان من املبادئ العامة يف الرشيعة اإلسالمية( :أن دفع
املضار مقدم عىل جلب املنافع) فإن دفع الُّضر ،هو يف الوقت نفسه جلب ملنفعة ،هي
السالمة من هذا الُّضر ،والعافية من بالئه ..فدفع املضار مقرتن دائام بجلب املصالح
واملنافع ..عىل خالف ما يكون من جلب املنافع ،فإنه قد جتلب املنفعة ،وَل يكون معها دفع
مُّضة ..مثل جلب املال إىل املال بعد سد حاجة اإلنسان .فإن جلب املال لدفع احلاجة ،هو
دفع لُّضر وجلب ملصلحة معا ،وجلب املال لغري سد حاجة ،هو جلب ملنفعةَ ،ل يصحبه
دفع ُضر ..وشتان بني األمرين.
ِ
قال آخر( :)1صدقت ..وهلذا قال تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن زُ ْح ِز َح ع ِ
اجلنَّ َة َف َقدْ
َن الن َِّار َو ُأ ْدخ َل ْ َ
َفازَ ﴾ [آل عمران ،]185 :فالزحزحة عن النار دفع لُّضر ،جلب معه مصلحة ،وهو دخول
اجلنة ..أما من دخل اجلنة ابتداء من غري أن يتحقق أنه زحزح عن النار ،فإن شبح النار َل
﴿وإِ ْن
يزال مطال عليه ،ألنه مل يعلم حقيقة أمره مع النار ..ولعل هذا هو الرس يف قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ِ
ِمنْ ُك ْم إِ ََّل َو ِار ُد َها ك َ
يها ِجثِ ايا﴾
َان ع ََىل َر ِّب َك َحت ًْام َم ْقض ايا ُث َّم ُنن َِّجي ا َّلذي َن ا َّت َق ْوا َون ََذ ُر ال َّظاملنيَ ف َ
[مريم 71 :ـ ]72

قال آخر( :)2ثم قال تعاىل﴿ :إِ َّن ع ََذاب رهبِم غَري م ْأم ٍ
ون﴾ [املعارج ،]28 :وهو يشري إىل
َ َ ِّ ْ ْ ُ َ ُ
أن املؤمن ـ مع إيامنه باهلل ،وإقامته الصالة ،وإيتائه الزكاة ،وتصديقه باليوم اآلخر ـ كل ذلك
َل َيىل نفسه من الشعور باخلوف من اهلل ،والوقوع حتت طائلة عذابه ..فام أحد يدرى ما اهلل
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صانع به ،وما أحد يدرى أهو من أهل اجلنة أم من أهل النار ،وإن كان ـ مع هذا ـ طريق قائم
عىل اجلنة ،وأعامل تبلغ بالعاملني عىل هذا الطريق ،إىل اجلنة ..وطريق قائم عىل النار،
وأعامل تسوق العاملني عىل هذا الطريق ،إىل النار.
﴿وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
ون
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل صفة أخرى ،فقالَ :
ْ ُ
َت َأيامهنم َفإِهنم غَري م ُل ِ
ِ
ومنيَ َف َم ِن ا ْب َتغَى َو َرا َء َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
إِ ََّل ع ََىل َأزْ َواج ِه ْم َأ ْو َما َم َلك ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ
ا ْل َعا ُد َ
ون﴾ [املعارج 29 :ـ  ،]31أي وكذلك من صفات املؤمنني ـ مع إيامهنم باهلل ،وإقامة الصالة،
وإيتاء الزكاة ،والتصديق باليوم اآلخر ،واخلشية من عذاب اهلل ـ أهنم لفروجهم حافظون،
أي حافظون هلا من الوقوع يف احلرام.
﴿وا َّل ِذي َن ُهم ِألَمان ِ
َاهتِ ْم َوع َْه ِد ِه ْم
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل صفة أخرى ،فقالَ :
ْ َ
َرا ُع َ
ون﴾ [املعارج ،]32 :وفيها هو بيان لصفة أخرى من صفات املؤمنني ،وهي رعاية األمانات
التي أؤمتن عليها املؤمن ،سواء أكانت هذه األمانات هلل ،فيام افرتض سبحانه عىل املؤمن،
من صالة ،وزكاة ،وصوم ،وحج ـ وجهاد ،أو كانت من أمانات اإلنسان لنفسه ،أو أمانات
للغري ،كالودائع ونحوها ..والعهود ،هي املواثيق التي بني العبد وربه ،وبينه وبني نفسه،
وبينه وبني الناس ،وهي من قبيل األمانات ..ورعاية هذه األمانات ،هي أداؤها عىل الوجه
الذي أمر اهلل به ..ويف نقض العهود خيانة لألمانة ،ويف خيانة األمانة نقض للعهد الذي
ُطلب من املؤمن حفظه.
﴿وا َّل ِذي َن ُه ْم بِ َش َها َد ِاهتِ ْم َقائِ ُم َ
ون﴾
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل صفة أخرى ،فقالَ :
[املعارج ،]33 :أي أداء الشهادة عىل وجهها الذي حيق احلق ،ويبطل الباطل ،كام قال تعاىل:
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﴿و ََل َت ْك ُت ُموا َّ
الش َها َد َة َو َم ْن َي ْك ُت ْم َها َفإِ َّن ُه آثِ ٌم َق ْل ُب ُه﴾ [البقرة ..]283 :ويف التعبري عن أداء الشهادة
َ
عىل وجهها ،بلفظ القيام هبا ،إشارة إىل أن الذي يؤدهيا ،إنام يقيم هبا ميزان العدل ،كام قال
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْرسوا املِْيزَ َ
يموا َّ
الش َها َد َة
ان﴾ [الرمحن ،]9 :وقالَ :
تعاىلَ :
﴿و َأق ُ
﴿و َأق ُ
يموا ا ْل َوزْ َن بِا ْلق ْسط َو ََل ُخت ُ
هللَِِّ﴾ [الطالق ،]2 :وكل ذلك يشري إىل أن أداءها أمر له شأنه وخطره ،وأنه مطلوب من اإلنسان
﴿و ُقو ُموا هللَِّ َقانِتِنيَ ﴾
أن يقوم هلا بكيانه كله ،وأن يظل هكذا قائام حتى يؤدهيا ،كام قال تعاىلَ :
[البقرة]238 :

﴿وا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص َال ِهتِ ْم
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل صفة أخرى ،فقالَ :

حيافِ ُظ َ
ون﴾ [املعارج ..]34 :وحفظ الصالة ،هو أداؤها عىل وجهها الصحيح ،بام يسبقها من
َُ
طهارة اجلسد ،والثوب ،واملكان ،وبام يقوم بني يدهيا من انرشاح صدر ،وروح نفس،
واستحضار ذهن ،واجتامع فكر ،وبام يصحبها من خشية وجالل ،يف مناجاة ذى العظمة
واجلالل ..فمن صفات املؤمنني أهنم عىل صالهتم دائمون ،أي يؤدوهنا يف أوقاهتا ،وأهنم إذ
يؤدوهنا إنام يؤدوهنا عىل تلك الصفة ،من اجلالل ،والرهبة ،واخلشوع..
قال آخر( :)2وقد فصل بني أداء الصالة يف قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص َال ِ ِهت ْم
َدائِ ُم َ
﴿وا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص َال ِهتِ ْم
ون﴾ [املعارج ،]23 :وبني الصفة التي تؤدى هبا يف قوله تعاىلَ :
حيافِ ُظ َ
ون﴾ [املعارج ]34 :بتلك اآليات التي تدعو إىل أداء الزكاة ،وإىل التصديق بيوم الدين،
َُ
واخلشية من عذاب اهلل ،وإىل حفظ الفروج ،وأداء األمانات ،والقيام بالشهادات ،ألن أداء
الصالة مطلوب عىل أية حالَ ،ل يقوم للمؤمن عذر أبدا حيله من أدائها يف أوقاهتا ..أما
أداؤها عىل تلك الصفة اخلاصة من اخلشوع ،واخلضوع ،والرهبة ،واجلالل ،فهو أداء
لألمانة ،وأن ه َل تربأ ذمة اإلنسان منها إَل بأدائها عىل تلك الصفة ،فإذا مل يؤدها عىل تلك
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الصفة ،فهي َل تزال أمانة يف يده ،ومطلوب منه أن يؤدهيا عىل وجهها ،أما إذا مل يؤد الصالة
أصال ،فهو تضييع لتلك األمانة ،حياسب عليها حساب املضيعني لألمانات ،وإنه حينئذ
ليعز عليه أن جيدها ،إذا هو أراد أن يؤدهيا ،ألهنا أفلتت من يده ،وهذا يعنى أن دوام الصالة،
واملواظبة عليها يف أوقاهتا ،من شأنه أن يبلغ باإلنسان يوما ،القدرة عىل أدائها كاملة ،وأنه
إذا فاته مرحلة من مراحل أدائها أن يمتىلء قلبه باخلشوع والرهبة معها ،فإنه ـ مع املواظبة ـ
سيجيئ اليوم الذي جيد فيه لصالته ما جيد املصلون اخلاشعون.
قال آخر( :)1ومن جهة أخرى ،فإن التنويه بالصالة بدءا وختاما ،جيعل هذه الفضائل
ـ التي بني أداء الصالة ،والصفة التي تؤدى عليها ـ يف ضامن هذا احلارس القوى األمني،
وهو الصالة ،فإذا مل يكن بني يدى هذه الفضائل صالة ،وإذا مل يكن خلفها صالة ،جاءت
هذه الفضائل يف صورة باهتة هزيلةَ ،ل تلبث أن جتف ،ومتوت ،وَل يبقى هلا يف كيان
اإلنسان داع يدعو إليها ،أو هاتف هيتف هبا.
قال آخر( :)2ثم ختم اهلل تعاىل كل هذه الصفات بقولهُ ﴿ :أو َلئِ َك ِيف جن ٍ
َّات
َ
ُمك َْر ُم َ
ون﴾ [املعارج ،]35 :أي هذا هو جزاء املؤمنني الذين يكونون عىل تلك الصفات ،التي
بينتها اآليات السابقة ،فهم مكرمون عند اهلل ،يف جنات ،يتقلبون يف نعيمها ،حيث يكونون
يف ضيافة أكرم األكرمني ،رب العاملني.
األبرار:
تركت املعلم مع تالميذه حيدثهم وحيدثونه عن صفات املكرمني يف القرآن الكريم،
ثم رست إىل حمل آخر ،حيث رأيت مجعا من الفتيان يتحدثون ،قال أحدهم :من خالل
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معرفتي بكم أصدقائي ،ما رأيكم أن نؤسس مجعية خريية وتربوية حتاول أن تنرش صفات
األبرار يف جمتمعاتنا.
قال أحدهم :لست أدري كيف تسللت إىل خاطري لتتكلم نيابة عني ..فأنا أيضا
كنت أنوي أن أقرتح عليكم هذا اَلقرتاح.
قال آخر :كلنا فكر يف هذا ..وكيف َل نفكر فيه ،والقرآن الكريم رغبنا يف أن نكون
﴿ر َّبنَا إِ َّننَا َس ِم ْعنَا
من األبرار ومع األبرار ،فقد قال تعاىل ،يصف دعاء املؤمنني الصاحلنيَ :
َاديا ين ِ
ِ
َادي لِ ْ ِ
إل َيام ِن َأ ْن ِآمنُوا ِب َر ِّب ُك ْم َفآ َمنَّا َر َّبنَا َفاغ ِْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َو َك ِّف ْر َعنَّا َس ِّيئَاتِنَا َوت ََو َّفنَا َم َع
ُمن ً ُ
ْاألَ ْب َر ِار﴾ [آل عمران ،]193 :أي ربنا اآلن وقد أمنا بكل وجودنا وإرادتنا ،ولكننا حييط بنا
طوفان الغرائز املختلفة من كل جانب ،فربام ننزلق وربام نزل ونرتكب معصية ،ربنا فاغفر
لنا زلتنا ،واسرت عثرتنا ،وتوفنا مع األبرار الصاحلني( ..)1واألبرار :مجع بر ،وهو الذي بر
اهلل بطاعته إياه حتى أرضاه ،وأصل الرب اَلتساع ..فالرب :الواسع من األرض خالف
البحر(.)2
قال آخر :وكيف َل نفكر يف ذلك ،وقد رغبنا اهلل تعاىل يف النعيم الذي أعده لألبرار،
ِ
ِ ِ
َاب ْاألَ ْب َر ِار َل ِفي ِع ِّل ِّينيَ َو َما
فقال﴿ :إِ َّن ْاألَ ْب َر َار َلفي نَعي ٍم﴾ [اَلنفطار ،]13 :وقال﴿ :ك ََّال إِ َّن كت َ
اك ما ِع ِّلي َ ِ
َاب َم ْر ُقو ٌم َي ْش َهدُ ُه املُْ َق َّر ُب َ
ون﴾ [املطففني 18 :ـ  ،]21وقال﴿ :إِ َّن ْاألَ ْب َر َار َل ِفي
ون كت ٌ
َأ ْد َر َ َ ر
ِ
ون َت ْع ِر ُ ِ
ن َِعي ٍم ع ََىل ْاألَ َرائِ ِك َينْ ُظ ُر َ
َُّض َة الن َِّعي ِم ُي ْس َق ْو َن ِم ْن َر ِح ٍيق خمَ ْ ُتو ٍم ِختَا ُم ُه
ف يف ُو ُجوه ِه ْم ن ْ َ
ِ
ِ
س املُْ َتنَافِس َ ِ
ِم ْس ٌك َو ِيف َذلِ َك َف ْل َي َتنَا َف ِ
رش ُب ِ َهبا املُْ َق َّر ُب َ
ون﴾ [املطففني:
ون َومزَ ُ
ُ
اج ُه م ْن ت َْسني ٍم َع ْينًا َي ْ َ
 22ـ ]28

قال آخر :ومل يكتف اهلل تعاىل بذلك ،بل ذكر لنا صفات األبرار ممزوجة بالنعيم
( )2من وحي القرآن ()452 /6
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سك َ ِ
ِ
ون ِم ْن َك ْأ ٍ
رش ُب َ
رش ُب
َان مزَ ُ
اج َها كَا ُف ً
ورا َع ْينًا َي ْ َ
العظيم الذي أعد هلم ،فقال﴿ :إ َّن ْاألَ ْب َر َار َي ْ َ
ِ
رش ُه ُم ْستَطِ ًريا َو ُي ْط ِع ُم َ
ون َي ْو ًما ك َ
ون بِالن َّْذ ِر َو ََيَا ُف َ
وهنَا َت ْف ِج ًريا ُيو ُف َ
ون
ِ َهبا ع َبا ُد اهللَِّ ُي َف ِّج ُر َ
َان َ ر
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ورا
ال َّط َعا َم ع ََىل ُح ِّبه م ْسكينًا َو َيت ًيام َو َأس ًريا إِن ََّام ُن ْطع ُم ُك ْم ل َو ْجه اهللَِّ ََل ُن ِريدُ منْ ُك ْم َجزَ ا ًء َو ََل ُش ُك ً
َخ ُ ِ
ِإنَّا ن َ
ورا
رش َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم َو َل َّق ُ
وسا َق ْم َط ِر ًيرا َف َو َق ُ
رس ً
اف م ْن َر ِّبنَا َي ْو ًما َع ُب ً
َُّض ًة َو ُ ُ
اه ْم ن ْ َ
اه ُم اهللَُّ َ َّ
يرا﴾ [اإلنسان 5 :ـ ]12
ربوا َجنَّ ًة َو َح ِر ً
َو َجزَ ُاه ْم بِ َام َص َ ُ
قال آخر( :)1أي إن الذين بروا بطاعتهم رهبم فأدوا فرائضه واجتنبوا معاصيه،
يرشبون من َخر كان مزاج ما فيها من الرشاب كالكافور طيب رائحة وبردا وبياضا ..وهذا
املزاج من عني يرشب منها عباد اهلل املتقون وهم يف غرف اجلنات ،يسوقوهنا إليهم سوقا
سهال إىل حيث يريدون ،وينتفعون هبا كام يشاءون ،ويتبعهم ماؤها إىل كل مكان حيبون
وصوله إليه.
()2

قال آخر

 :ثم ذكر ما ألجله استحقوا الكرامة فقالُ ﴿ :يو ُف َ
ون بِالن َّْذ ِر﴾ [اإلنسان]7 :

أي يوفون بام أوجبوه عىل أنفسهم ،ومن أوىف بام أوجبه عىل نفسه فهو عىل الوفاء بام أوجبه
ون َي ْو ًما ك َ
﴿و ََيَا ُف َ
رش ُه ُم ْستَطِ ًريا﴾ [اإلنسان ]7 :أي ويرتكون املحرمات التي
اهلل عليه أوىلَ ..
َان َ ر
هناهم رهبم عنها خيفة سوء احلساب يوم املعاد ،حني يستطري العذاب ويفشو بني الناس إَل
﴿و ُي ْط ِع ُم َ
ون ال َّط َعا َم ع ََىل ُح ِّب ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ ًيام َو َأ ِس ًريا﴾ [اإلنسان ]8 :أي
من رحم اهللَ ..
ويطعمون الطعام وهم يف حمبة له وشغف به املسكني العاجز عن اَلكتساب ،واليتيم :الذي
مات كاسبه ،واألسري :املأخوذ من قومه ،اململوكة رقبته ،الذي َل يملك لنفسه قوة وَل
حيلة ..واملراد من إطعام الطعام اإلحسان إىل املحتاجني ومواساهتم بأى وجه كان ،وإنام
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خص الطعام لكونه أرشف أنواع اإلحسانَ ،ل جرم أن عرب به عن مجيع وجوه املنافع.
قال آخر( :)1وبعد أن ذكر أن األبرار حيسنون إىل هؤَلء املحتاجني ،بني أن هلم يف
ذلك غرضني :أوهلام رضا اهلل عنهم ،وإىل ذلك أشار بقوله﴿ :إِن ََّام ُن ْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه اهللَِّ﴾
[اإلنسان ]9 :فال نمن عليكم وَل نتوقع منكم مكافأة وَل غريها مما ينقص األجر ،ثم أكد هذا
ِ
ووضحه بقولهَ :
ورا﴾ [اإلنسان ]9 :أي َل نطلب منكم جمازاة
﴿َل ُن ِريدُ منْ ُك ْم َجزَ ا ًء َو ََل ُش ُك ً
تكافئوننا هبا ،وَل أن تشكرونا لدى الناس ..وثانيهام خوف يوم القيامة ،وإىل ذلك أشار
َخ ُ ِ
بقوله﴿ :إِنَّا ن َ
وسا َق ْم َط ِر ًيرا﴾ [اإلنسان ]10 :أي إنا نفعل ذلك لريمحنا ربنا
اف م ْن َر ِّبنَا َي ْو ًما َع ُب ً
ويتلقانا بلطفه يف ذلك اليوم العبوس القمطرير.
قال آخر( :)2وبعد أن حكى عنهم أهنم أتوا بالطاعة لغرضني :طلب رضا اهلل،
رش
واخلوف من يوم القيامة ،بني أنه أعطاهم الغرضني فأشار إىل الثاين بقولهَ ﴿ :ف َو َق ُ
اه ُم اهللَُّ َ َّ
َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم﴾ [اإلنسان ]11 :أي فدفع اهلل عنهم ما كانوا يف الدنيا حيذرون من رش ذلك اليوم
َُّض ًة
﴿و َل َّق ُ
العبوس بام كانوا يعملون مما يرىض رهبم عنهم ..وأشار إىل األول بقولهَ :
اه ْم ن ْ َ
ورا﴾ [اإلنسان ]11 :أي وأعطاهم نُّضة يف وجوههم ورسورا يف قلوهبم ،كام قال تعاىل:
رس ً
َو ُ ُ
ِ
ِ
ٍِ ِ
رشةٌ﴾ [عبس 38 :ـ  ،]39وقد جرت العادة أن القلب إذا
ُ
﴿و ُجو ٌه َي ْو َمئذ ُم ْسف َر ٌة َضاح َك ٌة ُم ْس َت ْب َ
ربوا َجنَّ ًة َو َح ِر ًيرا﴾ [اإلنسان ]12 :أي وجزاهم بصربهم
رس استنار الوجهَ ..
﴿و َجزَ ُاه ْم بِ َام َص َ ُ
عىل اإليثار وما يؤدى إليه من اجلوع والعرى بستانا فيه مأكول هنى ،وحريرا منه ملبس
هبى.
الصادقون:
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تركت الفتيان يتحدثون فيام بينهم عن كيفية التخلق بصفات األبرار ،مستعينني
بالقرآن الكريم يف التعريف عليها ،ثم رست إىل حمل آخر ،حيث رأيت مجعا من األساتذة
يتحدثون ،وكأهنم يتشاورون يف أمر مهم ،قال أحدهم :لقد رأيت معاين كثرية يف آية الرب..
لو أن البرشية يف فرتة ظالمها طبقتها ملا متكن الشيطان منها.
قال آخر :أجل ..فآية الرب تفرق بني الدين احلقيقي ،ودين الطقوس الذي نرشه
الشيطان بني البرش كبديل لدين اهلل.
قال آخر :أي آيات الرب تقصدون ..هل قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن ْاألَ ِه َّل ِة ُق ْل ِه َي
ِ
وت ِم ْن ُظ ُه ِ
يت لِلن ِ
رب َم ِن ا َّت َقى َو ْأ ُتوا
رب بِ َأ ْن َت ْأ ُتوا ا ْل ُب ُي َ
َم َو ِاق ُ
ور َها َو َلك َّن ا ْل ِ َّ
احل ِّج َو َل ْي َس ا ْل ِ ر
َّاس َو ْ َ

ا ْلبي َ ِ
اهبا َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
رب َأ ْن
ُُ
ون﴾ [البقرة ،]189 :أم قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ا ْل ِ َّ
وت م ْن َأ ْب َو ِ َ
ب و َلكِن ا ْل ِرب من آمن بِاهللِ وا ْليو ِم ِ
وه ُك ْم ِق َب َل املَْ ْ ِ
اآلخ ِر َواملَْالئِ َك ِة
ُت َو رلوا ُو ُج َ
َ َْ
رش ِق َواملَْغ ِْر ِ َ َّ َّ َ ْ َ َ
ِ
ِ
َوا ْلكِت ِ
السبِ ِ
يل
َاب َوالنَّبِ ِّينيَ َوآتَى املَْ َال ع ََىل ُح ِّبه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكنيَ َوا ْب َن َّ
َو ِ ِ
الر َق ِ
الصال َة َوآتَى الزَّ كَا َة َواملُْو ُف َ
الصابِ ِري َن
ون بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا ع َ
َاهدُ وا َو َّ
اب َو َأ َقا َم َّ
السائلنيَ َو ِيف ِّ
َّ
ِيف ا ْلب ِ
الُّض ِاء َو ِحنيَ ا ْل َب ِ
اس ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َصدَ ُقوا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة]177 :؟
َ َ
اساء َو َّ َّ

قال آخر :نقصد كليهام ..فكليهام يرشحان معنى الرب ،ومن خالهلا يرشحان مفهوم
التدين الصحيح الصادق ..ولذلك ختم اهلل تعاىل اآلية الثانية بقولهُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َصدَ ُقوا
َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة]177 :
قال آخر( :)1ففي اآلية الكريمة األوىل بيان ملنهج القرآن الكريم يف التوجيه والرتبية،
وحيث أنه يف كل مرة كان يسأل فيها الناس رسول اهلل  سؤاَل متعنتاَ ،ل ُيراد به كشف
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حقيقة ،أو جالء غامضة ،كان يدع السائلني ملا هم فيه ،ويرصف وجهه عنهم ،ليلقى احلياة
كلها ،باجلواب الذي فيه نفع للناس ،وهدى للعاملني ..فقد سأل املرشكون النبي  عن
اهلالل :ما باله يبدو صغريا ،ثم يكرب ،ثم يعود صغريا؟ ..وكان اجلوابَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن
ِ
وت ِم ْن ُظ ُه ِ
يت لِلن ِ
رب
رب بِ َأ ْن َت ْأ ُتوا ا ْل ُب ُي َ
ْاألَ ِه َّل ِة ُق ْل ِه َي َم َو ِاق ُ
ور َها َو َلك َّن ا ْل ِ َّ
احل ِّج َو َل ْي َس ا ْل ِ ر
َّاس َو ْ َ
م ِن ا َّت َقى و ْأ ُتوا ا ْلبي َ ِ
اهبا َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ [البقرة ،]189 :وكذلك الشأن
ُُ
َ
وت م ْن َأ ْب َو ِ َ
َ
يف فتية أصحاب الكهف؛ فالعربة املاثلة يف قصتهم ،ليست يف عددهم قل أو كثر ..فليكونوا
ثالثة ،أو مائة ،أو ألفا ..أو ما شئت من عدد ..وإنام العربة ،هي يف موقف هؤَلء الفتية من
الضالل الذي كان مطبقا عىل البيئة التي يعيشون فيها .ويف ختليص أنفسهم من هذا
الضالل ،ويف التضحية باألهل ،واملال ،والوطن ،يف سبيل العقيدة ،والفرار من وجه الفتنة
فيها.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل املؤمنني وغريهم أن اخلري ليس فيام تعودتم عليه يف
اجلاهلية وأول اإلسالم من دخول البيوت من ظهورها حني حترمون باحلج أو العمرة،
ظانني أن ذلك قربة إىل اهلل ،ولكن اخلري هو فعل من اتقى اهلل واجتنب املعايص ،وادخلوا
البيوت من أبواهبا عند إحرامكم باحلج أو العمرة ،واخشوا اهلل تعاىل يف كل أموركم،
لتفوزوا بكل ما حتبون من خريي الدنيا واآلخرة.
قال آخر :وهلذا اعترب اهلل تعاىل أهل الرب احلقيقي هم أهل الصدق احلقيقي ..فهم
الذين يمثلون الدين خري متثيل ..وقد ذكرهم يف مواضع أخرى من القرآن الكريم ،فقال:
ِ
اج ِرين ا َّل ِذين ُأ ْخ ِرجوا ِمن ِدي ِار ِهم و َأمو ِ
ِ
اهل ْم َي ْب َت ُغ َ
ون َف ْض ًال ِم َن اهللَِّ َو ِر ْض َوانًا
ْ َ ْ َ َْ
ُ
َ
﴿ل ْل ُف َق َراء املُْ َه ِ َ
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ون اهللََّ ورسو َله ُأو َلئِ َك ُهم الص ِ
ون﴾ [احلرش ،]8 :وقال﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
اد ُق َ
ْرص َ
ون ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ُ َّ
ََ ُ ُ
َو َين ُ ُ
يل اهللَِّ ُأو َلئِ َك ُهم الص ِ
اهدُ وا بِ َأمو ِ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
اد ُق َ
ون﴾
بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه ُث َّم َمل ْ َي ْرتَا ُبوا َو َج َ
ُ َّ
َْ
[احلجرات]15 :

قال آخر( :)1وقد رشح اهلل تعاىل يف اآلية الثانية املفهوم احلقيقي للرب والصدق
والتدين الصحيح ،ذلك أنه ملا أمر اهلل تعاىل بتحويل القبلة عن بيت املقدس إىل الكعبة ،طال
خوض أهل الكتاب يف ذلك ،واحتدم اجلدل بينهم وبني املسلمني حتى بلغ أشده ،وكانوا
يرون أن الصالة إىل غري قبلتهم َل يقبلها اهلل تعاىل ،وَل يكون صاحبها متبعا دين األنبياء،
كام كان املسلمون يرون أن الصالة َل يرىض عنها اهلل إَل إدا كانت إىل املسجد احلرام قبلة
إبراهيم أِّب األنبياء مجيعا ..وهلذا بني اهلل تعاىل أن تولية الوجوه قبلة خمصوصة ليس هو الرب
املقصود من الدين ،ألنه إنام رشع لتذكري املصىل بأنه يناجى ربه ،ويدعوه وحده ،ويعرض
عن كل ما سواه ،وليكون شعارا َلجتامع األمة عىل مقصد واحد ،فيكون يف ذلك تعويدهم
اَلتفاق يف سائر شئوهنم وأغراضهم وتوحيد جهودهم.
ِ
رب َم ْن آ َم َن بِاهللَِّ
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل أول هذه الصفات ،فقالَ :
﴿و َلك َّن ا ْل ِ َّ
َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َواملَْ َالئِك َِة َوا ْلكِت ِ
َاب َوالنَّبِ ِّينيَ ﴾ [البقرة ،]177 :أي ولكن الرب هو اإليامن وما يتبعه
من األعامل باعتبار اتصاف البار هبا وقيامه بعملها ..فاإليامن باهلل أساس الرب ،ولن يكون
كذلك إَل إذا كان متمكنا من النفس مصحوبا باإلذعان واخلضوع واطمئنان القلب بحيث
ِ
ِ
وهب ْم بِ ِذك ِْر اهللَِّ َأ ََل
َل تبطره نعمة ،وَل تؤيسه نقمة ،كام قال تعاىل﴿ :ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئ رن ُق ُل ُ ُ
ِ
ِ
وب﴾ [الرعد ،]28 :واإليامن به يرفع النفوس عن اخلضوع واَلستعباد
بِذك ِْر اهللَِّ َت ْط َمئ رن ا ْل ُق ُل ُ
للرؤساء الذين استذلوا البرش بالسلطة الدينية ،ودعوى الوساطة عند اهلل ،ودعوى الترشيع
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والقول عىل اهلل بال إذنه ،فال يرىض مؤمن أن يكون عبدا ذليال ألحد من البرش ،وإنام َيضع
هلل ورشعه ..واإليامن باليوم اآلخر يعلم اإلنسان أن له حياة أخرى يف عامل غيبى غري هذا
العامل ،فال يقرص سعيه وعمله عىل ما يصلح اجلسد ،وَل جيعل أكرب مهه لذات الدنيا
وشهواهتا فحسب ..واإليامن باملالئكة أصل لإليامن بالوحي والنبوة واليوم اآلخر ،فمن
أنكرها أنكر كل ذلك ..واإليامن بالكتب الساموية التي جاء هبا األنبياء يستدعى امتثال ما
فيها من أوامر ونواه ،إذ من أيقن أن هذا اليشء حسن نافع توجهت نفسه لعمله ،ومن اعتقد
أنه ضار ابتعد عنه ونفرت نفسه منه ..واإليامن بالنبيني يستدعى اَلهتداء هبدهيم والتخلق
بأخالقهم والتأدب بآداهبم..
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل أوصافا عملية منبنية عىل تلك األسس اإليامنية ،فقال:
ِ
ِ
السبِ ِ
السائِلِنيَ َو ِيف
َ
يل َو َّ
﴿وآتَى املَْ َال ع ََىل ُح ِّبه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكنيَ َوا ْب َن َّ
الر َق ِ
اب﴾ [البقرة ]177 :أي وأعطى املال مع حبه له األصناف اآلتية من ذوى احلاجة ،رمحة
ِّ
هبم وشفقة عليهم وهم ..وأوهلم ذوو القرِّب املحتاجون ،وهم أحق الناس بالرب ،إذ املركوز
يف الفطرة أن اإلنسان يأمل لفاقة ذوى رمحه وعدمهم أشد مما يأمل لغريهم ،فهو يرى أن هوانه
هبواهنم وعزه بعزهم ،فمن قطع رمحه وامتنع عن مساعدهتم ،وهم بائسون وهو يف نعمة
من اهلل وفضل ،فقد بعد عن الدين والفطرة ..ثم اليتامى ،ألن صغار الفقراء الذين َل والد
هلم وَل كاسب ،يف حاجة إىل معونة ذوى اليسار من املسلمني كيال تسوء حاهلم وتفسد
تربيتهم ،فيكونوا ُضرا عىل أنفسهم وعىل الناس ..ثم املساكني ،الذين أقعدهم العجز عن
طلب ما يكفيهم ،فيجب عىل املسلمني أن يساعدوهم ويقدموا هلم املعونة ،إذ هم أعضاء
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من جسم األمة ،ومن مصلحة أفرادها التعاون والتآزر حفظا لكياهنا ،وإبقاء عىل بنياهنا من
التداعي إىل اهلدم والزوال ..ثم ابن السبيل ،ويف أمر الشارع بمواساته وإعانته يف سفره
ترغيب منه يف السياحة والُّضب يف األرض ..ثم السائلون ،الذين اضطروا إىل تكفف
الناس ،لشدة عوزهم ..ثم حترير الرقاب وعتقها ،ويشمل ذلك ابتياع األرقاء وعتقهم،
ومساعدة األرسى عىل اَلفتداء ،وإعانة املكاتبني عىل أداء نجومهم ..ويف جعل هذا نوعا
من البذل واجبا عىل املسلمني ،دليل عىل رغبة الشارع يف فك الرقاب ،واعتباره أن اإلنسان
خلق ليكون حرا.
قال آخر( :)1والبذل هلذه األصناف َل يتقيد بزمن معني ،وَل بامتالك نصاب حمدود
من املال وَل بتقدير املال املبذول بمقدار معني كالزكاة الواجبة ،بل هو موكول إىل أرحيية
املعطى وحال املعطى.
الص َال ِة﴾ [البقرة ]177 :أي أداها عىل أقوم وجه،
﴿وأ َقا ِم َّ
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
وَل يتحقق ذلك بأداء أفعال الصالة وأقواهلا فحسب ،بل إنام يكون بوجود رس الصالة
وروحها ،ومن آثاره حتىل املصىل باألخالق الفاضلة ،وتباعده من الرذائل ،فال يفعل فاحشة
ِ
ح َشاء َواملُْنْك َِر﴾ [العنكبوت:
الص َال َة َتن َْهى َع ِن ا ْل َف ْ
وَل منكرا ،كام قال تعاىل مبينا فوائدها﴿ :إِ َّن َّ
 ]45وَل يكون هلوعا جزوعا إذا مسه الُّض ،وَل بخيال منوعا إذا ناله اخلري كام قال تعاىل:
ِ

ِ
﴿إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ص ِّلنيَ ﴾ [املعارج:
اخل ْ ُري َمنُوعًا إِ ََّل املُْ َ
الرش َجزُ وعًا َوإِ َذا َم َّس ُه ْ َ
ان ُخل َق َه ُلوعًا إ َذا َم َّس ُه َّ ر
 19ـ  ]22كام َل َيشى يف احلق لوم الالئمني ،وَل يباىل يف سبيل اهلل ما يلقى من الشدائد ،وَل
بام ينفق من فضله ابتغاء مرضاته.
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﴿وآتَى الزَّ كَاةَ﴾ [البقرة ]177 :أي أعطى الزكاة املفروضة،
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
وقلام جتئ الصالة يف القرآن الكريم إَل وهي مقرتنة بالزكاة ذاك أن الصالة هتذب الروح،
واملال قرين الروح ،فبذله ركن عظيم من أعامل الرب.
قال آخر( :)2وبعد أن ذكر اهلل تعاىل الرب يف األعامل ذكر الرب يف األخالق ،فقال:
﴿واملُْو ُف َ
َاهدُ وا﴾ [البقرة ]177 :أي والذين يوفون بعهودهم إذا عاهدوا
ون بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا ع َ
َ
عليها ،وهذا شامل ملا يعاهد عليه الناس بعضهم بعضا ،وملا يعاهد عليه املؤمنون رهبم من
السمع والطاعة لكل ما جاء به يف دينه ،وَل جيب الوفاء به إذا كان يف معصية ..ومثل العهود
العقود ،فيجب علينا الوفاء هبا ما مل تكن خمالفة لقواعد الدين العامة ..ويف الوفاء بالعهود
والعقود حفظ كيان املجتمع من أن ينفرط عقده ،كام أن الغدر واإلخالف فيها هادم للنظام،
مفسد للعمران فام من أمة فقدت الوفاء بالعهد ،وهو ركن األمانة وقوام الصدق ،إَل حل
هبا العقاب اإلهلى ،فانتزعت الثقة من بني أفرادها حتى بني األهل والعيال ،فيعيشون
متخاذلني وكأهنم وحوش مفرتسة ،ينتظر كل واحد وثبة اآلخر عليه ،إذا أمكن يده أن تصل
إليه ،ومن ثم يضطر أفرادها إىل اَلستيثاق يف عقودهم بكل ما يقدرون عليه ،وحيرتس كل
منهم من غدر اآلخر ،فال يكون هناك تعاون وَل تناَص ،بل تباغض وحتاسد ،وَل سيام بني
األقارب ،ولو شمل الناس الوفاء لسلموا من هذا البالء.
ِ
ِ
الُّض ِاء
﴿و َّ
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل صفة أخرى ،فقالَ :
الصابِ ِري َن يف ا ْل َب ْأ َساء َو َّ َّ

َو ِحنيَ ا ْل َب ْأ ِ
س﴾ [البقرة ]177 :أي والصابرين لدى الفقر والشدة ،وعند الُّض من مرض وفقد
أهل وولد ومال ،ويف ميادين القتال ،ولدى الُّضب والطعان ومنازلة األقران ..وخص
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هذه املواطن الثالثة مع أن الصرب حممود يف مجيع األحوال ،ألن من صرب فيها كان يف غريها
أصرب فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر ،وكاد يفىض إىل الكفر ،والُّض إذا برح
بالبدن أضعف األخالق واهلمم ،ويف احلرب التعرض للهالك بخوض غمرات املنية
والظفر مقرون بالصرب ،وبالصرب حيفظ احلق الذي يناضل صاحبه دونه.
()1

قال آخر

ِ

ِ

صدَ ُقوا﴾ [البقرة:
 :ثم ختم اهلل تعاىل هذه الصفات بقولهُ ﴿ :أو َلئ َك ا َّلذي َن َ

﴿و ُأو َلئِ َك
 ]177أي يف دعواهم اإليامن ،دون الذين قالوا آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبمَ ..
ُه ُم املُْ َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة ]177 :أي وأولئك هم الذين جعلوا بينهم وبني سخط اهلل وقاية ،بالبعد
عن املعايص التي توجب خذَلن اهلل يف الدنيا ،وعذابه يف اآلخرة ..وقال بعض العلامء :من
عمل هبذه اآلية فقد كمل إيامنه ،ونال أقىص مراتب إيقانه.
املجاهدون:
تركت األساتذة يتحدثون فيام بينهم عن كيفية التخلق بصفات الصادقني ،مستعينني
بالقرآن الكريم يف التعريف عليها ،ثم رست إىل حمل آخر ،حيث رأيت مجعا من الرجال
أصحاب أجسام قوية ،يرتدون بذَلت عسكرية يتحدثون ،قال أحدهم :احلمد هلل رب
العاملني الذي م ين علينا بأن نكون من املعدين أنفسهم للجهاد يف سبيله ..فلوَل اجلهاد
َلستطاع البغاة والظاملون أن حيولوا بني البرش والتمتع بعرص اهلداية ..ونحن يف هذا املقام
نرفع إىل اهلل تعاىل أكف الدعاء بأن يتقبل كل الشهداء يف سبيله.
قال آخر :أجل ..فقد رشف اهلل تعاىل املجاهدين يف سبيله ،وبوأهم أعىل املراتب،
يل اهللَِّ بِ َأمو ِ
ِِ
اعدُ َ ِ
﴿َل يست َِوي ا ْل َق ِ
الُّض ِر واملُْج ِ
ون ِيف َسبِ ِ
َري ُأ ِ
اهدُ َ
اهل ْم
َْ
ويل َّ َ َ َ
فقالْ َ َ :
ون م َن املُْؤْ مننيَ غ ْ ُ
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اهلم و َأ ْن ُف ِس ِهم ع ََىل ا ْل َق ِ
ِ
ِِ
ِ
اع ِدي َن َد َر َج ًة َو ُك اال َوعَدَ اهللَُّ
َو َأ ْن ُفس ِه ْم َف َّض َل اهللَُّ املُْ َجاهدي َن بِ َأ ْم َو ْ َ
ْ
اع ِدين َأجرا عَظِيام درج ٍ
اه ِدين ع ََىل ا ْل َق ِ
احلسنَى و َف َّض َل اهللَُّ املُْج ِ
مح ًة َوك َ
َان
ات ِمنْ ُه َو َمغ ِْف َر ًة َو َر ْ َ
ً ََ َ
َ
َ
ُْ ْ َ
َ ًْ
ِ
يام﴾ [النساء 95 :ـ ]96
ورا َرح ً
اهللَُّ َغ ُف ً
قال آخر( :)1فهاتان اآليتان تذكران أنه يف حاَلت التحدي التي يواجهها املسلمون
يف معركتهم ضد الظلم والطغيان ،قد يقعد بعض الناس بسبب بعض احلاَلت املرضية التي
قد متنعهم عن القتال؛ وهؤَلء معذورون َل ينقض من أجرهم يشء ،ألن اهلل مل جيعل عىل
املؤمنني من حرج فيام يكلفهم به ،وقد يقعد البعض بسبب خوف أو حالة كسل أو اسرتخاء
أو حب للدعة والراحة ،يف الوقت الذي مل تصل فيه الدعوة إىل اجلهاد إىل مستوى النفري
العام ،بل كانت واجبا كفائيا يقوم بمن تسد هبم احلاجة ،وهؤَلء مأجورون فيام يقومون به
من أعامل صاحلة عىل املستوى الفردي واجلامعي ،ولكنهم َيرسون الكثري الكثري من فرص
الثواب الكبري الذي حيصل عليه املجاهدون يف اجلهاد ،الذين رفع اهلل منزلتهم عن املسلمني
القاعدين ،وأعطاهم من مغفرته ورمحته الدرجات الرفيعة واألجر العظيم.
قال آخر( :)2وقد حتدثت اآلية الكريمة عن املجاهدين بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل
اهلل ،وعن تفضيلهم عىل القاعدين بطريقة مؤكدة ،وذلك ما يوحي به أسلوب التكرار،
ِِ
اعدُ َ ِ
﴿َل يست َِوي ا ْل َق ِ
الُّض ِر واملُْج ِ
َري ُأ ِ
اهدُ َ
ون ِيف
ويل َّ َ َ َ
فبدأت بقوله تعاىلْ َ َ :
ون م َن املُْؤْ مننيَ غ ْ ُ
يل اهللَِّ بِ َأمو ِ
َسبِ ِ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم﴾ [النساء ]95 :لتقرر التفضيل من جانبه السلبي من حيث عدم
َْ
املساواة بني هذا الفريق وذاك ،ثم أوضحت املوضوع بخصوصيته اإلجيابية ﴿ َف َّض َل اهللَُّ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ج ًة﴾ [النساء]95 :
املُْ َجاهدي َن بِ َأ ْم َواهل ْم َو َأ ْن ُفس ِه ْم ع ََىل ا ْل َقاعدي َن َد َر َ
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قال آخر( :)1والظاهر أن املراد من الدرجة ليس الوحدة يف األرقام احلسابية ،بل
املبدأ من حيث النوع ،وذلك ما يوحيه وقوع الكلمة بعد فقرة عدم اَلستواء ،لبيان أن هذا
الفريق أعىل درجة من الفرق األخرى ،فال يتناىف مع الفقرة املذكورة يف اآلية التالية:
﴿درج ٍ
ات ِمنْ ُه﴾ [النساء]96 :؛ ثم قررت اآلية الكريمة أن القعود َل يمثل خطيئة يف ذاته،
ََ َ
﴿و ُك اال َوعَدَ اهللَُّ ْ
احلُ ْسنَى﴾ [النساء]95 :؛ فلكل من
عندما َل يكون هناك إلزام باجلهاد َ
القاعدين واملجاهدين أجره بحسب عمله.
اه ِدين ع ََىل ا ْل َق ِ
قال آخر( :)2ثم قال تعاىل﴿ :و َف َّض َل اهللَُّ املُْج ِ
اع ِدي َن َأ ْج ًرا عَظِ ًيام﴾
َ
َ
َ
[النساء ،]95 :أي ليست احلسنى التي وعد اهلل هبا املجاهدين ،هي نفسها التي وعد اهلل هبا
القاعدين ،ألن للجهاد مرتبة كبرية عند اهلل ،مما جيعل أجره يف مستوى عظيم َل يرقى إليه
أجر أي إنسان آخر ﴿درج ٍ
مح ًة َوك َ
ورا َر ِح ًيام﴾ [النساء ،]96 :ألن
ات ِمنْ ُه َو َمغ ِْف َر ًة َو َر ْ َ
ََ َ
َان اهللَُّ َغ ُف ً
الصعوبات التي تواجه املجاهدين ،واملتاعب التي يتحملوهنا ،ترفعهم عند اهلل ﴿درج ٍ
ات
ََ َ
ِ
مح ًة﴾
﴿و َمغ ِْف َر ًة َو َر ْ َ
منْ ُه﴾ [النساء ،]96 :ألن علو الدرجة يتبع صعوبة املعاناة وروعة التضحية َ
[النساء .،]96 :ألن اهلل يغفر ملن آمن وعمل صاحلا ،وأي عمل صالح أعظم من بذل النفس
يب ِم َن املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [األعراف ،]56 :وأي إحسان أعظم
واملال يف سبيل اهلل﴿ ،إِ َّن َر ْمح َ
َت اهللَِّ َق ِر ٌ
من الذين يضحون يف سبيل اإلسالم واملسلمني.
قال آخر :هذه نعمة عظمى م ين اهلل هبا عىل من بذل نفسه يف سبيله ..لكن ينبغي أن
تعلموا إخواين أن اهلل تعاىل ذكر صفات املجاهدين ،وحثنا عىل اَللتزام هبا حتى يكون
جهادنا صحيحا وكامال ..وحتى َل نقع فيام وقع فيه الذين أساءوا للجهاد بأفعاهلم
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اإلجرامية التي َل متت للجهاد يف سبيل اهلل بصلة.
رتى ِم َن
قال آخر :صدقت ..وقد قال اهلل تعاىل يذكر تلك الصفات﴿ :إِ َّن اهللَ ْاش َ َ
ون ِيف َسبِ ِ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اهللِ َف َي ْق ُت ُل َ
اجلَنَّ َة ُي َقاتِ ُل َ
املُْؤْ ِمنِنيَ َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم بِ َأ َّن َهل ُ ُم ْ
ون َوعْدً ا َع َل ْي ِه
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اإلن ِ
َح اقا ِيف الت َّْو َر ِاة َو ِ
ْج ِ
رشوا ِب َب ْي ِع ُك ُم ا َّل ِذي َبا َي ْع ُت ْم
يل َوا ْل ُق ْرآن َو َم ْن َأ ْو َىف ِب َع ْهده م َن اهللِ َف ْ
اس َت ْب ُ

ِ
ِ
ِ ِ
ون الس ِ
اجدُ َ
السائِ ُح َ
احل ِامدُ َ
ون ا ْل َعابِدُ َ
يم التَّائِ ُب َ
ون
الراك ُع َ َّ
ون َّ
ون َّ
ون ْ َ
بِه َو َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
ِِ
ون ِحلدُ ِ
َن املُْنْك َِر و ْ ِ
ون بِاملَْعر ِ
ِ
ود اهللِ َو َب ِّ ِ
ون ع ِ
َّاه َ
رش املُْؤْ مننيَ ﴾ [التوبة،111 :
وف َوالن ُ
َ
احلَاف ُظ َ ُ
اآلم ُر َ ْ ُ
]112

قال آخر( :)1ففي هاتني اآليتني الكريمتني إشارة إىل أن اإليامن ليس جمرد نطق
باللسان ،وتصديق بالقلب ،وإنام هو ـ مع هذا ـ عمل باجلوارح ،وابتالء يف األموال
واألنفس ..فمن صدق قلبه ما نطق به ،ومن صدق عمله ما صدق به قلبه ،فذلك هو
املؤمن ،الذي يقبله اهلل يف املؤمنني؛ فبني اهلل واملؤمنني باهلل ،عقد عقده معهم ،وعهد
عاهدهم عليه ..وهو أنه ـ سبحانه ـ اشرتى منهم أنفسهم وأمواهلم وهلم عنده يف مقابل ذلك
اجلنة ،مع أن تلك األنفس واألموال من اهلل ،وإىل اهلل ..ولكن شاء فضل اهلل أن جيعل لعباده
ملكية هذه األنفس ،وتلك األموال ،وأن يشرتهيا منهم ،وأن يعوضهم عليها.
قال آخر( :)2وقد ُقدمت األنفس عىل األموال هنا عىل خالف املواضع كلها التي
جاء فيها ذكر األموال واألنفس جمتمعني يف القرآن ..ألن اهلل تعاىل هو الذي يطلب األنفس
واألموال يف هذا املقام ،عىل حني أنه يف مجيع املواضع التي ذكرت فيها األنفس واألموال يف
القرآن الكريم ـ كانت مبذولة من املسلمني ،أو مطلوبا منهم بذهلا ..وَلختالف املقام
اختلف النظم ..ففي رشاء اهلل سبحانه وتعاىل ما يشرتى من املؤمنني يقدم األنفس عىل
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األموال ألهنا عند اهلل أكرم وأعز من املال ،عىل حني أن املال عند الناس أعز من األنفس،
ويف اختالف النظم هنا إلفات للناس إىل ما ذهلوا عنه من أمر أنفسهم ،إذ اسرتخصوها إىل
جانب املال ،عىل حني أهنا شىء كريم عزيز عند اهلل.
()1

قال آخر

ِ

ون ِيف َسبِ ِ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اهللَِّ َف َي ْق ُت ُل َ
 :ويف قوله تعاىلُ ﴿ :ي َقات ُل َ
ون﴾ [التوبة]111 :

إشارة إىل أن من شأن املؤمن أن يكون له يد ظاهرة عىل عدوه ،وبالء مؤثر فيه ،وأنه قبل أن
يقتل حياول أن يقتل من عدوه ما استطاع ،حتى يوهن العدو الظامل ويضعف من شوكته،
ويكتب بدمه حرفا من كلمة النرص التي كتبها اهلل للمؤمنني.
()2

قال آخر

ِ

ِ

ِ

اإلن ِ
﴿وعْدً ا َع َل ْيه َح اقا ِيف الت َّْو َراة َو ْ ِ
ْج ِ
يل َوا ْل ُق ْرآن﴾ [التوبة:
 :ثم قال تعاىلَ :

 ،]111وفيها توكيد ملا وعد اهلل املؤمنني الذين باعوه أمواهلم وأنفسهم بأن هلم اجلنة ،فهذا
﴿و َم ْن َأ ْو َىف
الوعد حق َل مرية فيه ،قد جاءت به الكتب الساموية املنزلة من رب العاملنيَ ..
بِ َع ْه ِد ِه ِم َن اهللَِّ﴾ [التوبة ]111 :وهل َيلف اهلل وعده ،أو ينقض عهده؟ تعاىل اهلل عن ذلك علوا
كبريا..
قال آخر( :)3هذا وليس بيع األنفس واألموال هلل مرادا به بذهلام يف القتال يف سبيل
اهلل ثم الوقوف هبام عند تلك الغاية وحدها ..فإذا مل يكن بني يدى املؤمن قتال وجماهدة
للعدو ،فهناك ميدان فسيح للجهاد يف سبيل اهلل يف غري ميدان القتال ،فمجاهدة النفس
والوقوف هبا عند حدود اهلل ،هو جهاد مربور يف سبيل اهلل ..والعبادات بأنواعها ،وأداؤها
عىل وجهها جهاد يف سبيل اهلل ،والسعى يف حتصيل الرزق من وجوهه املرشوعة ،جهاد يف
سبيل اهلل ..والرب بالفقراء ،واإلحسان إىل اليتامى ..هو جهاد يف سبيل اهلل ..وإذا كانت اآلية
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الكريمة قد خصت القتال يف سبيل اهلل بالذكر هنا ،فليس ذلك إَل تنوهيا يفضل اجلهاد يف
ميدان القتال ،إذ يمثل الصورة الكاملة التي يبذل فيها املرء كل ما يملك ،ويقدم هلل فيها كل
ما معه من نفس ومال ..عىل خالف أبواب اجلهاد كلها ،فإنه يبذل بعضا من كل ،ويقدم هلل
بعضا ويستبقى بعضا.
ِ
()1
رشوا بِ َب ْي ِع ُك ُم ا َّل ِذي َبا َي ْع ُت ْم بِ ِه َو َذلِ َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ
قال آخر  :ثم قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اس َت ْب ُ

ِ
يم﴾ [التوبة ،]111 :وهي مباركة من اهلل سبحانه وتعاىل ألولئك املؤمنني الذين باعوا
ا ْل َعظ ُ
أنفسهم وأمواهلم له ،مباركة هبذه الصفقة التي عقدوها مع اهلل ،وتبشري هلم بالربح العظيم،
وامل غنم اجلزيل الذي وراءها ..إهنا اجلنة التي وعدهم اهلل هبا وإهنا الرضوان من رب
العاملني ..وذلك هو الفوز العظيم..
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل صفات املؤمنني الذين يؤهلهم إيامهنم ألن يبايعوا اهلل،
وأن يعقدوا معه هذه الصفقة الرابحة ،وأن يظفروا هبذا املغنم العظيم ..وأوهلا أهنم
﴿التَّائِ ُب َ
ون﴾ [التوبة ،]112 :وهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل
فاستغفروا لذنوهبم ،وتابوا إىل اهلل من قريب ..وثانيها أهنم ﴿ا ْل َعابِدُ َ
ون﴾ [التوبة ،]112 :وهم
﴿احل ِامدُ َ
ون﴾
الذين يقرون بالعبودية هلل ،ويعبدونه خملصني العبادة له وحده ..وثالثها أهنم ْ َ
[التوبة ،]112 :و هم الذين حيمدون اهلل عىل الُّضاء محد هم إياه عىل الرساء ..يقولون كل من
عند ربنا ،وكل ما هو من عنده فهو ـ سبحانه ـ املحمود ،الذي يستأهل وحده احلمد،
ويستوجب الرضا يف الرساء والُّضاء.
﴿السائِ ُح َ
ون﴾ [التوبة ،]112 :والسياحة تعني اجلريان
قال آخر( :)3ورابعها أهنم
َّ
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واَلستمرار ..سواء يف أماكن العبادة ..أو بالصيام ،ألن الصوم عمل مستمر طوال اليوم..
أو بالتنقل والتجوال يف األرض ملشاهدة آثار عظمة اهلل ..أو التوجه إىل ميدان اجلهاد وحماربة
األعداء ..أو سري العقل والفكر يف املسائل العلمية املختلفة املرتبطة بعامل الوجود والتفكر
فيها ،ومعرفة عوامل السعادة واَلنتصار ،وأسباب اهلزيمة والفشل.
ِ
ون الس ِ
اجدُ َ
ون﴾ [التوبة ،]112 :وهم الذين
قال آخر( :)1وخامسها أهنم
﴿الراك ُع َ َّ
َّ
ون بِاملَْعر ِ
يقيمون الصالة ،ويؤدون ما افرتض اهلل عليهم منها ..وسادسها أهنم ْ ِ
وف
﴿اآلم ُر َ ْ ُ
ون ع ِ
َّاه َ
َن املُْنْك َِر﴾ [التوبة ،]112 :وهم الذين يدعون إىل اخلري ،وينهون عن الرش ..وقد
َوالن ُ
جاء العطف بينهام ألهنام وجهان ألمر واحد ،فمن أمر بمعروف فهو ناه عن منكر ،ومن
ون ِحلدُ ِ
هنى عن منكر فهو آمر بمعروف ..وسابعها أهنم ﴿و ْ ِ
ود اهللَِّ﴾ [التوبة ،]112 :أي
َ
احلَاف ُظ َ ُ
القائمون عىل ما أمر اهلل به ،واملجتنبون ما هنى اهلل عنه.
قال آخر( :)2فتلك هي صفات املؤمن املجاهد يف أعىل منازله ،وأرشف مراتبه،
وأكمل أحواله ..وكل صفة من هذه الصفات َل تتحقق يف املؤمن عىل كام هلا إَل إذا وفاها
حقها ،وأداها عىل الوجه املطلوب أداؤه عليها ،وعندئذ حيق له أن يوصف هبا ،ويدخل يف
أهلها.
قال آخر( :)3ويف اجلمع بني هذه الصفات ،دون أن يقوم بينها حرف عطف ..ما
يشري إىل أهنا مجيعا بمنزلة صفة واحدة ..وأنه َل تتحقق أية صفة منها إَل إذا حتققت مجيعا..
أ و بمعنى آخر أن حتقيق أية صفة منها داعية لتحقيق الصفات كلها ..فالتائب ،إذا صحت
توبته ،وحقق مضموهنا ،كان عابدا ،حامدا ،سائحا ،راكعا ،ساجدا ،آمرا باملعروف ،ناهيا
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عن املنكر ،حافظا حلدود اهلل ..والعابد ،إذا عبد اهلل كام ينبغى أن يعبد ،كان تائبا ،حامدا،
سائحا را كعا ساجدا ،آمرا باملعروف ،ناهيا عن املنكر ،حافظا حلدود اهلل ..وهكذا يف كل
صفة من تلك الصفات ،إذا حتىل املؤمن بواحدة منها ،كانت الصفات األخرى من حليته.
قال آخر( :)1وواضح أن هذه الصفات إنام تعطى ثمرهتا يف ظل اإليامن باهلل ،فإذا مل
يكن اإليامن قائام عليها ،فال ثمرة ألى منها ..وهلذا جاءت هذه الصفات خاصة باملؤمنني،
مقصورة عليهم.
﴿و َب ِّ ِ
رش املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [التوبة ]112 :أي وبرش أصحاب هذه
قال آخر :ثم قال تعاىلَ :
الصفات ،الذين هم املؤمنون باهلل ،الذين حققوا صفة اإليامن ،واستحقوا أن جيزوا جزاء
املؤمنني الذين باعوا اهلل أنفسهم وأمواهلم ،يف مقابل ما وعدهم اهلل به ،بأن هلم اجلنة،
ِ
رشوا بِ َب ْي ِع ُك ُم ا َّل ِذي َبا َي ْع ُت ْم بِ ِه َو َذلِ َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ
وهنأهم هبذا البيع الربيح بقولهَ ﴿ :ف ْ
اس َت ْب ُ
ِ
يم﴾ [التوبة ،]111 :فالذين يتصفون بتلك الصفات ،هم من الذين اشرتى اهلل منهم
ا ْل َعظ ُ
أنفسهم وأمواهلم ،وهلم ما للمجاهدين الذين يقاتلون يف سبيل اهلل ،وما وعدهم اهلل من
رضوان وجنة وفوز عظيم ..ذلك أن املؤمن الذي حيقق تلك الصفات يف نفسه إنام حققها
ألنه رصد نفسه وماله يف سبيل اهلل ،ويف ابتغاء مرضاته.
أولو األلباب:
تركت املجاهدين يتحدثون فيام بينهم عن كيفية التخلق بصفات املجاهدين الذين
باعوا أنفسهم هلل ،ثم رست إىل حمل آخر ،حيث رأيت مجعا من الرجال أصحاب أجسام
هزيلة ضعيفة ،لكن يبدو عليهم الوقار واهليبة ،قال أحدهم :منذ صغري الباكر ،وأنا أهتز
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شوقا ألن أكون من أويل األلباب ..فهذا الوصف وحده جيعل العقول والقلوب وكل
اللطائف تشتاق ألن تتحىل هبذه احللية العظيمة.
قال آخر :وكيف َل حتن لذلك ..وقد أخرب اهلل تعاىل أنه َل هيتدي هبدي القرآن
ِ
َاب َأنْزَ ْلنَا ُه
الكريم ،وَل ينفعل ملعانيه إَل من حتقق هبذه الصفة العظيمة ،كام قال تعاىل﴿ :كت ٌ
إِ َل ْي َك ُم َب َار ٌك لِ َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذك ََّر ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
وسى
اب﴾ [ص ،]29 :وقالَ :
﴿و َل َقدْ آ َت ْينَا ُم َ
ِ
ْاهلدَ ى و َأور ْثنَا بنِي إِ ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
َاب ُهدً ى َو ِذك َْرى ِألُ ِ
اب﴾ [غافر 53 :ـ  ،]54وقال:
رسائ َيل ا ْلكت َ
َ َْ َ
ُ
ْ َ
وها و َأنَابوا إِ َىل اهللَِّ َهلم ا ْلب ْرشى َفب ِّرش ِعب ِ
ِ
اد ا َّل ِذي َن
اج َتنَ ُبوا ال َّطا ُغ َ
َ ْ َ
وت َأ ْن َي ْع ُبدُ َ َ ُ
﴿وا َّلذي َن ْ
َ
ُُ ُ َ
ِ

ِ

ِ

ِ

ون َأ ْح َسنَ ُه ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َهدَ ُاه ُم اهللَُّ َو ُأو َلئ َك ُه ْم ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
ون ا ْل َق ْو َل َف َيتَّبِ ُع َ
َي ْستَم ُع َ
اب﴾ [الزمر:
 17ـ ]18

قال آخر :وقد ذكر صفاهتم التي استحقوا أن يكونوا هبا كذلك ،فقالَ ﴿ :أ َف َم ْن َي ْع َل ُم
ِ
احل رق ك ََم ْن ُه َو َأع َْمى إِن ََّام َيت ََذك َُّر ُأو ُلو األَ ْل َب ِ
اب ا َّل ِذي َن ُيو ُفو َن بِ َع ْه ِد اهللِ
َأن ََّام ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك م ْن َر ِّب َك ْ َ

ِ
وص َل َو ََي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم َو ََيَا ُف َ
اق َوا َّل ِذي َن َي ِص ُل َ
ون املِْي َث َ
َوَل َينْ ُق ُض َ
ون ُسو َء
ون َما َأ َم َر اهللُ بِه َأ ْن ُي َ
اب وا َّل ِذين صربوا ابتِغَاء وج ِه رهبِم و َأ َقاموا الصال َة و َأ ْن َف ُقوا ِممَّا رزَ ْقن ُ ِ
ِْ
رسا َوعَالنِ َي ًة
َ
َّ
احل َس ِ َ
َ
َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ َ ُ
َاه ْم ا
ٍ
ون بِ ْ ِ
وهنَا َو َم ْن َص َل َح ِم ْن
الس ِّي َئ َة ُأو َلئِ َك َهل ُ ْم ُع ْق َبى الدَّ ِار َجن ُ
َّات عَدْ ن َيدْ ُخ ُل َ
احل َسنَة َّ
َو َيدْ َر ُء َ َ
آ َبائِ ِهم َو َأزْ َو ِ
اج ِه ْم َو ُذ ِّر َّي ِ ِ
ون َع َل ْي ِه ْم ِم ْن ُك ِّل َب ٍ
اهت ْم َواملَْالئِ َك ُة َيدْ ُخ ُل َ
رب ُت ْم
اب َسال ٌم َع َل ْي ُك ْم ِب َام َص َ ْ
ْ

ِ
َفنِعم ُع ْقبى الدَّ ِار وا َّل ِذين ينْ ُق ُضو َن عَهدَ اهللِ ِمن بع ِد ِمي َث ِ
اق ِه َو َي ْق َط ُع َ
وص َل
ون َما َأ َم َر اهللُ بِه َأ ْن ُي َ
ْ َْ
ْ
َ َ
َ
ْ َ َ
ض ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم ال َّل ْعنَ ُة َو َهل ُ ْم ُسو ُء الدَّ ِ
ون ِيف األَ ْر ِ
َو ُي ْف ِسدُ َ
ار﴾ [الرعد 19 :ـ ]24
قال آخر( :)1أي َل يستوى من يعلم أن الذي أنزله اهلل عليك من ربك هو احلق الذي
َل شك فيه وَل امرتاء ،ومن َل يعلم فهو أعمىَ ،ل هيتدى إىل خري يفهمه ،ولو فهمه ما انقاد
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إليه وَل صدقه ،فيبقى حائرا يف ظلامت اجلهل وغياهب الضاللة ..ثم قال تعاىل﴿ :إِن ََّام َيت ََذك َُّر
ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [الرعد ]19 :أي َل يعترب هبذه األمثال ويتعظ هبا ،ويصل إىل لبها ورسها ،إَل
أولوا العقول السليمة ،واألفكار الرجيحة.
()1

قال آخر

ِ

ِ

 :ثم ذكر اهلل تعاىل أول صفاهتم ،فقال﴿ :ا َّلذي َن ُيو ُف َ
ون بِ َع ْهد اهللَِّ﴾ [الرعد:

 ،]20أي الذين يوفون بام عقدوه عىل أنفسهم فيام بينهم وبني رهبم وفيام بينهم وبني العباد،
وشهدت فطرهم يف هذه احلياة بصحته ،وأنزل عليهم يف الكتاب إجيابه ..ومن صفاهتم أهنم
َ
ون املِْي َث َ
﴿َل َينْ ُق ُض َ
اق﴾ [الرعد ]20 :أي امليثاق الذي وثقوه بينهم وبني رهبم من اإليامن به،
وبينهم وبني الناس من العقود كالبيع والرشاء وسائر املعامالت والعهود التي تعاهدوا عىل
الوفاء هبا إىل أجل.
()2

قال آخر

ِ

ِ

ِ

 :ومن صفاهتم أهنم ﴿ا َّلذي َن َيص ُل َ
وص َل﴾ [الرعد]21 :
ون َما َأ َم َر اهللَُّ بِه َأ ْن ُي َ

أي يصلون الرحم التي أمرهم اهلل بوصلها ،فيعاملون األقارب باملودة واحلسنى ،وحيسنون
إىل املحاويج وذوى اخللة منهم بإيصال اخلري إليهم ودفع األذى عنهم بقدر اَلستطاعة..
ويدخل يف ذلك مجيع حقوق اهلل وحقوق عباده كاإليامن بالكتب والرسل ،ووصل قرابة
املؤمنني بسبب اإليامن كاإلحسان إليهم ،ونرصهتم ،والشفقة عليهم ،وإفشاء السالم،
وعيادة املرىض ،ومراعاة حق األصحاب واخلدم واجلريان والرفقة يف السفر إىل غري ذلك.
﴿َي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم﴾ [الرعد ]21 :واخلشية :خوف مقرون
قال آخر( :)3ومن صفاهتم أهنم َ
بالتعظيم والعلم بمن ختشاه ،ومن ثم خص اهلل هبا العلامء بدينه ورشائعه والعاملني بجالله
وجربوته ،كام قال تعاىل﴿ :إِنَّام ََي َْشى اهللََّ ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُع َل َام ُء﴾ [فاطر ]28 :واملراد أهنم َيشون
ْ َ
َ
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ون سوء ِْ
احل َس ِ
اب﴾ [الرعد ]21 :أي وحيذرون
رهبم وَيافونه خوف مهابة وإجاللَ ..
﴿و ََيَا ُف َ ُ َ
مناقشته إياهم احلساب ،وعدم الصفح هلم عن ذنوهبم ،فهم لرهبتهم جادون يف طاعته،
حمافظون عىل اتباع أوامره وترك نواهيه.
ِ
()1
ربوا ا ْبتِغَا َء َو ْج ِه َر ِّهبِ ْم﴾ [الرعد ]22 :والصرب
قال آخر  :ومن صفاهتم أهنم ﴿ا َّلذي َن َص َ ُ
هو حبس النفس عن نيل ما حتب ،أي والذين صربوا عىل ما تكرهه النفس ويثقل عليها من
فعل الطاعات وترك الشهوات ،طلبا لرضا رهبم من غري أن ينظروا إىل جانب اخللق رياء
الص َالةَ﴾ [الشورى ]38 :أي أدوها
﴿و َأ َقا ُموا َّ
وسمعة ،وَل إىل جانب أنفسهم زينة وعجباَ ..
عىل ما رسمه الدين من خشوع القلب واجتناب الرياء واخلشية هلل ،مع متام أركاهنا وهيئآهتا
احتسابا لوجهه﴿ ..و َأ ْن َف ُقوا ِممَّا رزَ ْقن ُ ِ
رسا َوع ََالنِ َي ًة﴾ [فاطر ]29 :أي وأنفقوا بعض ما
َ
َ
َاه ْم ا
رزقناهم رسا فيام بينهم وبني رهبم ،وعالنية بحيث يراهم الناس ،سواء كان اإلنفاق واجبا
كاإلنفاق عىل الزوجة والولد واألقارب الفقراء ،أم مندوبا كاإلنفاق عىل الفقراء واملحاويج
ون بِ ْ ِ
﴿و َيدْ َر ُء َ
الس ِّي َئ َة ُأو َلئِ َك َهل ُ ْم ُع ْق َبى الدَّ ِار﴾ [الرعد ]22 :أي يدفعون
من األجانبَ ..
احلَ َسنَة َّ
اجل ِ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا
الرش باخلري وجيازون اإلساءة باإلحسان كام قال تعاىلَ :
﴿وإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
َس َال ًما﴾ [الفرقان]63 :

قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل جزاءهم وعاقبتهم ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك َهل ُ ْم ُع ْق َبى الدَّ ِار﴾

[الرعد]22 :

أي أولئك الذين وصفناهم بتلك املحاسن والكامَلت التي بلغت الغاية يف

الرشف والكامل ،هم الذين هلم العقبى احلسنة يف الدار اآلخرة ..ثم بني هذه العقبى فقال:
ٍ
وهنَا﴾ [فاطر ]33 :أي تلك العقبى هي جنات إقامةَ ،يلدون فيها َل
﴿جن ُ
َ
َّات عَدْ ن َيدْ ُخ ُل َ
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َيرجون منها أبدا ..ثم ذكر ما يكون فيها من األنس باجتامع األهل واملحبني الصاحلني
﴿وم ْن َص َل َح ِم ْن آ َبائِ ِهم َو َأزْ َو ِ
اج ِه ْم َو ُذ ِّر َّي ِاهتِ ْم﴾ [غافر ]8 :أي وجيمع فيها بينهم وبني
ْ
فقالَ َ :
أحباهبم من اآلباء واألزواج واألبناء ممن عمل صاحلا لتقرهبم أعينهم ،ويزدادوا رسورا
برؤيتهم ،حتى لقد ورد أهنم يتذاكرون أحواهلم يف الدنيا فيشكرون اهلل عىل اخلالص منها..
ويف اآلية الكريمة إيامء إىل أنه يف ذلك اليوم َل جتدى األنساب إذا مل يسعفها العمل الصالح،
فاآلباء واألزواج والذرية َل يدخلون اجلنة إَل بعملهم ،وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل:
ِ

ون إِ ََّل َم ْن َأتَى اهللََّ بِ َق ْل ٍ
﴿ َي ْو َم ََل َينْ َف ُع َم ٌال َو ََل َبنُ َ
ب َسلي ٍ
م﴾ [الشعراء 88 :ـ ]89
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل ما هلم من الكرامة فيها بتسليم املالئكة عليهم فقال:
ون َع َل ْي ِه ْم ِم ْن ُك ِّل َب ٍ
﴿واملَْ َالئِ َك ُة َيدْ ُخ ُل َ
اب﴾ [الرعد ]23 :أي وتدخل عليهم املالئكة من هاهنا
َ
وهنا للتسليم عليهم ،والتهنئة بدخول اجلنة ،واإلقامة يف دار السالم ،يف جوار الصديقني
رب ُت ْم﴾ [الرعد ]24 :أي قائلني هلم :أمان
﴿س َال ٌم َع َل ْي ُك ْم بِ َام َص َ ْ
واألنبياء والرسل الكرامَ ..
عليكم من املكاره واملخاوف التي حتيق بغريكم ،بام احتملتم من مشاق الصرب ومتاعبه
واآلَلم التي َل قيتموها يف دار احلياة الدنياَ ﴿ ..فنِ ْع َم ُع ْق َبى الدَّ ِار﴾ [الرعد ]24 :أي فنعم عاقبة
الدنيا اجلنة.
املفلحون:
تركت املفكرين يتحدثون فيام بينهم عن كيفية التخلق بصفات أويل األلباب ،ثم
رست إىل حمل آخر ،حيث رأيت مجعا من الشباب يتحدثون ،قال أحدهم :لقد بت البارحة
أتدبر اآليات الكريمة التي تذكر املفلحني من العباد ،وقد أحببت أن تشاركوين يف هذا
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التدبر؛ فالفالح هو الغاية العظمى التي حين إليها كل العقالء.
قال آخر :صدقت ..فقد اعترب اهلل تعاىل املفلحني وحدهم من يفوز يف اختبارات
﴿وا ْل َوزْ ُن َي ْو َمئِ ٍذ ْ
احلَ رق
احلياة الدنيا ،ليسعد يف األخرة بالسعادة العظمى ..كام قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َم ْن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
رسوا
ون َو َم ْن َخ َّف ْت َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َخ ُ
َأ ْن ُف َس ُه ْم بِ َام كَا ُنوا بِآ َياتِنَا َي ْظلِ ُم َ
ون﴾ [األعراف 8 :ـ ]9
قال آخر( :)1أي أن اهلل تعاىل بعدله وحكمته يقيم يوم القيامة موازين للعباد
وأعامهلم ،فإذا كان تاريخ اإلنسان مثقال باألعامل الكبرية املنسجمة مع حجم مسئولياته يف
إجيابية املامرسة ،كان وزنه ثقيال يف ميزان القيمة عند اهلل ،مما يمنحه ،يف قضية املصري ،شهادة
فالح ونجاح بام قدمه للناس من حوله من فرص اخلري والعلم واحلرية واهلدى واإليامن،
وبام أجهد فيه نفسه ،وأتعب فيه بدنه ..أما إذا كان تارَيه فارغا من ذلك كله ،ألن كل مهه
يف احلياة كان أن يأكل ويرشب ويلبس ويستمتع بمختلف شهواته ولذاته ،وأن يعيش احلياة
يف كسل واسرتخاء من غري مهوم ومشاريع كبرية تتجاوز نفسه إىل أمته ،فإن أعامله َل متثل
وزنا يف حجم املسؤولية ،وإنسان يف هذا املستوى من البعد عن اهلل وعن حركة احلياةَ ،ل بد
أن يكون ميزانه خفيفا يطري يف اهلواء ،ألنه َل جيد يف مقابله شيئا يقرتب به من خط التوازن.
ٍِ
احل رق َف َم ْن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه
قال آخر( :)2وهذا ما أشار إليه قوله تعاىلَ :
﴿وا ْل َوزْ ُن َي ْو َمئذ ْ َ
َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األعراف ،]8 :ألهنم استطاعوا أن حيولوا طاقاهتم إىل أفكار وأعامل
ومواقف امتدت يف رحاب الزمن ،وتعمقت يف وعي اإلنسان ،وانطلقت يف آفاق املعرفة،
فوجدوها أمامهم بعد أن تركوا هذه الدنيا ،فيام أثاروه وفعلوه وعاشوه ،مما يقرهبم إىل اهلل
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ويقودهم إىل ر محته؛ فكأن هذه الطاقات قد بقيت هلم بثقلها وحجمها ،مما جعلها تثقل
امليزان يف حساب األعامل ،وذلك هو رس الفالح يف الدنيا واآلخرة ،عندما يقف اإلنسان
عىل الشاطئ األمني ،بعد مسرية طويلة يف قبضة األمواج.
﴿و َم ْن َخ َّف ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل اخلارسين ،فقالَ :

ِ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم﴾ [األعراف ،]8 :ألن قيمة النفس بمقدار ما تساوي من عمل فيام كان اإلنسان
َخ ُ
يستطيع أن يفعله يف حياته ،لريبح امتدادها يف قضية املصري؛ فإذا مل ينتهز الفرصة السانحة،
فسيجد نفسه يف خسارة فادحة َل يملك معها شيئا ،أي يشء ،حيث َل يبقى له إَل النار
وبئس القرار...
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل سبب اخلسارة ،فقال﴿ :بِ َام كَا ُنوا بِآ َياتِنَا َي ْظلِ ُم َ
ون﴾
[األعراف ،]8 :أي ذلك هو السبب الذي جيلب اخلسارة لإلنسان ،أن يظلم اإلنسان ربه
بانحرافه عن آياته ،ومترده عليها ،فيبتعد عن اَلنسجام مع حقوق اهلل عليه فيام أفاض عليه
من نعمة الوجود ،وأغدق عليه من ألطافه يف امتداد حياته ،وما فتح له من نوافذ املعرفة
التي تفتح قلبه عىل احلقيقة ...وأي ظلم أفظع من هذا الظلم ،أن تستعمل ما منحك اهلل من
نعمه يف التمرد عليه ومعصيته ،فتفقد بذلك كل دنياك وآخرتك.
قال آخر :وقد ذكر اهلل تعاىل بعض نامذج اجلزاء املعد هلم ،مع ذكر الصفات األساسية
الهتِم َخ ِ
التي يتحلون هبا ،فقالَ ﴿ :قدْ َأ ْف َلح املُْؤْ ِمنُ َ ِ
ِ
ون َوا َّل ِذي َن ُه ْم ع ِ
اش ُع َ
َن
َ
ون ا َّلذي َن ُه ْم ِيف َص ْ
َاة َف ِ
ون وا َّل ِذين ُهم لِلزَّ ك ِ
ون َوا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
اع ُل َ
ون إَِل ع ََىل
ال َّلغ ِْو ُم ْع ِر ُض َ َ
ْ ُ
َ ْ
َت َأيامهنم َف ِإهنم غَري م ُل ِ
ِ
ومنيَ َف َم ِن ا ْب َتغَى َو َرا َء َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َعا ُد َ
ون
َأزْ َواج ِه ْم َأ ْو َما َم َلك ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ
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ِ
ِ
َوا َّل ِذي َن ُهم ألَمان ِ
حيافِ ُظ َ
َاهتِ ْم َوع َْه ِد ِه ْم َرا ُع َ
ون ُأو َلئِ َك ُه ُم
ون َوا َّلذي َن ُه ْم ع ََىل َص َل َواهتِ ْم ُ َ
ْ َ
ِ
ون ا َّل ِذين ي ِر ُث َ ِ
يها َخالِدُ َ
ا ْل َو ِار ُث َ
ون﴾ [املؤمنون].
ون ا ْلف ْر َد ْو َس ُه ْم ف َ
َ َ
قال آخر( :)1فمن صفات هؤَلء املؤمنني املفلحني ،أهنم يف صالهتم خاشعون ..أي
يؤدون صالهتم يف خشوع ،وخشية ،ووَلء ..فهي صالة تفيض من قلب خاشع جلالل اهلل،
راهب لعظمته ،فكيان املؤمن كله ،ووجدانه مجيعه ،وهو قائم يف حمراب الصالة مشتمل
عليه هذا اجلالل ،مستولية عليه تلك الرهبة ..ومن أجل هذا كان لتلك الصالة اخلاشعة
الضارعة أثرها العظيم يف إيقاظ مشاعر اخلري يف املصلني ،ويف تصفية أنفسهم من وساوس
السوء.
قال آخر( :)2وهم هلذا ﴿ع ِ
َن ال َّلغ ِْو ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [املؤمنون ،]3 :أي َل يقبلون اللغو ،وَل
يتعاملون به ..فإذا نطقوا ،نطقوا خريا أو سكتوا ،وإذا سمعوا ،سمعوا حسنا أو انرصفوا..
إهنم ـ وقد صفت نفوسهم ،وطهرت قلوهبم ـ ليعافون موارد اللغو ،من القول التافه ،أو
احلديث الباطل.
َاة َف ِ
قال آخر( :)3ثم هم ﴿لِلزَّ ك ِ
اع ُل َ
ون﴾ [املؤمنون ،]4 :أي يؤدون زكاة أمواهلم،
ويشاركون الفقراء واملحتاجني فيام رزقهم اهلل من فضله ،فال يضنون بام يف أيدهيم ،وَل
يؤثرون أنفسهم بام معهم ..ويف التعبري عن أدائهم للزكاة ،بأهنم فاعلون هلا ،إشارة إىل أن
الزكاة ليست من نافلة األعامل ،التي تصدر عن غري وعى أو شعور من اإلنسان ،بل إهنا
شىء عظيم ،حيتاج إىل يقظة كاملة ممن يؤدهيا ..ومن هنا كانت الزكاة (فعال) أي عمال جادا،
حيتاج إىل كل ما حيتاج إليه العمل اجلاد ،من إمعان نظر ،وبذل جهد ..وليست جمرد صدقة
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طارئة ،تطرق املتصدق بني احلني واحلني ،أو تلقاه عىل رأس كل عام ،وإنام هي (فعل)
متصل ،يشغل به اإلنسان يف كل حلظة من حلظات حياته ..وبذلك يكون عىل صلة دائمة
باملجتمع الذي يعيش فيه ..حيس بإحساسه ،ويتحرك معه يف اَلجتاه الذي يتحرك فيه،
وحيمل مهوم ذوى احلاجات واهلموم من مجاعة املسلمني.
قال آخر( :)1ومن صفات هؤَلء املؤمنني أهنم ﴿لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
ون﴾
ُ

[املؤمنون]4 :

أي أهنم ـ كام حفظوا ألسنتهم عن اللغو ،وكفوا جوارحهم عن الرش واألذى ـ حفظوا
فروجهم من الدنس ،ولزموا هبا جانب العفة والطهارة ..وقوله تعاىل﴿ :إِ ََّل َع َىل َأزْ َو ِ
اج ِه ْم
َت َأيامهنم َفإِهنم غَري م ُل ِ
ومنيَ ﴾ [املؤمنون ]4 :استثناء من حفظ الفروج عن اَلتصال
َأ ْو َما َم َلك ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ
بالنساء ،والتعفف عنهن ..فهذا َل لوم عليهم فيه ..متاما كاإلمساك عن اللغو من الكالم،
مع إباحة احلديث الطيب من القول.
﴿وا َّل ِذي َن ُهم ِألَمان ِ
َاهتِ ْم َوع َْه ِد ِه ْم
قال آخر( :)2ومن صفات هؤَلء املؤمنني أهنم َ
ْ َ
َرا ُع َ
ون﴾ [املؤمنون ،]4 :أي أهنم يرعون األمانات ،وحيفظون العهود ..ومن األمانات،
والعهود ،هذه التكاليف التي كلف هبا اإلنسان ،وهذه األوامر التي أمر هبا ..ورعاية هذه
التكاليف ،وتلك األوامر ،هو القيام عليها ،والتزام حدودها ..واخلروج عليها ،هو عدوان
عليها ،وعىل اهلل تعاىل.
﴿وا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص َل َو ِ ِ
اهت ْم
قال آخر( :)3ومن صفات هؤَلء املؤمنني أهنم َ

حيافِ ُظ َ
ون﴾ [املؤمنون ،]9 :وهي تعني حمافظتهم عىل الصلوات ،وأداءها يف أوقاهتا ،بعد أن
َُ
وصفوا من قبل بأهنم يف صالهتم خاشعون ..وقدمت اخلشية يف الصالة ،عىل املحافظة
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عليها ..ألن اخلشية هي املطلوب األول من الصالة ،وأن صالة بغري خشوع وخشيةَ ،ل
حمصل هلا ،وَل ثمرة منها.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل اجلزاء العظيم املعد هلم ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َو ِار ُث َ
ون
ِ
ا َّل ِذين ي ِر ُث َ ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [املؤمنون 10 :ـ  ،]11وهو بيان للجزاء احلسن ،الذي
ون ا ْلف ْر َد ْو َس ُه ْم ف َ
َ َ
جيزى اهلل سبحانه وتعاىل به املؤمنني ،الذين وصفوا هبذه الصفات ،وهو ما يكشف عن
فالحتهم ،وفوزهم ،وإنه َل فالح أعظم من هذا الفالح ،وَل فوز أكرم من هذا الفوز..
وأي فالح أعظم ،وأي فوز أكرم ،من أن تكون اجلنة مرياثا خالدا أبدا ،يعيش فيه أولئك
املؤمنون املفلحون.
قال آخر( :)2وقد ذكر اهلل تعاىل صفات أخرى هلؤَلء املفلحني ،منها ما ورد يف قوله
ون بِاملَْعر ِ
اخل ْ ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
﴿و ْل َت ُك ْن ِمنْ ُك ْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
َن املُْنْك َِر َو ُأو َلئِ َك
ون إِ َىل ْ َ
تعاىلَ :
ري َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [آل عمران ،]104 :أي ولتكن منكم ـ أهيا املؤمنون ـ مجاعة تدعو إىل اخلري وتأمر
باملعروف ،وهو ما عرف حسنه رشعا وعقال وتنهى عن املنكر ،وهو ما عرف قبحه رشعا
وعقال ،وأولئك هم الفائزون بجنات النعيم.
ِ
()3
الر ُس ُ
اهدُ وا
ول َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم َع ُه َج َ
قال آخر  :ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :لك ِن َّ
ون َأعَدَّ اهللَُّ َهلم جن ٍ
بِ َأمو ِ
ات َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم ْ
جت ِري ِم ْن
اخلَ ْ َري ُ
َّات َ ْ
ُْ َ
َْ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
يم﴾ [التوبة 88 :ـ  ،]89أي إن ختلف املنافقون عن
َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
يها َذل َك ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
الغزو ،فقد جاهد رسول اهلل



واملؤمنون معه بأمواهلم وأنفسهم ،وأولئك هلم النرص

والغنيمة يف الدنيا ،واجلنة والكرامة يف اآلخرة ،وأولئك هم الفائزون ..وقد أعد اهلل هلم يوم
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القيامة جنات جتري من حتت قصورها وأشجارها األهنار ماكثني فيها أبدا .وذلك هو
الفالح العظيم.
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِن ََّام ك َ
َان َق ْو َل املُْؤْ ِمنِنيَ إِ َذا ُد ُعوا إِ َىل اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه
لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم َأ ْن َي ُقو ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [النور ،]51 :أي أن املؤمنني
حقا دأهبم إذا دعوا إىل التحاكم يف خصوماهتم إىل كتاب اهلل وحكم رسوله ،أن يقبلوا احلكم
ويقولوا :سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إىل ذلك ،وأولئك هم املفلحون الفائزون
بمطلوهبم يف جنات النعيم.
ِ ِ
ِ
()2
السبِ ِ
يل
قال آخر  :ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :فآت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َواملْ ْسكنيَ َوا ْب َن َّ
ون َو ْج َه اهللَِّ َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
َذلِ َك َخ ْ ٌري لِ َّل ِذي َن ُي ِريدُ َ
ون﴾ [الروم ،]38 :أي أعط ـ أهيا املؤمن
ـ قريبك حقه من الصلة والصدقة وسائر أعامل الرب ،وأعط الفقري الذي َل يملك ما يكفيه
ويسد حاجته ،واملحتاج الذي انقطع به السبيل من الزكاة والصدقة ،ذلك اإلعطاء خري
للذين يريدون بعملهم وجه اهلل ،والذين يعملون هذه األعامل وغريها من أعامل اخلري،
أولئك هم الفائزون بثواب اهلل الناجون من عقابه.
ات ا ْلكِت ِ
مح ًة
احلكِي ِم ُهدً ى َو َر ْ َ
قال آخر( :)3ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :تِ ْل َك آ َي ُ
َاب ْ َ
ون الزَّ كَا َة و ُهم بِ ْاآل ِخر ِة ُهم ي ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وقنُ َ
الص َال َة َو ُيؤْ ُت َ
يم َ
ون ُأو َلئِ َك ع ََىل ُهدً ى
َ ْ ُ
ون َّ
َ ْ
ل ْل ُم ْحسننيَ ا َّلذي َن ُيق ُ
ِم ْن َر ِّ ِهب ْم َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [لقامن 2 :ـ  ،]5أي الذين يؤدون الصالة كاملة يف أوقاهتا
ويؤتون الزكاة املفروضة عليهم ملستحقيها ،وهم بالبعث واجلزاء يف الدار اآلخرة يوقنون..
أولئك املتصفون بالصفات السابقة عىل بيان من رهبم ونور ،وأولئك هم الفائزون يف الدنيا
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واآلخرة.
﴿وا َّل ِذي َن َت َب َّو ُءوا الدَّ َار َو ْ ِ
اإل َيام َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ُحيِ رب َ
ون
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ون ِيف صدُ ِ ِ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
اج ًة ِممَّا ُأو ُتوا َو ُيؤْ ثِ ُر َ
َان ِهبِ ْم
وره ْم َح َ
اج َر إِ َل ْي ِه ْم َو ََل َجيِدُ َ ُ
َم ْن َه َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون﴾ [احلرش ،]9 :أي الذين استوطنوا
َخ َص َ
املدينة ،وآمنوا من قبل هجرة املهاجرين ـ وهم األنصار ـ حيبون املهاجرين ،ويواسوهنم
بأمواهلم ،وَل جيدون يف أنفسهم حسدا هلم مما أعطوا من مال الفيء وغريه ،ويقدمون
املهاجرين وذوي احلاجة عىل أنفسهم ،ولو كان هبم حاجة وفقر ،ومن سلم من البخل ومنع
الفضل من املال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا بمطلوهبم.
()2
اس َم ُعوا َو َأطِي ُعوا
اس َت َط ْع ُت ْم َو ْ
قال آخر  :ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :فا َّت ُقوا اهللََّ َما ْ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
َو َأن ِْف ُقوا َخ ْ ًريا ِألَ ْن ُف ِس ُك ْم َو َم ْن ُي َ
ون﴾ [التغابن ،]16 :أي فابذلوا

ـ أهيا املؤمنون ـ يف تقوى اهلل جهدكم وطاقتكم ،واسمعوا لرسول اهلل  سامع تدبر وتفكر،
وأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه ،وأنفقوا مما رزقكم اهلل يكن خريا لكم ..ومن سلم من
البخل ومنع الفضل من املال ،فأولئك هم الظافرون بكل خري ،الفائزون بكل مطلب.
املتوكلون:
تركت الشباب يتحدثون فيام بينهم عن كيفية التخلق بصفات املفلحني ،ثم رست
إىل حمل آخر ،حيث رأيت مجعا من العامل يتحدثون ،قال أحدهم :مع أين أعظم القرآن
الكريم مجيعا ،وأتأثر لكل آياته الكريمة إَل أين أشعر شعورا خاصا لدى قراءيت لكل اآليات
املتعلقة بالتوكل عىل اهلل تعاىل ..ولست أدري سبب ذلك.
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قال آخر :وأنا مثلك متاما ..وربام يكون ذلك بسبب أعاملنا ..فنحن نعمل يف جماَلت
يكثر فيها اخلطر ،ولوَل توكلنا عىل اهلل ،وثقتنا بحفظه وفضله وعظيم اجلزاء الذي نناله منها
ما أقدمنا عليه.
قال آخر :ما دمتم قد ذكرتم ذلك ..فهلم بنا نتحدث عن بعض تلك اآليات ،لتكون
بركة ملجلسنا ،ورىض لنا عند ربنا ..وسأبدأ أنا بقوله تعاىلَ ﴿ :فبِ َام َر ْمح ٍَة ِم َن اهللَِّ لِن َْت َهل ُ ْم َو َل ْو
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َو َش ِ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ُكن َْت َف اظا غَلِ َ
او ْر ُه ْم ِيف ْاألَ ْم ِر
ب ََل ْن َف رضوا ِم ْن َح ْولِ َك َفاع ُ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ

ِ
ب املُْت ََوكِّلِنيَ ﴾ [آل عمران ،]159 :قد ورد بعدها قوله تعاىل:
َفإِ َذا عَزَ ْم َت َفت ََوك َّْل ع ََىل اهللَِّ إِ َّن اهللََّ ُحي ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرص ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد ِه َوع ََىل اهللَِّ
ْرص ُك ُم اهللَُّ َف َال غَال َ
ب َل ُك ْم َوإ ْن ََي ُْذ ْل ُك ْم َف َم ْن َذا ا َّلذي َين ُ ُ
﴿إ ْن َين ُ ْ
َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [آل عمران ..]160 :ففي اآليتني الكريمتني إشارة واضحة إىل العناية
اخلاصة التي يناهلا املتوكلون عىل اهلل تعاىل ،فاهلل يعامل كل عبد بحسب ما يعامله به.
جي َع ْل َل ُه خمَ َْر ًجا َو َي ْرزُ ْق ُه ِم ْن َح ْي ُث
قال آخر :صدقت ،وقد قال تعاىلَ :
﴿و َم ْن َي َّت ِق اهللََّ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ََل َ ِ
ِ
يش ٍء َقدْ ًرا﴾
حيتَس ُ
ْ
ب َو َم ْن َيت ََوك َّْل ع ََىل اهللَِّ َف ُه َو َح ْس ُب ُه إ َّن اهللََّ َبالغُ َأ ْم ِره َقدْ َج َع َل اهللَُّ ل ُك ِّل َ ْ
[الطالق 2 :ـ ]3

قال آخر :وهلذا نجد التوكل يف أكثر ما ورد يف القرآن الكريم من صفات الصاحلني،
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف وصف األنبياء عليهم السالم ومواقفهم من أقوامهم
ِ
ِ
رش ِم ْث ُل ُك ْم َو َلكِ َّن اهللََّ َي ُم رن ع ََىل َم ْن َي َشا ُء
الظاملني املعتدينَ ﴿ :قا َل ْت َهل ُ ْم ُر ُس ُل ُه ْم إ ْن ن َْح ُن إ ََّل َب َ ٌ
َان َلنَا َأ ْن َن ْأتِي ُكم بِس ْل َط ٍ
ِمن ِعب ِ
ان إِ ََّل بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ َ
اد ِه َو َما ك َ
ون َو َما َلنَا َأ ََّل
ْ َ
َ ْ ُ
رب َّن ع ََىل َما آ َذ ْي ُت ُمونَا َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْت ََو ِّك ُل َ
ون﴾
َنت ََوك ََّل ع ََىل اهللَِّ َو َقدْ َهدَ انَا ُس ُب َلنَا َو َلن َْص ِ َ
[إبراهيم 11 :ـ ]12

قال آخر :وهكذا وصف اهلل تعاىل أتباع األنبياء عليهم السالم املضحني الصابرين،
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ِ
اج ُروا ِيف اهللَِّ ِم ْن َب ْع ِد َما ُظلِ ُموا َلنُ َب ِّو َئن َُّه ْم ِيف الدر ْن َيا َح َسنَ ًة َو َألَ ْج ُر ْاآل ِخ َر ِة
﴿وا َّلذي َن َه َ
فقالَ :
َأكْرب َلو كَا ُنوا يع َلم َ ِ
ربوا َوع ََىل َر ِّهبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾ [النحل 41 :ـ ]42
َُ ْ
ون ا َّلذي َن َص َ ُ
َْ ُ
قال آخر :بل أخرب اهلل تعاىل أن املتوكلني بمنجاة من مكايد الشيطان ،فقالَ ﴿ :فإِ َذا
ِ
الر ِجي ِم إِ َّن ُه َل ْي َس َل ُه ُس ْل َط ٌ
ت ا ْل ُق ْر َ
است َِع ْذ بِاهللَِّ ِم َن َّ
ان ع ََىل ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوع ََىل
َق َر ْأ َ
الش ْي َطان َّ
آن َف ْ
ون إِن ََّام ُس ْل َطا ُن ُه ع ََىل ا َّل ِذي َن َيت ََو َّل ْو َن ُه َوا َّل ِذي َن ُه ْم بِ ِه ُم ْ ِ
رش ُك َ
َر ِّهبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾ [النحل 98 :ـ ]100
﴿وا َّل ِذي َن
قال آخر :وقد ذكر اهلل تعاىل اجلزاء العظيم املعد هلم يف دار القرار ،فقالَ :
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
آمنُوا وع َِم ُلوا الص ِ ِ
يها نِ ْع َم
اجلن َِّة ُغ َر ًفا َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
َ َ
احلات َلنُ َب ِّو َئن َُّه ْم م َن ْ َ
َّ َ
ِ
ِِ
ربوا َوع ََىل َر ِّهبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾ [العنكبوت 58 :ـ ]59
َأ ْج ُر ا ْل َعاملنيَ ا َّلذي َن َص َ ُ
قال آخر :ومثل ذلك ذكر جزاءهم ،وصفاهتم التي استحقوا هبا ذلك اجلزاء تكرما
وتفضال من اهلل تعاىل ،فقالَ ﴿ :فام ُأوتِي ُتم ِمن َ ٍ
احل َي ِاة الدر ْن َيا َو َما ِعنْدَ اهللَِّ َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى
يشء َف َمت ُ
َاع ْ َ
َ
ْ ْ ْ
اإل ْث ِم وا ْل َفو ِ
ون وا َّل ِذين َجيتَنِب َ ِ
ِ ِ
اح َش وإِ َذا ما غ ِ
َض ُبوا ُه ْم
ون َك َبائ َر ْ ِ َ َ
َ ْ ُ
ل َّلذي َن آ َمنُوا َوع ََىل َر ِّهبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ َ
َ َ

ِ
يغ ِْفر َ ِ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون
ورى َب ْين َُه ْم َو ِممَّا َرزَ ْقن ُ
است ََجا ُبوا ل َر ِّ ِهب ْم َو َأ َقا ُموا َّ
الص َال َة َو َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ون َوا َّلذي َن ْ
َ ُ
ِ
ِ
َرص َ
ون﴾ [الشورى 36 :ـ ]39
َوا َّلذي َن إِ َذا َأ َص َ ُ
اهب ُم ا ْل َبغ ُْي ُه ْم َينْت ُ

قال آخر :هذه اآليات الكريمة مهمة جدا بالنسبة لنا ،ألهنا تعلمنا الصفات التي
يتحىل هبا املتوكلون ،والتي جتعلهم أهال لذاك املقام الرفيع.
قال آخر( :)1أجل ..وقد قدم اهلل تعاىل هلا بقولهَ ﴿ :فام ُأوتِي ُتم ِمن َ ٍ
احل َي ِاة
يشء َف َمت ُ
َاع ْ َ
َ
ْ ْ ْ
الدر ْن َيا﴾ [الشورى ،]36 :أي كل ما ُتعطونه أهيا الناس من الغنى والسعة يف الرزق واملال
والبنني ،متاع قليل ،تتمتعون به يف مدى قصري ،يذهب وينقىض ،ويف هذا حتقري لشأن هذه
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احلياة وزينتها وما فيها من النعيم الزائل ..ثم رغبهم يف ثواب اآلخرة وما عند اهلل من النعيم
﴿و َما ِعنْدَ اهللَِّ َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى﴾ [الشورى ]36 :أي وما عند اهلل من الثواب والنعيم
املقيم فقالَ :
خري من زهرة الدنيا ،ألنه باق رسمدى ،وما فيها زائل فان ،والعقل قاض برتجيح الباقي
عىل الفاين.
قال آخر( :)1ثم بني أنه َل يكون خريا إَل ملن اتصف بصفات ..أوهلا ﴿لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا﴾
﴿وع ََىل َر ِّهبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾ [الشورى ]36 :أي
[الشورى ]36 :أي للذين صدقوا اهلل وآمنوا برسولهَ ..
وعىل من رباهم عىل إحسانه يعتمدون ،ويفوضون إليه أمورهم ،وَل يلتفتون إىل غريه يف
مهام أمورهم.
()2

قال آخر

ِ

ِ

ِ

ِ

ون َك َبائ َر ْ ِ
جيتَن ُب َ
اإل ْث ِ
م َوا ْل َف َواح َش﴾ [الشورى:
 :ومن صفاهتم أهنم ﴿ا َّلذي َن َ ْ

 ،]37أي والذين يتباعدون عن ارتكاب كبائر اآلثام كالقتل والزنا والرسقة ،وعن الفواحش
التي ينكرها الرشع والعقل والطبع السليم ،من قول أو فعل ..و﴿وإِ َذا ما غ ِ
َض ُبوا ُه ْم
َ َ
َيغ ِْف ُر َ
ون﴾ [الشورى ]37 :أي وإذا ما غضبوا كظموا غيظهم ،إذ من سجاياهم الصفح والعفو،
وليس من طباعهم اَلنتقام.
ِ
()3
است ََجا ُبوا لِ َر ِّهبِ ْم﴾ [الشورى ]38 :أي والذين
قال آخر  :ومن صفاهتم أهنم ﴿ا َّلذي َن ْ
أجابوا رهبم إىل ما دعاهم إليه ،من توحيده والرباءة من عبارة كل ما يعبد من دونه..
الص َالةَ﴾ [الشورى ]38 :املفروضة يف أوقاهتا عىل أكمل وجوهها ،وخص الصالة
﴿و َأ َقا ُموا َّ
َ
من بني أركان الدين ،ملا هلا من اخلطر يف صفاء النفوس ،وتزكية القلوب ،وترك الفواحش
ما ظهر منها وما بطن.
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()1
ورى َب ْين َُه ْم﴾ [الشورى ]38 :أي وإذا حزهبم
قال آخر  :ومن صفاهتم أن ﴿ َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ

أمر تشاوروا فيام بينهم ،ليقتلوه بحثا ومتحيصا ،وَل سيام احلروب ونحوها ..فام تشاور قوم
إَل هدوا ألرشد أمرهم ..والشورى ألفة للجامعة ،وصقال للعقول ،وسبب إىل الصواب،
وما تشاور قوم قط إَل هدوا.
قال آخر( :)2ومن صفاهتم أهنم ِ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [الشورى ]38 :أي وينفقون مما
﴿ممَّا َرزَ ْقن ُ
آتاهم رهبم يف سبل اخلري ،والبذل فيام فيه منفعة للفرد واملجتمع ،ورفعة األمة وعلو شأهنا
ِ
ِ
َرص َ
ون﴾ [الشورى ،]39 :أي والذين إذا بغى
وعزهاَ ..
﴿وا َّلذي َن إِ َذا َأ َص َ ُ
اهب ُم ا ْل َبغ ُْي ُه ْم َينْت ُ
عليهم باغ ينترصون ممن ظلمهم من غري تعد عليه؛ فاملؤمنون فريقان :فريق يعفو اتباعا
﴿خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
﴿و َأ ْن َت ْع ُفوا َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى﴾ [البقرة ]237 :وقولهُ :
ف
لقوله تعاىلَ :
َ َ َ ُْ ُْ
اقبوا بِ ِم ْث ِل ما ُع ِ
ِ
َن ْ ِ
وق ْب ُت ْم بِ ِه
﴿وإِ ْن عَا َق ْب ُت ْم َف َع ُ
اجلاهلِنيَ ﴾ [األعراف ]199 :وقولهَ :
َ
َو َأع ِْر ْض ع ِ َ
ِ
ِ
لصابِ ِري َن﴾ [النحل ،]126 :وفريق ينترص ممن ظلمه وهو املذكور يف هذه
رب ُت ْم َهل ُ َو َخ ْ ٌري ل َّ
َو َلئ ْن َص َ ْ
اآلية ..والعفو ُضبانُ :ضب يكون فيه العفو سببا لتسكني الفتنة ،وهتدئة النفوس ،ومنع
استفحال الرش ،وهذا حممود وحثت عليه اآليات الكريمة التي ذكرت آنفا ..وُضب يكون
فيه العفو سببا جلراءة الظامل ومتاديه يف غيه ،وهذا مذموم وعليه حتمل اآلية الكريمة.
السابقون:
تركت العامل يتحدثون فيام بينهم عن كيفية التخلق بصفات املتوكلني ،ثم رست إىل
حمل آخر ،حيث رأيت مجعا من الرياضيني يتحدثون ،قال أحدهم :هل تعلمون أين كلام
فزت يف أي سباقَ ،ل أعود إىل بيتي حتى أقرأ كل اآليات التي وردت فيها الدعوة
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للمسارعة للعمل الصالح ،ألذكر نفيس بأن السباق احلقيقي هو ذلك السباق َل هذا
السباق ،وأن الفوز احلقيقي يف اآلخرة َل يف الدنيا.
قال آخر :سبحان اهلل ..وأنا مثلك متاما ..كنت أول ما أبدأ به ،أبدأ بقراءة قوله تعاىل:
ِ
ون َت ْع ِر ُ ِ
﴿إِ َّن ْاألَ ْب َر َار َل ِفي ن َِعي ٍم ع ََىل ْاألَ َرائِ ِك َينْ ُظ ُر َ
َُّض َة الن َِّعي ِم ُي ْس َق ْو َن ِم ْن
ف يف ُو ُجوه ِه ْم ن ْ َ
َر ِح ٍيق خمَ ْ ُتو ٍم ِختَا ُم ُه ِم ْس ٌك َو ِيف َذلِ َك َف ْل َي َتنَا َف ِ
س املُْ َتنَافِ ُس َ
ون﴾ [املطففني 22 :ـ  ،]26وكنت أكرر
قوله تعاىلَ ﴿ :و ِيف َذلِ َك َف ْل َي َتنَا َف ِ
س املُْ َتنَافِ ُس َ
ون﴾ [املطففني ،]26 :وكان هلا بحمد اهلل تأثريها
الكثري عىل نفيس ..انترصت أو مل أنترص.
﴿و َس ِار ُعوا إِ َىل َمغ ِْف َر ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َجن ٍَّة
قال آخر :أما أنا ،فكنت أقرأ قوله تعاىلَ :
ِ
ت لِ ْل ُمت َِّقنيَ ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ ِ
الُّض ِاء َوا ْلكَاظِ ِمنيَ
ات َو ْاألَ ْر ُض ُأ ِعدَّ ْ
الس َام َو ُ
ع َْر ُض َها َّ
الرساء َو َّ َّ
ون يف َّ َّ
َّاس واهللَُّ ُحيِب املُْح ِسنِنيَ وا َّل ِذين إِ َذا َفع ُلوا َف ِ
ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافِنيَ ع ِ
اح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم
َ
َ
َ
ر ْ
َن الن ِ َ
ِ
الذ ُن َ ِ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ
وهبِ ْم َو َم ْن َيغ ِْف ُر ر
رصوا َع َىل َما َف َع ُلوا َو ُه ْم
َذك َُروا اهللََّ َف ْ
وب إ ََّل اهللَُّ َو َمل ْ ُي ر
ِِ ِ
ِ
َّات َ ْ ِ
َي ْع َل ُم َ
يها َونِ ْع َم
ون ُأو َلئِ َك َجزَ اؤُ ُه ْم َمغ ِْف َر ٌة ِم ْن َر ِّ ِهب ْم َو َجن ٌ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ

َأ ْج ُر ا ْل َع ِاملِنيَ ﴾ [آل عمران 133 :ـ  ،]136ففي هذه اآليات الكريمة ذكر ألوصاف املسارعني
السابقني احلقيقية.
قال آخر( :)1أما أنا ،فكنت أقرأ قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ُه ْم ِم ْن َخ ْش َي ِة َر ِّ ِهب ْم ُم ْش ِف ُق َ
ون
وا َّل ِذين ُهم بِآي ِ
ون َوا َّل ِذي َن ُه ْم بِ َر ِّهبِ ْم َل ُي ْ ِ
ون َوا َّل ِذي َن ُيؤْ ُت َ
رش ُك َ
ات َر ِّهبِ ْم ُيؤْ ِمنُ َ
وهب ْم
َ ْ َ
َ
ون َما آت َْوا َو ُق ُل ُ ُ
اخلري ِ
َو ِج َل ٌة َأهنم إِ َىل رهبِم ر ِ
ون ُأو َلئِ َك ُي َس ِار ُع َ ِ
ات َو ُه ْم َهلَا َسابِ ُق َ
اج ُع َ
ون﴾ [سورة املؤمنون:
َّ ُ ْ َ ِّ ْ َ
ون يف ْ َ ْ َ
 57ـ  ،]61أي إن الذين هم من خوفهم من عذاب رهبم دائبون يف طاعته ،جادون يف نيل
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مرضاته ،فهم يف هناية اخلوف من سخطه عاجال ،ومن عذابه آجال ،ومن ثم يبتعدون عن
اآلثام واملعايص.
قال آخر( :)1ثم وصفهم بأهنم ﴿ا َّل ِذين ُهم بِآي ِ
ات َر ِّهبِ ْم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [املؤمنون ]58 :أي
َ ْ َ
والذين هم بآيات رهبم الكونية التي نصبها يف األنفس واآلفاق دَللة عىل وجوده
ووحدانيته ،وبآياته املنزلة عىل رسله ـ مصدقون موقنونَ ،ل يعرتهيم شك وَل ريب..
﴿وا َّل ِذي َن ُه ْم بِ َر ِّهبِ ْم ََل ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [املؤمنون ]59 :أي والذين َل يعبدون مع اهلل سواه ،ويعلمون
َ
أنه الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي ليس له صاحبة وَل ولد.
قال آخر( :)2ثم وصفهم بأهنم ﴿ا َّل ِذي َن ُيؤْ ُت َ
وهب ْم َو ِج َل ٌة َأ َّهنُ ْم إِ َىل َر ِّ ِهب ْم
ون َما آت َْوا َو ُق ُل ُ ُ

ر ِ
اج ُع َ
ون﴾ [املؤمنون ]60 :أي والذين يعطون ما أعطوا ،ويتصدقون بام تصدقوا ،وقلوهبم
َ
خائفة أَل يتقبل ذلك منهم ،وأَل يقع عىل الوجه املرىض حني يبعثون ويرجعون إىل رهبم،
وتنكشف احلقائق ،وحيتاج العبد إىل عمل مقبول لديه وإن قل ﴿ َف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ ْ ًريا
ٍ
ِ
رشا َي َر ُه﴾ [الزلزلة 7 :ـ  ..]8ويدخل يف قوله تعاىلُ ﴿ :يؤْ ُت َ
ون َما آت َْوا﴾
َي َر ُه َو َم ْن َي ْع َم ْل م ْث َق َال َذ َّرة َ ا
[املؤمنون ]60 :كل حق يلزم إيتاؤه ،سواء أكان من حقوق اهلل كالزكاة والكفارة وغريها أم من
وهب ْم َو ِج َل ٌة﴾
حقوق العباد كالودائع والديون والعدل بني الناس ،فمتى فعلوا ذلك َ
﴿و ُق ُل ُ ُ
[املؤمنون ]60 :من التقصري واإلخالل هبا بنقصان أو غريه اجتهدوا يف أن يوفوها حقها حني
األداء.
اخلري ِ
قال آخر( :)3ثم ذكر اجلزاء املعد هلم ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك ُي َس ِار ُع َ ِ
ات﴾
ون يف ْ َ ْ َ
[املؤمنون]61 :

أي أولئك الذين مجعوا هذه املحاسن يرغبون يف الطاعات أشد الرغبة،
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فيبادروهنا لئال تفوهتم إذا هم ماتوا ،ويتعجلون يف الدنيا وجوه اخلريات العاجلة التي
اب الدر ْن َيا َو ُح ْس َن َث َو ِ
اب
وعدوا هبا عىل األعامل الصاحلة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فآ َت ُ
اه ُم اهللَُّ َث َو َ
ْاآل ِخر ِة﴾ [آل عمران ]148 :وقال﴿ :وآ َتينَاه َأجره ِيف الدر ْنيا وإِ َّنه ِيف ْاآل ِخر ِة ملَِن الص ِ
احلنيَ ﴾
َ َ َّ
َ َ ُ
َ ْ ُ ْ َُ
َ
[العنكبوت]27 :

﴿و ُه ْم َهلَا َسابِ ُق َ
ون﴾ [املؤمنون ]61 :أي إهنم يرغبون
قال آخر( :)1ثم وصفهم بقولهَ :
يف الطاعات وهم ألجلها سابقون الناس إىل الثوابَ ،ل أولئك الذين أمددناهم باملال
والبنني فظنوا غري احلق أن ذلك إكرام منا هلم ،فإن إعطاء املال والبنني واإلمداد هبام َل يؤهل
للمسارعة إىل اخلريات ،وإنام الذي يؤهل للخريات هو خشية اهلل وعدم اإلرشاك به وعدم
﴿و ُه ْم َهلَا﴾ [املؤمنون ]61 :أهنم معدون
الرياء يف العمل والتصديق مع اخلوف منه ..ومعنى َ
لفعل مثلها من األمور العظيمة ،كقولك ملن يطلب منه حاجة َل ترجى من غريه :أنت هلا.
عباد الرمحن:
تركت الرياضيني يتحدثون فيام بينهم عن كيفية التخلق بصفات السابقني الفائزين،
ثم رست إىل حمل آخر ،حيث رأيت مجعا من الكهول والشيوخ والشباب يف منتهى الوقار
والتواضع يتحدثون ،قال أحدهم :هلم بنا نتذاكر ما ويف صفات عباد الرمحن املذكورة يف
ِ
اجل ِ
ون ع ََىل األَ ْر ِ
اه ُل َ
الر ْمح َِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ون َقا ُلوا
قوله تعاىلَ :
ض َه ْونًا َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
﴿وع َبا ُد َّ
ون َر َّبنَا ْ ِ
ون لِ َر ِّهبِ ْم ُس َّجدً ا َو ِق َيا ًما َوا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
َسال ًما َوا َّل ِذي َن َيبِي ُت َ
اب َج َهنَّ َم إِ َّن
اَص ْ
ف َعنَّا ع ََذ َ
ت ُم ْس َت َق ارا َو ُم َقا ًما َوا َّل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َف ُقوا َمل ُي ْ ِ
رتوا َوك َ
اهبا ك َ
ني
َان َب ْ َ
َان غ ََرا ًما إِ َّهنَا َسا َء ْ
رس ُفوا َو َمل ْ َي ْق ُ ُ
ع ََذ َ َ
ْ
ِ
آخ َر َوَل َي ْق ُت ُل َ
َذلِ َك َق َوا ًما َوا َّل ِذي َن َل َيدْ ُع َ
ون َم َع اهللِ ِإ َهلًا َ
احل ِّق َوَل
ون النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللُ ِإَل ِب ْ َ
َي ُلدْ فِ ِ
َيزْ ُن َ
يه ُم َهانًا إَِل َم ْن
اب َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َ ْ
ون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق َأ َثا ًما ُي َضاع ْ
َف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
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َاهتِم حسن ٍ
ِ
ِ
ِ
َات َوك َ
َاب َوآ َم َن َوع َِم َل ع ََم ً
ورا َر ِح ًيام
ت َ
َان اهللُ َغ ُف ً
احلا َف ُأو َلئ َك ُي َبدِّ ُل اهللُ َس ِّيئ ْ َ َ
ال َص ً
ِ
ِ
وب إِ َىل اهللِ َمتَا ًبا َوا َّل ِذي َن َل َي ْش َهدُ َ
ور َوإِ َذا َم رروا بِال َّلغ ِْو
احلا َفإِ َّن ُه َي ُت ُ
َو َم ْن ت َ
ون الزر َ
َاب َوعَم َل َص ً
مروا كِراما وا َّل ِذين إِ َذا ُذكِّروا بِآي ِ
ات َر ِّهبِ ْم َمل ْ ََيِ رروا َع َل ْي َها ُص اام َو ُع ْم َيانًا َوا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا
َ
َ
َ ً َ
ُ
َر
ِ
ِ ِ
ب َلنَا ِم ْن َأزْ َو ِ
اجنَا َو ُذ ِّر َّياتِنَا ُق َّر َة َأع ُ ٍ
ربوا
ْني َو ْ
َه ْ
جيزَ ْو َن ا ْل ُغ ْر َف َة ِب َام َص َ ُ
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتَّقنيَ ِإ َما ًما ُأو َلئ َك ُ ْ
ِِ ِ
ِ
ِ
يها َح ُسن َْت ُم ْس َت َق ارا َو ُم َقا ًما ُق ْل َما َي ْع َب ُأ بِ ُك ْم َر ِِّّب َل ْوَل
يها َحت َّي ًة َو َسال ًما َخالدي َن ف َ
َو ُي َل َّق ْو َن ف َ
ف ي ُك ُ ِ
ون لزَ ا ًما﴾ [الفرقان 63 :ـ ]77
ُدعَاؤُ ُك ْم َف َقدْ ك ََّذ ْب ُت ْم َف َس ْو َ َ

قال آخر( :)1أجل ..ففي هذه اآليات الكريمة عرض ملالمح الشخصية اإلسالمية
التي يريد اهلل لعباده ،أن يتمثلوها يف سلوكهم العميل يف احلياة ويف أنفسهم ،وعالقاهتم باهلل
واآلخرين..
ِ
الر ْمح َِن﴾ [الفرقان ]63 :بام تعنيه
قال آخر( :)2وقد استهلها اهلل تعاىل بقولهَ :
﴿وع َبا ُد َّ
الصفة اإلهلية من معنى الرمحة التي متثل عمق املعنى يف ذاته املقدسة ،وما توحي به من لطف
اهلل باإلنسان يف روحيته ويف حركة حياته ووعيه لوجوده ويف عمق املسؤولية ،التي تربطه
باهلل ،وجتعله يتطلع إىل آفاق الرمحة اإلهلية آمال أن حتتويه باخلري والربكة والتوازن،
واَلنضباط يف السلوك العميل بني يدي اهلل.
ون ع ََىل ْاألَ ْر ِ
قال آخر( :)3ثم وصفهم بقوله﴿ :ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ض َه ْونًا﴾ [الفرقان ]63 :أي
أهنم َل يرون امليش حركة استعراضية ،وَل تنفيسا عن عقدة ذاتية يف انفتاح الذات عىل
شعور العظمة ،عىل طريقة اخليالء والتكرب ،ولكنهم يرونه جمرد وسيلة طبيعية لالنتقال،
ولذا فإهنم يتحركون فيها بالطريقة الطبيعية التي حتقق اهلدف ،من دون زيادة وَل نقصان،
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فال يثقلون األرض بُّضبات أقدامهم ،وَل يثقلون عىل أجسادهم بالزهو واخليالء وَل
يسيئون إىل مشاعر الناس الذين يلتقوهنم بحركات الكربياء ،بل يتحركون برفق وتواضع،
يف تذلل املؤمن عند نفسه ،وتواضعه للناس.
()1

قال آخر

ِ

اجلاه ُل َ
ون َقا ُلوا َس َال ًما﴾ [الفرقان]63 :
 :ومن صفاهتم أهنم ﴿إِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ

فهم َل ينطلقون مع الناس الذين يثريوهنم بالكالم القايس الالمسؤول ،من مواقع ردة
الفعل الغريزية التي تتحرك بطريقة اإلثارة ،يف مواجهة الكلمة القاسية الغليظة بالكلمة
املامثلة يف قسوهتا وغلظتها ،أو يف مقابلة الشتم والسباب ،بكلامت الشتم والسباب املامثل أو
غري املامثل ،بل يدرسون املسألة من موقع العقل املتأمل الواعي املنفتح عىل الواقع من مجيع
جوانبه ،فإذا رأوا للموقف خطورة تستدعي الرد ،كان ردهم لطيفا محاسا ،وإذا َلحظوا أن
اجلاهلني يتحركون يف كالمهم من مواقع اجلهل الذي يتعمد اإلثارة ،ليخلق مشكلة ،أو
يثري فتنة ،أعرضوا عن الرد املبارش وكانت روح السالم الذي يتفادى املشكلة والفتنة
واإلثارة ،هي موقفهم ومنطقهم ،فاكتفوا بكلمة (سالما) هذا الرد العاقل املتزن املوحي
الذي يقول للجاهلني :لسنا هنا يف معرض اَلنفعال للدخول معكم يف حرب ،بل نحن
هنا ،يف موقع اإلعراض عن جهلكم ،بروح السالم ..وهذه هي الطريقة احلكيمة التي
يواجهون هبا خطاب اجلاهلني ،عندما حيتاج املوقف إىل ذلك ،عىل سبيل الكناية إمساكا
منهم باملوقف وحتقيقا ملبتغى املصلحة يف ذلك.
قال آخر( :)2ومن صفاهتم أهنم ﴿ا َّل ِذي َن َيبِي ُت َ
ون لِ َر ِّهبِ ْم ُس َّجدً ا َو ِق َيا ًما﴾ [الفرقان،]64 :
فهم املؤمنون باهلل ،املنفتحون عىل ألوهيته يف حقيقة التوحيد ،اخلاشعون يف إحساسهم
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العميق هلل سبحانه وتعاىل ،املتحركون يف مشاعرهم وأفكارهم يف خط املامرسة العملية
الواعية ،الراكعون أمام اهلل ،باخلضوع له ،الساجدون مع انسحاق اإلرادة وذوباهنا يف جنبه
تعاىل القائمون يف استسالم الروح واجلسد والقلب والضمري ،بني يديه ،حيث ينام الناس
يف غفوة الغفلة واسرتخاء اجلسد ،ويبيتون هم يف يقظة منفتحة واعية يف سجود خاشع،
وقيام خاضع هلل سبحانه ،كرمز للقيام الدائم أمامه يف حركة احلياة كلها.
ون َر َّبنَا ْ ِ
قال آخر( :)1ومن صفاهتم أهنم ﴿ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
اب َج َهن ََّم﴾
اَص ْ
ف َعنَّا ع ََذ َ
[الفرقان ]65 :يف توسل العبد بموَله ،وخوفه من عقابه ،عندما يعيش قلق املصري أمام خطاياه،
فيبتهل إىل اهلل ليغفر له ذلك ويوفقه لالستقامة ،ليرصف العذاب عنه من موقع املغفرة،
اهبا ك َ
َان غ ََرا ًما﴾ [الفرقان ]65 :أي أنه املصيبة التي تصيب اإلنسان ،والنائبة
والطاعة﴿ ..إِ َّن ع ََذ َ َ
ت ُم ْس َت َق ارا
التي تنوبه وتالزمه يف حياته ،ويمثل عذاب جهنم اخللود فيها﴿ ..إِ َّهنَا َسا َء ْ
َو ُم َقا ًما﴾ [الفرقان ]66 :وأي مكان أسوأ من املكان الذي يعيش فيه اإلنسان العذاب من مجيع
جهاته ،وأي استقرار هو هذا اَلستقرار الذي هيتز اإلنسان فيه أمام هليب النار؟
قال آخر( :)2ومن صفاهتم أهنم ﴿ا َّل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َف ُقوا َمل ُي ْ ِ
رس ُفوا﴾ [الفرقان ]67 :أي مل
ْ
رتوا﴾ [الفرقان ]67 :يف حالة بخل غري طبيعية،
َيرجوا عن احلد الطبيعي يف اإلنفاقَ ،
﴿و َمل ْ َي ْق ُ ُ
﴿وك َ
ني َذلِ َك َق َوا ًما﴾ [الفرقان ]67 :وهو احلد الوسط الذي يمثل خط التوازن بني الزيادة
َان َب ْ َ
َ
املفرطة والتقليل املفرط ،بحيث يعيش الوضع الطبيعي يف مرصفه عىل صعيد احلاجة العادية
يف مثل ظروفه وموقعه يف دائرة الُّضوريات والكامليات.
قال آخر( :)3ومن صفاهتم أهنم ﴿ا َّل ِذي َن ََل َيدْ ُع َ
ون َم َع اهللَِّ إِ َهلًا َ
آخ َر﴾ [الفرقان ]68 :فال
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يؤمنون بإله آخر مع اهلل وَل يرشكون به أحدا ،وَل يقدمون فروض العبادة لغريه يف جانب
الرشك يف العبادة ،وَل يرفعون أكفهم بالدعاء إَل له ليقيض هلم حاجاهتم ،وييرس أمورهم،
وَيفف آَلمهم ،فهو وحده اإلله الذي يعبد ،وهو وحده اإلله الذي يدعى يف قضاء
احلاجات ،وحل املشكالت.
()1

قال آخر

ِ

 :ومن صفاهتم أهنم َ
﴿َل َي ْق ُت ُل َ
احل ِّق﴾ [الفرقان:
ون النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إِ ََّل بِ ْ َ

 ]68الذي قرره اهلل يف الرشيعة ،مما يوحي بأن األصل يف اإلسالم هو احرتام النفس وعدم
جواز إزهاقها إَل يف احلاَلت التي وردت الرخصة فيها يف الكتاب والسنة ،بحيث تكون
إباحة الدم استثناء عىل القاعدة.
قال آخر( :)2ومن صفاهتم أهنم َ
﴿َل َيزْ ُن َ
ون﴾ [الفرقان ]68 :فالزنى انحراف عميل
وخلقي عن خط اَلستقامة الذي حدده اهلل لإلنسان يف العالقات اجلنسية القائمة عىل مبدأ
الزوجية بني الرجل واملرأة وفق ما أراده اهلل من التوازن يف النظام اَلجتامعي ،من هنا كان
الزنى جتاوزا حلدود اهلل ،ومتردا عىل رشيعته.
﴿و َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل اجلزاء املعد هلذه اآلثام ،فقالَ :
َأ َثا ًما﴾ [الفرقان ]68 :وهو نتيجة اخلطيئة ،وهو اجلزاء بالعذاب الذي يلقاه يوم القيامة ،وربام
يراد به غضب اهلل الذي يستلزم اخلطيئة ،إذ توحي الكلمة بمعنى احلرام املالزم لسخط اهلل،
اب
وقد يكون هذا أقرب ،باعتبار أن املعنى األول مذكور يف قوله تعاىلُ ﴿ :ي َضاع ْ
َف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
َي ُلدْ فِ ِ
يه ُم َهانًا﴾ [الفرقان ]69 :بام يمثله العذاب من إهانة واحتقار.
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َ ْ
َاب َوآ َم َن َوع َِم َل ع ََم ًال
قال آخر( :)4ثم استثنى اهلل تعاىل التائبني ،فقال﴿ :إِ ََّل َم ْن ت َ
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ِ
احلا﴾ [الفرقان ]70 :يؤدي به إىل تبديل املوقف عىل مستوى احلالة الروحية ،واملامرسة
َص ً
َاهتِم حسن ٍ
ِ
ِ
َات﴾ [الفرقان ]70 :ألهنم بدلوا السلوك املنحرف،
العمليةَ ﴿ ،ف ُأو َلئ َك ُي َبدِّ ُل اهللَُّ َس ِّيئ ْ َ َ
بالسلوك املستقيم ،وانتقلوا إىل رضوان اهلل باَلنتقال إىل طاعته ..وبذلك يظهر أن التبديل
َل يعني أن السيئة تكون بمنزلة احلسنة ،بل املقصود أن اهلل يمحو أثر السيئة السابقة ويعطيه،
﴿وك َ
َان
بعمله الصالح ،احلسنة ،وهي املغفرة التي َل يبقى معها يشء من نتائج املعصيةَ ..
ورا َر ِح ًيام﴾ [الفرقان ]70 :فال يغلق باب رمحته عن عباده ،وَل حيجب مغفرته عن
اهللَُّ َغ ُف ً
التائبني منهم والعاملني يف سبيل رضاه ،بل يتلقاهم برمحته ومغفرته ورضوانه بكل حمبة
وعطف ورضوان.
ِ
ِ
وب إِ َىل اهللَِّ َمتَا ًبا﴾
احلا َفإِ َّن ُه َي ُت ُ
﴿و َم ْن ت َ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
َاب َوعَم َل َص ً
[الفرقان]71 :

إذ التائب عن الذنب بإعالنه عن الندم الذي يوحي بالعزم عىل الرتاجع،

وبالعمل الصالح الذي يوحي بتبديل املوقف يف اجتاه آخر ،جيسد الرجوع إىل اهلل يف عملية
تصحيحية واعية عىل أكثر من صعيد ،فال غرابة يف أن يتقبله اهلل ويبدل سيئاته حسنات.
﴿وا َّل ِذي َن ََل
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل صفات أخرى لعباد الرمحن ،فقالَ :
َي ْش َهدُ َ
ور﴾ [الفرقان ]72 :وهو الباطل الذي قد يتمثل بصورة احلق ،وربام كان الظاهر
ون الزر َ
منه شهادة الزور وهو الكذب يف مقام الشهادة ،مما يريد أن يوحي به الشاهد بأنه صدق،
وقد يراد منه اللهو الباطل.
قال آخر( :)3ومن صفاهتم أهنم ﴿إِ َذا َم رروا بِال َّلغ ِْو َم رروا كِ َرا ًما﴾ [الفرقان ]72 :واملراد
باملرور باللغو ،املرور بالذين يامرسون اللغو ،ويشتغلون به ،فال يتوقفون عندهم ليستمعوا
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إليهم ،أو ليخوضوا معهم فيه ،بل يعرضون عنه ويتابعون طريقهم إىل ما يريدون تنزها عن
ذلك ،ألن اإلنسان املؤمن َل يفكر يف احلياة إَل من موقع احلصول عىل الفائدة يف الدنيا
واآلخرة ،فال يتوقف وَل يستغرق فيام َل فائدة فيه وَل منفعة لنفسه ولآلخرين.
قال آخر( :)1ومن صفاهتم أهنم ﴿ا َّل ِذين إِ َذا ُذكِّروا بِآي ِ
ات َر ِّهبِ ْم﴾ [الفرقان ]73 :التي
َ
َ
ُ
أنزهلا اهلل عىل رسله مما يفتح قلوهبم عىل اهلل وعىل طاعته ،وعىل ما فيه صالح دينهم ودنياهم
من حكمة أو موعظة حسنة ،من قرآن أو وحي سابق منزل ،فإذا دعاهم الناس إىل يشء من
ذلك ليسمعوه ،وليفكروا فيه ،وليعملوا به ،أصغوا إليها بمسامع قلوهبم ،وفتحوا هلا كل
عقوهلم ،ومل يعرضوا كام يعرض الكافرونَ ..
﴿مل ْ ََيِ رروا َع َل ْي َها ُص اام َو ُع ْم َيانًا﴾ [الفرقان ]73 :كام
يفعل الذين َل يسمعون إذا قرئ القرآن عليهم ،أو الذين َل يبرصون إذا قدم إليهم القرآن
ليقرأوه . .وهكذا يتحرك املؤمن يف مصادر املعرفة ليوجه إليها كل عقله وشعوره ليبني
شخصيته ـ من خالهلا ـ عىل أساس العلم واإليامن ،وليهتدي هبا إىل مواقع اهلدى ،ألن
املعرفة عنده مسؤولية وليست جمرد حالة طارئة يف حركة احلياة من حوله.
ب َلنَا ِم ْن َأزْ َو ِ
قال آخر( :)2ومن صفاهتم أهنم ﴿ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
اجنَا َو ُذ ِّر َّياتِنَا
ون َر َّبنَا َه ْ
ُق َّر َة َأع ُ ٍ
اج َع ْلنَا لِ ْل ُمت َِّقنيَ إِ َما ًما﴾ [الفرقان ]74 :أي والذين يسألون اهلل أن َيرج من أصالهبم
ْني َو ْ
من يطيعه ويعبده وحده َل رشيك له ـ وصادق اإليامن إذا رأى أهله قد شاركوه يف الطاعة
قرت هبم عينه ،ورس قلبه ،وتوقع نفعهم له يف الدنيا حيا وميتا ،وكانوا من الالحقني به يف
اآلخرة ويسألون أيضا أن جيعلهم أئمة يقتدى هبم يف إقامة مراسم الدين بام يفيض عليهم
من واسع العلم ،وبام يوفقهم إليه من صالح العمل.
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ِ
()1
ربوا
جيزَ ْو َن ا ْل ُغ ْر َف َة بِ َام َص َ ُ
قال آخر  :ثم ختم اهلل تعاىل هذه الصفات بقولهُ ﴿ :أو َلئ َك ُ ْ
وي َل َّقو َن فِيها َ ِ
حت َّي ًة َو َس َال ًما﴾ [الفرقان ]75 :أي أولئك املتصفون بصفات الكامل ،املوسومون
َ
َُ ْ
بفضائل األخالق واآلداب ،جيزون املنازل الرفيعة ،والدرجات العالية ،بصربهم عىل فعل
الطاعات ،واجتناهبم للمنكرات ،ويبتدرون فيها بالتحية واإلكرام ،ويلقون التوفري
﴿واملَْ َالئِ َك ُة َيدْ ُخ ُل َ
ون َع َل ْي ِه ْم ِم ْن
واَلحرتام ،فلهم السالم وعليهم السالم ،كام قال تعاىلَ :
رب ُت ْم َفنِ ْع َم ُع ْق َبى الدَّ ِ
ُك ِّل َب ٍ
ار﴾ [الرعد 23 :ـ ]24
اب َس َال ٌم َع َل ْي ُك ْم بِ َام َص َ ْ
قال آخر( :)2ثم بني اهلل تعاىل أن هذا النعيم دائم هلم َل ينقطع فقالِ ِ ِ َ :
يها
﴿خالدي َن ف َ
َح ُسن َْت ُم ْس َت َق ارا َو ُم َقا ًما﴾ [الفرقان ]76 :أي مقيمني فيها َل يظعنون وَل يموتون ،حسنت
منظرا ،وطابت مقيال ومنزَل ،كام قال تعاىل﴿ :و َأما ا َّل ِذين س ِعدُ وا َف ِفي ْ ِ ِ ِ ِ
يها
اجلَنَّة َخالدي َن ف َ
َ ُ
َ َّ
ِ
ض﴾ [هود]108 :
ات َو ْاألَ ْر ُ
الس َام َو ُ
َما َدا َمت َّ
املجتمع الفاضل:
بعد أن استمعت إىل هذه األحاديث اجلميلة يف واحة اإلنسان الكامل ،اقرتب مني
بعضهم ،وقال :يكفيك ما سمعته هنا ..فهيا بنا إىل مدينة املجتمع الفاضل ..فال يمكن أن
هيتدي هبدي القرآن الكريم من مل يعرف صفات املجتمع الفاضل ،لينسجم معها ،ويرِّب
نفسه عىل أساسها؛ فأكثر اختبارات اهلل وامتحاناته وابتالءاته مرتبطة بذلك.
قلت :صدقت ..فأين توجد هذه املدينة؟
قال :هي موجودة يف كل مدينة ..فال يمكن أن تكون املدينة مدينة إذا مل تكن فيها
هذه املدينة.
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قلت :مل أفهم ..كيف يمكن هذا؟
قال :لنا يف كل مدينة حمل نسميه مدينة املجتمع الفاضل ..وهي جزء أسايس يف
مدائننا ،بل هو أهم من كل املراكز والدوائر ..ونحن نلجأ إليها كل حني لنتدرب عىل احلياة
املدنية ،ونتعلم من خالل القرآن الكريم كيف نعيش يف املجتمع وفق ما أراده اهلل ورضيه
لنا.
قلت :هذا مجيل جد ..ولعل هذه املدن حتميكم من كل الرشور.
قال :أجل ..ولذلك تكاد تغلق مراكز الرشطة عندنا ..بل إن بعضها حولنا أمالكه
إىل هذه املدن ،ألهنا تؤدي دورها املؤثر يف حفظ املجتمع من كل ما ييسء إليه.
قلتَ :ل شك أن ما سأراه سيفيدنا كثريا يف جمتمعنا.
قال :لن يسمح لك إَل بذكر بعض املعارف القرآنية حول املجتمع الفاضل ..أما ما
عداها ..فلن يؤذن لك فيه اآلن ..فلكل عرص رجاله وعلومه وجتاربه ..وعسى اهلل أن
هييئك لرحلة أخرى تسمع فيها من العلم ما يسمح لك بتسجيله.
التعارف:
رست معه يف مركبته العجيبة إىل مدينة املجتمع الفاضل ،وكانت قريبة جدا من واحة
اإلنسان الكامل ..وهناك ودعني وطلب مني أن أسري يف أحيائها وروضاهتا.
وكانت أول حلقة مررت هبا مشكيلة من ناس يظهر من مالحمهم أهنم من خمتلف
الشعوب والقبائل ..وقد قال أحدهم :لو أن البرش يف عصور الظلامت طبقوا قوله تعاىل:
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم
﴿ َيا َأ ر َهيا الن ُ
ِ
ِ
يم َخبِ ٌري﴾ [احلجرات ،]13 :ملا وقع بينهم ذلك الرصاع ،وَل تلك
عنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
احلروب؛ فهذه اآلية الكريمة هي صامم األمن الذي احتمت به دولة اهلداية من كل
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وساوس الغواية.
قال آخر( :)1أجل ..فقد وردت هذه اآلية الكريمة تعقيبا عاما عىل األحكام
واآلداب اَلجتامعية ،والتي كانت اخلطاب فيها للذين آمنوا ،لريتلوها ،ويأخذوا أنفسهم
هبا ..وليس هذا فحسب ،بل إن عليهم أن يراعوا هذه األحكام وتلك اآلداب مع الناس
مجيعا ،من كل أمة ،ومن كل دين ..ألهنا أخالق إنسانية ،جيب أن تكون طبعا وجبلة يف
املؤمن ،يعيش هبا يف احلياة كلها ،ومع الناس مجيعا ،فال تكون ثوبا يلبسه مع املؤمنني ،حتى
إذا كان مع غري املؤمنني نزعه ..فإنه هبذا إنام ينزع كامَل خلعه اهلل عليه ،ويتعرى من جالل
كساه اهلل إياه..
َّاس﴾
قال آخر( :)2وهلذا جاء اخلطاب فيها للناس مجيعاَ ﴿ :يا َأ ر َهيا الن ُ

[احلجرات]13 :

واملستمع هلذا اخلطاب ،والعامل به ،هم املؤمنون ..ثم أعقب هذا اخلطاب ،تقرير هذه
احلقيقة التي ينبغى أن يعيها املؤمنون﴿ :إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َو ُأ ْن َثى﴾ [احلجرات ..]13 :أي
أنكم أهيا الناس ـ مؤمنني وغري مؤمنني ـ إخوة يف اإلنسانية ،إذ كنتم من طينة واحدة ،ومن
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق
َّاس ا َّت ُقوا َر َّب ُك ُم ا َّلذي َخ َل َق ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
أب واحد ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا الن ُ
ِمن َْها زَ ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْه َام ِر َج ًاَل كَثِ ًريا َونِ َسا ًء َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذي ت ََسا َء ُل َ
ون بِ ِه َو ْاألَ ْر َحا َم إِ َّن اهللََّ
َان َع َلي ُك ِ
م َرقي ًبا﴾ [النساء]1 :
ك َ ْ ْ
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل اَلختالف الذي ابتىل اهلل به البرش وعلته ،فقال:
﴿و َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا﴾ [احلجرات ،]13 :واجلعل ،هو إضافة جديدة تدخل عىل
َ
أصل اليشء ،فهو من متعلقات املوجودات ،وليس له هو وجود ذاتى ..فتوزع الناس إىل
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شعوب وقبائل ،ليس أمرا ذاتيا ،تتغري به حقيقة اإلنسانية يف الناس ..إهنم مهام اختلفوا
شعوبا وأوطانا ،فإهنم إخوة قرابة ونسبا ،وقوله تعاىل﴿ :لِ َت َع َار ُفوا﴾ [احلجرات ]13 :تعليل هلذا
التقسيم الذي وقع يف حميط الناس ،فكانوا شعوبا وقبائل ،وذلك ليتعارفوا ،وليكون هلم يف
جمتمع الشعب أو القبيلة ،متاسك وترابط ،ألهنم يف هذا املحيط الضيق ـ نسبيا ـ أقدر عىل أن
يتعارفوا ،ويتآخوا ،األمر الذي َل يقع ـ إن وقع ـ إَل باهتاَ ،ل يكاد حيس ،لو أن اإلنسان كان
فردا يف اإلنسانية كلها ..فلام جعل اهلل سبحانه وتعاىل لنا من أنفسنا أزواجا نسكن إليها،
وأوَلدا تقر هبم أعيننا ،وتصب فيهم روافد عواطفنا ،جعل اهلل لنا املجتمعات التي ننتمى
إليها ،واألمم التي نرتبط باحلياة معها ..وكام أن األرسة َل تعزلنا عن أمتنا ،وَل تقطعنا عن
جمتمعنا ،كذلك ينبغى أَل تعزلنا أمتنا عن األمم ،وَل يقطعنا جمتمعنا عن املجتمعات
األخرى.
قال آخر( :)1بورك فيك ..فاَلختالف الواقع بني الناس ،ومتايزهم شعوبا وأمما ،هو
يف الواقع سبب تعارفهم ،وداعية إىل قيام هذه الوحدات احلية يف كيان املجتمع اإلنسانى،
املمثلة يف الشعوب واألمم ..فهذه الوحدات هي التي وثقت من روابط اجلامعة التي تضمها
وحدة ،من وطن ،أو لغة ،أو دين ،فتعاونت ،وترابطت ،وصارت أشبه بالكيان الواحد.
قال آخر( :)2ثم قال تعاىل﴿ :إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم﴾ [احلجرات،]13 :ليصحح
املفاهيم اخلاطئة التي دخلت عىل الناس من مظاهر التفاوت املادي والعقيل بني مجاعاهتم،
وليقيم املفهوم الصحيح الذي هو ميزان التفاضل بني الناس ،إن كان ثمة تفاضل ،وهو
التقوى ،فمن كان هلل أتقى ،كان عند اهلل ـ وينبغى أن يكون كذلك عند الناس ـ أفضل
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وأكرم ،ففي جمال التقوى ينبغى أن يتنافس املنافسون ،وعىل ميزان التقوى جيب أن تقوم
منازهلم ،وتتحدد مراتبهم.
ِ
()1
يم َخبِ ٌري﴾ [احلجرات ،]13 :وفيها إشارة إىل أن
قال آخر  :ثم قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
التقوى ـ وحملها القلوب ـ أمر قد َيفى عىل الناس ،فال يعرفون من التقى ،وَل مقداره من
ِ
يم َخبِ ٌري﴾
التقوى ..وإذ كان ذلك شأن الناس ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل ﴿عَل ٌ

[احلجرات]13 :

يعلم ما ختفى الضامئر ،وما ترس الصدور ..ويف هذا إشارة أيضا إىل أن السخرية بالناس
وملزهم وعيبهم ،وسوء الظن هبم قد يكون عن تقدير خاطئ وحساب مغلوط ،قائم عىل
حكم الظاهر ،عىل حني تكون القلوب عامرة بالتقوى ،مزهرة باخلري ..ولو اطلع هؤَلء
الالمزون املتنابزون باأللقاب ،عىل قلوب الناس ،لتغري رأهيم فيهم ..وإذن فيجب أَل يأخذ
الناس بحكم الظاهر ،وأَل حيكموا عىل اإلنسان من ظاهره وحسب.
قال آخر :وبام أن القوميات والوطنيات هي السبب يف كل ما حصل بني الشعوب
من مآس وجرائم؛ فإن القرآن الكريم يذكيرنا بأن العرق والنسب والشعوب والقبائل
قاَصة عىل هذه الفرتة احلياتية التكليفية القصرية التي نعيشها عىل هذه األرض ،أما ما
عداها من الفرتات ،فقوانني األنساب فيها خمتلفة ..ذلك أن هناك ثالث فرتات كربى
يعيشها كل إنسان ..أوَلها ما يعرب عنه بعامل الذر ..والثانية ما يعرب عنه بالنشأة األوىل ..أو
هي نشأتنا احلياتية الدنيوية القصرية ..والثالثة ما يعرب عنه بالنشأة األخرى ،وهي ما بعد
املوت من الربزخ والقيامة وغريها.
قال آخر :أما الفرتة األوىل ،وهي فرتة عامل الذر ..وهي التي عرب عنها قوله تعاىل:
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﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ َر رب َك ِم ْن َبنِي آ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّب ُك ْم
َ
َقا ُلوا َب َىل َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافِلِنيَ ﴾ [األعراف ،]172 :فهي الفرتة
التي كان البرش فيها مجيعا يف حمل واحد ،وكانوا أشبه باإلخوة ،فليس هناك متقدم فيهم،
وَل متأخر ..بل مجيعهم كان يف حمل واحد ..وكلهم شهدوا بتلك الشهادة الواحدة..
ولذلك مل تكن بينهم حينها أنساب وَل شعوب وَل قبائل.
قال آخر :لكن مشيئة اهلل شاءت أن تقلبهم يف األرحام ،وأن تقذف ببعضهم إىل
أراض وشعوب ،وتقذف بآخرين إىل أراض أخرى ،وشعوب أخرى ،ليحصل اَلبتالء..
فالطيب منهم يتعامل مع إخوانه يف اإلنسانية عىل أساس نسبه األول ،واملتكرب منهم يتعامل
مع إخوانه عىل أساس األرض التي نزل فيها ،والشعب الذي نبت بني جنباته ..وقد قال
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى
تعاىل معربا عن حقيقة هذه املرحلة ،ومقاصدهاَ ﴿ :يا َأ ر َهيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ري﴾ [احلجرات:
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
يم َخبِ ٌ
]13

قال آخر :أما املرحلة الثالثة ،وهي النشأة األخرى ،فقد ورد الترصح يف القرآن
ِ
الص ِ
ور َف َال
الكريم بتاليش األنساب حينها ،وعدم فائدهتا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُنف َخ ِيف ر
ون َف َم ْن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اب َب ْين َُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َو ََل َيت ََسا َء ُل َ
ون َو َم ْن َخ َّف ْت
َأن َْس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم ِيف َج َهن ََّم َخالِدُ َ
ون﴾ [املؤمنون 101 :ـ ]103
َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َخ ُ
قال آخر :وقد ورد يف القرآن الكريم تفصيالت كثرية ترتبط بالتصنيف البديل عن
اجا
﴿و ُكنْ ُت ْم َأزْ َو ً
ذلك التصنيف ،منها قوله تعاىل يف تقسيم الشعوب حينها إىل ثالثة أقسامَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
السابِ ُق َ
ون
اب املَْ ْش َأ َمة َما َأ ْص َح ُ
اب املَْ ْي َمنَة َو َأ ْص َح ُ
اب املَْ ْي َمنَة َما َأ ْص َح ُ
َث َال َث ًة َف َأ ْص َح ُ
اب املَْ ْش َأ َمة َو َّ
ون ُأو َلئِ َك املُْ َق َّر ُب َ
السابِ ُق َ
ون﴾ [الواقعة 7 :ـ  ،]11فهذه اآليات الكريمة تنص عىل أن األنساب
َّ
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تتالشى يف تلك الدورة احلياتية الكربى والدائمة ،ويصبح التصنيف حينها ،ليس عىل
أساس الشعوب والقبائل ،وإنام عىل أساس املعتقدات واألخالق والقيم ..وقد قدم لتلك
ت ا ْلو ِاقع ُة َليس لِو ْقعتِها ك ِ
اآليات الكريمة بقوله تعاىل﴿ :إِ َذا و َقع ِ
َاذ َب ٌة َخافِ َض ٌة َرافِ َع ٌة﴾
َ َ ْ َ َ َ َ
َ َ
[الواقعة 1 :ـ  ،]3فمن أول خصائص يوم الواقعة أهنا ختفض الكثري ممن كان مرفوعا ،وترفع
الكثري ممن كان منخفضا ،فيعز هبا قوم ،ويذل هبا آخرون.
قال آخر :كام عرب اهلل تعاىل عن تاليش األنساب حينها بقوله﴿ :يوم ي ِفر املَْرء ِمن َأ ِخ ِ
يه
َْ َ َ ر ْ ُ ْ
يه لِ ُك ِّل ام ِر ٍئ ِمنْهم يومئِ ٍذ َش ْأ ٌن يغْنِ ِ
احبتِ ِه وبنِ ِ
ِ
ِ
ِ
يه﴾ [عبس 34 :ـ  ،]38والشأن الذي
ُ
َو ُأ ِّمه َو َأبِيه َو َص َ َ َ
ُ ْ َْ َ
ْ
يغنيه هو الكسب الذي كسبه ،والعمل الذي عملهَ ،ل ما فرض عليه من أرض أو نسب أو
لغة أو أي يشء آخر ..فاهلل َل حياسبنا إَل عىل ما اكتسبناه.
قال آخر :ولذلك؛ فإن القرآن الكريم يدعونا إىل أن ينرصف اهتاممنا إىل البحث عن
الشعب الذي نريد أن ننتسب إليه يف الدورة احلياتية الكربى ..هل هو شعب السابق
املقربني ،أم شعب أهل اليمني ،أم شعب أهل الشامل؟ ..فاخليار لنا يف أن نكون أرشف
الشعوب ..كام أن اخليار لنا يف أن نكون أرذهلا ..فالرشف والرذالة تتحققان بالكسبَ ،ل
بالنسب ،وبالعرقَ ،ل ِ
بالعرق ،وباجلهد َل بالدعوى.
َ
قال آخر :وهلذا يرد اهلل تعاىل عىل أهل الكتاب ،الذين أرادوا احتكار اهلل ،واحتكار
الفالح ،فقال﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َوالن ََّص َارى ن َْح ُن َأ ْبنَا ُء اهلل َو َأ ِح َّباؤُ ُه ُق ْل َفلِ َم ُي َع ِّذ ُب ُك ْم بِ ُذ ُنوبِ ُك ْم
َ
ب ْل َأ ْن ُتم ب َرش ِممَّن َخ َل َق يغ ِْفر ملَِن ي َشاء ويع ِّذب من ي َشاء وهلل م ْل ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َما
َّ َ َ
ْ َ ٌ ْ
َ
َ ُ ْ َ ُ ََُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ
َب ْين َُه َام َوإِ َل ْي ِه املَْ ِص ُري﴾ [املائدة ،]18 :فهذه اآلية الكريمة َل ينحرص املراد منها يف اليهود
والنصارى ،والذين زعموا أهنم وحدهم أولياء اهلل من دون الناس ،وإنام تشمل كل من
زعم أن مراتب الفالح التي هيأها اهلل تعاىل لعباده ،وزعها بطريقة غري عادلة ،حيث فاز هبا
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وحرم منها أكثرهم.
بعضهمُ ،
قال آخر :وهلذا يذكر اهلل تعاىل أن الفالح مرتبط بالقيم النبيلة ،واألخالق الرفيعة،
والتي يف استطاعة أي إنسان أن يقوم هبا بسهولة ويرس ..ولذلك تعجب أقوام األنبياء من
أولئك األتباع الضعفاء الذين اتبعوهم ،وراحوا يسخرون من األنبياء بسببهم ،متومهني أن
خالق هذا الكون يربأ عن عبادة أمثاهلم ،كام قال تعاىل عن قوم نوح عليه السالمَ ﴿ :ف َق َال
اذ ُلنَا ب ِ
اك ا َّتبع َك إِ ََّل ا َّل ِذين ُهم َأر ِ
اك إِ ََّل ب َ ِ
ِِ
ِ
املَْ َ ُ ِ
اد َي
َ
رشا م ْث َلنَا َو َما ن ََر َ َ َ
َ ْ َ
أل ا َّلذي َن َك َف ُروا م ْن َق ْومه َما ن ََر َ َ ً
ِ
ِ
م كَاذ ِبنيَ ﴾ [هود]27 :
الر ْأ ِي َو َما ن ََرى َل ُك ْم َع َل ْينَا م ْن َف ْض ٍل َب ْل َن ُظنر ُك ْ
َّ
قال آخر :ومثل ذلك قال لرسول اهلل  ردا عىل قومه الذين طلبوا منه طرد
ِ
ِ
يش ُي ِريدُ َ
﴿و ََل َت ْط ُر ِد ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َو ْج َه ُه َما َع َل ْي َك ِم ْن
املستضعفنيَ :
ون َر َّ ُهب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
ِحس ِاهبِم ِمن َيش ٍء وما ِمن ِحسابِ َك َع َلي ِهم ِمن َ ٍ
ون ِمن ال َّ ِ
ظاملنيَ ﴾ [األنعام:
يشء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُك َ َ
َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ
ْ ْ ْ ْ
ِ
ِ
يش ُي ِريدُ َ
رب َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َو ْج َه ُه َو ََل َت ْعدُ
﴿و ْ
 ،]52وقالَ :
اص ِ ْ
ون َر َّ ُهب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َع ْين َ
احل َي ِاة الدر ْن َيا َو ََل ُتطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن ِذك ِْرنَا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
َان َأ ْم ُر ُه
َاك َعن ُْه ْم ُت ِريدُ ِزينَ َة ْ َ

ُف ُر ً
طا﴾ [الكهف]28 :
قال آخر :وقال يف شأن األعمىَ ﴿ :ع َب َس َوت ََو َّىل َأ ْن َجا َء ُه ْاألَع َْمى َو َما ُيدْ ِر َ
يك َل َع َّل ُه
َيزَّ كَّى َأ ْو َي َّذك َُّر َف َتنْ َف َع ُه ِّ
ْت َل ُه ت ََصدَّ ى َو َما َع َل ْي َك َأ ََّل َيزَّ َّكى َو َأ َّما َم ْن
اس َت ْغنَى َف َأن َ
الذك َْرى َأ َّما َم ِن ْ
ْت َعنْ ُه َت َل َّهى﴾ [عبس 1 :ـ ]10
َجا َء َك َي ْس َعى َو ُه َو ََي َْشى َف َأن َ

قال آخر :وهكذا َيرب القرآن الكريم أن نفوس البرش واحدة ،وأنه ليس هناك أي
تفاضل بينهم إَل يف جهة واحدة ،يمكن ألي واحد منهم أن حيصلها ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اهلل
الن ُ
ِ
ري﴾ [احلجرات]13 :
َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
يم َخبِ ٌ
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قال آخر :وأخرب أن الفالح منوط بتزكية النفسَ ،ل بأي يشء آخر ،وهو أمر مقدور
﴿و َن ْف ٍ
ور َها َو َت ْق َو َاها َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن
عليه لكل البرش ،قال تعاىلَ :
س َو َما َس َّو َاها َف َأ ْهل َ َم َها ُف ُج َ
اس َم َر ِّب ِه
اب َم ْن َد َّس َ
زَ ك َ
َّاها َو َقدْ َخ َ
اها﴾ [الشمس 7 :ـ  ،]10وقالَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح َم ْن تَزَ كَّى َو َذك ََر ْ
ص َّىل﴾ [األعىل]15 ،14 :
َف َ

قال آخر :وأخرب أن قوانني الدنيا التي يتفاضل البرش فيها بأحساهبم وأنساهبم
سرتفع يف اآلخرة؛ فال ينال التكريم إَل
وأمواهلم وغريها من املوازين التي ابتدعوهاُ ،
الصاحلون الذين هذبوا نفوسهمَ ،ل الذين استسلموا للقوانني املفلسة التي وضعها
ِ
الص ِ
اب َب ْين َُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َو ََل َيت ََسا َء ُل َ
ون َف َم ْن َث ُق َل ْت
ور َف َال َأ ْن َس َ
الشيطان ،قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُنف َخ ِيف ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم ِيف َج َهن ََّم
ون َو َم ْن َخ َّف ْت َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َخ ُ
َخالِدُ َ
ون﴾ [املؤمنون 101 :ـ ]103
قال آخر :وبذلك؛ فإن موازين الفالح احلقيقي مرتبطة بالقيم األخالقية والروحية
والسلوك الرفيع ،فهي وحدها احلقائق التي تثبت يف امليزان ،وما عداها باطل َل قيمة له،
ٍِ
احل رق َف َم ْن َث ُق َل ْت
بل إنه سيكون وباَل وخسارة عىل صاحبه ،قال تعاىلَ :
﴿وا ْل َوزْ ُن َي ْو َمئذ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم بِ َام كَا ُنوا
ون َو َم ْن َخ َّف ْت َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َخ ُ
ِبآ َياتِنَا َي ْظلِ ُم َ
ون﴾ [األعراف]9 ،8 :
قال آخر( :)1وهلذا كله دعا اهلل تعاىل املؤمنني إىل التسامح مع املخالفني هلم يف الدين،
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
َآن
والتعامل معهم بام يقتضيه العدل واألخوة اإلنسانية ،كام قال تعاىلَ :
﴿و ََل َ ْ
﴿َل َين َْها ُك ُم اهللَُّ ع ِ
َق ْو ٍم ع ََىل َأ ََّل َت ْع ِد ُلوا اع ِْد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى﴾ [املائدة ،]8 :وقالَ :
َن ا َّل ِذي َن
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ِ
ِ
ِ ِ
َمل ُي َقاتِ ُلو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
ب
َرب ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اهللََّ ُحي ر
ين َو َمل ْ َُي ِْر ُجو ُك ْم م ْن د َي ِار ُك ْم َأ ْن ت َ ر
ْ
ِ ِ
املُْ ْقسطنيَ ﴾ [املمتحنة]8 :
التواصل:
بعد أن سمعت هذه األحاديث اجلميلة عن التعارف ،واعتباره الركن األكرب يف
العالقة بني املجتمعات والشعوب ،انتقلت إىل حمل آخر ،حيث وجدت بعض العائالت
جمتمعة بمختلف أفرادها ،الصغري والكبري ،وقد قال كبريهم ،ويبدو أنه اجلد األكرب للعائلة:
كام أمر اهلل تعاىل بالتعارف بني الشعوب واملجتمعات ،أمر كذلك بالتواصل بينها ،باعتبار
البرش مجيعا يعودون إىل أب واحد ،ورحم واحدة.
َّاس
قال أحدهم( :)1بورك فيك جدنا ،وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك ،فقالَ ﴿ :يا َأ ر َهيا الن ُ
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها زَ ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْه َام ِر َج ًاَل كَثِ ًريا َونِ َسا ًء
ا َّت ُقوا َر َّب ُك ُم ا َّلذي َخ َل َق ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
ون بِ ِه َو ْاألَ ْر َحا َم إِ َّن اهللََّ ك َ
َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذي ت ََسا َء ُل َ
َان َع َل ْي ُك ْم َر ِقي ًبا﴾ [النساء ،]1 :أي يا أهيا الناس
اتقوا ربكم الذي أنشأكم من العدم ،ورباكم وشملكم باجلود والكرم ،واذكروا أنه خلقكم
من نفس واحدة وجعلكم جنسا تقوم مصاحله عىل التعاون والتآزر ،وحفظ بعضكم حقوق
بعض ..واتقوا اهلل الذي تعظمونه وتتساءلون فيام بينكم باسمه الكريم ،وبحقه عىل عباده
وبام له من السلطان واجلربوت ،وتذكروا حقوق الرحم عليكم فال تفرطوا فيها ،فإنكم إن
فعلتم ذلك أفسدتم األرس والعشائر ،فعليكم أن حتافظوا عىل هاتني الرابطتني.
قال آخر :وهلذا يذكر اهلل تعاىل البرش دائام بأهنم بني آدم ،ليحيي التواصل الرمحي
بينهم ،كام قال تعاىل﴿ :يا بنِي آدم َقدْ َأنْزَ ْلنَا َع َلي ُكم لِباسا يو ِاري سوآتِ ُكم و ِر ً ِ
اس
يشا َول َب ُ
َ ْ ْ َ
ْ ْ َ ً َُ
َ َ
ََ
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ال َّت ْقوى َذلِ َك َخري َذلِ َك ِمن آي ِ
ات اهللَِّ َل َع َّل ُه ْم َي َّذك َُّر َ
ون﴾ [األعراف ،]26 :وقالَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم ََل
ْ َ
َ
ٌْ
ِ
ان كَام َأ ْخرج َأبوي ُكم ِمن ْ ِ
اس ُه َام لِ ُ ِ
َي ْفتِنَنَّ ُك ُم َّ
ري َ ُهي َام َس ْو ِآهتِ َام إِ َّن ُه َي َرا ُك ْم ُه َو
اجلنَّة َين ِْز ُع َعن ُْه َام ل َب َ
الش ْي َط ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ
الش َياطِنيَ َأ ْولِ َيا َء لِ َّل ِذي َن ََل ُيؤْ ِمنُ َ
َو َقبِي ُل ُه ِم ْن َح ْي ُث ََل ت ََر ْو َهنُ ْم إِنَّا َج َع ْلنَا َّ
ون﴾ [األعراف،]27 :
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ارش ُبوا َو ََل ُت ْ ِ
ب
رس ُفوا ِإ َّن ُه ََل ُحي ر
وقالَ ﴿ :يا َبني آ َد َم ُخ ُذوا زينَ َت ُك ْم عنْدَ ُك ِّل َم ْسجد َو ُك ُلوا َو ْ َ

املُْ ْ ِ
رسفِنيَ ﴾ [األعراف ،]31 :وقالَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم إِ َّما َي ْأتِ َينَّ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمنْ ُك ْم َي ُق رصو َن َع َل ْي ُك ْم آ َي ِايت
حيزَ ُن َ
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ َر رب َك
َف َم ِن ا َّت َقى َو َأ ْص َل َح َف َال َخ ْو ٌ
ون﴾ [األعراف ،]35 :وقالَ :
ف َع َل ْي ِه ْم َو ََل ُه ْم َ ْ
ِم ْن َبنِي آ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّب ُك ْم َقا ُلوا َب َىل َش ِهدْ نَا َأ ْن
ِ
ِ ِ
﴿و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم
َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْلق َيا َمة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافلِنيَ ﴾ [األعراف ،]172 :وقالَ :
َاهم ِمن ال َّطيب ِ
َاه ْم ع ََىل كَثِ ٍري ِمم َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِض ًيال﴾
َو َ َ
ات َو َف َّض ْلن ُ
مح ْلن ُ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َرزَ ْقن ُ ْ َ ِّ َ
َاه ْم ِيف ا ْل َ ِّ
الش ْي َط َ
[اإلرساء ،]70 :وقالَ ﴿ :أ َمل ْ َأع َْهدْ إِ َل ْي ُك ْم َيا َبنِي آ َد َم َأ ْن ََل َت ْع ُبدُ وا َّ
ان إِ َّن ُه َل ُك ْم عَدُ ٌّو ُمبِنيٌ َو َأ ِن
ِ
ِ
ِ
َص ٌ
يم﴾ [يس 60 :ـ ]61
اط ُم ْستَق ٌ
ا ْع ُبدُ وين َه َذا َ

قال آخر( :)1وهلذا اعترب اهلل تعاىل كل اجلرائم التي تقع يف األرض نوعا من قطيعة
الرحم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َه ْل ع ََس ْي ُت ْم إِ ْن ت ََو َّل ْي ُت ْم َأ ْن ُت ْف ِسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو ُت َق ِّط ُعوا َأ ْر َحا َم ُك ْم
ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َل َعن َُه ُم اهللَُّ َف َأ َص َّم ُه ْم َو َأع َْمى َأ ْب َص َار ُه ْم﴾ [حممد ،]23 ،22 :أي :فهل عسيتم إن
توليتم وحتملتم املوقع املميز يف حياة األمة الذي يمكنكم من السيطرة عىل الناس ،أن
تفسدوا يف األرض فيام تأخذون به من اخلطوط املنحرفة ،من اخليانة للعهد ،واَلبتعاد عن
﴿و ُت َق ِّط ُعوا َأ ْر َحا َم ُك ْم﴾ [حممد ]22 :ألن العالقة باألرحام ،كام
الصدق ،واَلنفتاح عىل الرشَ ،
اإلصالح يف األرض ،هي مسألة صدق يف الكلمة والعالقة واملوقف ،فإذا مل تعيشوا ذلك
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من ناحية املبدأ ،فكيف يمكن أن َل تكونوا من املفسدين ،القاطعني لألرحام؟ وكيف َل
يتوقع منكم ذلك ،ألن التوقعات تتبع العنوان البارز للشخصية األخالقية سلبا وإجيابا.
قال آخر( :)1وقد يكون املراد بمعنى التويل يف قوله تعاىل﴿ :إِ ْن ت ََو َّل ْي ُت ْم﴾

[حممد]22 :

اإلعراض عن كتاب اهلل والعمل بام فيه ،ومنه اجلهاد يف سبيل اهلل ،أي هل يتوقع من
إعراضكم إَل اإلفساد يف األرض ،والقطيعة لألرحام ،وذلك بسفك الدماء وهنب
األموال ،وهتك األعراض ،تكالبا عىل جيفة الدنيا.
()2

قال آخر

ِ

ِ

م اهللَُّ﴾ [حممد:
 :ثم ذكر اهلل تعاىل عاقبة هؤَلء ،فقالُ ﴿ :أو َلئ َك ا َّلذي َن َل َعن َُه ُ

 ]23فأبعدهم عن مواقع رضاه بابتعادهم عن اَللتزام هباَ ﴿ ،ف َأ َص َّم ُه ْم﴾ [حممد ]23 :عندما
﴿و َأع َْمى َأ ْب َص َار ُه ْم﴾ [حممد ]23 :عندما وضعوا عىل
رفضوا اَلنفتاح عن اَلستامع إليهَ ،
أعينهم غشاوة من الغفلة ،وغطاء من النفاق.
﴿وا َّل ِذي َن َينْ ُق ُض َ
ون ع َْهدَ اهللَِّ ِم ْن َب ْع ِد ِمي َث ِاق ِه
قال آخر( :)3ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
وص َل َو ُي ْف ِسدُ َ
َو َي ْق َط ُع َ
ض ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم ال َّل ْعنَ ُة َو َهل ُ ْم ُسو ُء الدَّ ِار﴾
ون َما َأ َم َر اهللَُّ بِه َأ ْن ُي َ
[الرعد ،]25 :أي الذين يستعملون املواهب التي خلقها اهلل لعباده من عقل ومشاعر وحواس
ترشدهم إىل النظر واَلعتبار يف غري ما خلقت له حتى كأهنم فقدوها كام قال تعاىلَ :
﴿هل ُ ْم
ِ
ون ِ َهبا ُأو َلئِ َك ك ْ
ان ََل َي ْس َم ُع َ
ون ِ َهبا َو َهل ُ ْم آ َذ ٌ
رص َ
وب ََل َي ْف َق ُه َ
َاألَ ْن َعا ِم
ون ِ َهبا َو َهل ُ ْم َأع ُ ٌ
ُق ُل ٌ
ْني ََل ُي ْب ُ

َب ْل ُه ْم َأ َض رل ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلغَافِ ُل َ
ون﴾ [األعراف ،]179 :وهذا العهد الذي نقضوه هو العهد
الفطري ،وهناك عهد آخر جاءت به الرشائع وهو العهد الديني ،وقد وثق اهلل األول بجعل
العقول قابلة إلدراك السنن اإلهلية التي يف الكون ،كام وثق الثاين بام أيد به األنبياء من احلجج
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والرباهني الدالة عىل صدقهم ،فمن أنكر بعثة الرسل ومل هيتد هبدهيم فهو ناقض لعهد اهلل،
فاسق عن سننه يف إبالغ القوى البرشية والنفسية حد الكامل اإلنسانى املمكن هلا.
﴿و َي ْق َط ُع َ
ون
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل مظهرا من مظاهر نقضهم للعهد ،فقالَ :
ِ
وص َل﴾ [الرعد ،]25 :وأمر اهلل ُضبان ،أمر تكوين وهو ما عليه الكون من
َما َأ َم َر اهللَُّ بِه َأ ْن ُي َ
بديع الصنع ودقيق النظام كإفضاء األسباب إىل مسبباهتا واملقدمات إىل نتائجها ،ومعرفة
املنافع واملضار بغاياهتا ،وأمر ترشيع وهو ما جاء به األنبياء من الرشائع لتبليغه للناس
ليعملوا به ..فمن أنكر اإلله وصفاته بعد أن شهدت بوجوده اآلثار املنبثة يف الكون ،أو أنكر
نبوة نبى بعد أن أقام الدليل عىل صدقه فقد قطع ما أمر اهلل به أن يوصل بمقتىض العهد
الفطري ،ألنه قطع الصلة بني الدليل واملدلول ،ومن أنكر شيئا مما علم أن الرسول قد جاء
به من األوامر والنواهي ،فقد قطع ما أمر اهلل به يف كتبه أمر ترشيع وتكليف ،وهو َل يأمر
إَل بام أثبتت التجربة منفعته ،وَل ينهى إَل عام ثبتت مُّضته.
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
﴿و ُي ْف ِسدُ َ
ض﴾ [الرعد ]25 :بصدهم
قال آخر( :)2ثم ذكر مظهرا آخر ،فقالَ :
عن سبيل اهلل يبغوهنا عوجا ،وباَلستهزاء باحلق بعد ما تبني ،وبإمهاهلم هداية العقل وهداية
الدين ،فوجودهم يف األرض مفسدة ألنفسهم ومفسدة ألهلها.
قال آخر( :)3ثم ذكر عاقبتهم ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ارس َ
ون﴾
ُ َ
اخل ُ

[الرعد]25 :

ألن

إفسادهم ملا عم العقائد واألخالق بفقد هداية الفطرة وهداية الدين ،استحقوا اخلزي يف
الدنيا بحرمان السعادة اجلسمية والعقلية واخللقية ،والعذاب األليم يف اآلخرة ،ومن خرس
السعادتني كان يف خرسان مبني.

( )3تفسري املراغي ()74 /1

( )1تفسري املراغي ()73 /1
( )2تفسري املراغي ()74 /1

439

قال اجلد :أحسنتم كثريا ..ومع ذلك؛ فإن اهلل تعاىل بحكمته ورمحته بخلقه ،خص
الرحم القريبة املرتبطة باألرسة والعائلة بمزيد من العناية ،ذلك أنه َل يستطيع كل شخص
أن يصل اخللق مجيعا؛ فلذلك دعا إىل التواصل الرمحي اخلاص ،حتى تزداد عناية األقارب
بعضهم ببعض ،وهو ما حيقق بعدها التواصل الرمحي بني البرش مجيعا.
قال أحدهم :أجل ..ولذلك نرى القرآن الكريم يدعونا إىل اَلهتامم بحاجات أقاربنا
﴿وا ْع ُبدُ وا اهللََّ َو ََل ُت ْ ِ
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن
والتواصل الدائم معهم ،كام قال تعاىلَ :
ب والص ِ
ني و ْ ِ
ِ
ِ
اح ِ
اجل ِار ْ
ب
اجلُنُ ِ َ َّ
اجل ِار ذي ا ْل ُق ْر َبى َو ْ َ
إِ ْح َسانًا َوبِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساك ِ َ َ
ِ
اجلن ِ
السبِ ِ
ب َم ْن ك َ
ورا﴾ [النساء]36 :
يل َو َما َم َلك ْ
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم إِ َّن اهللََّ ََل ُحي ر
َان خمُ ْت ًَاَل َف ُخ ً
ْب َوا ْب ِن َّ
بِ ْ َ
قال آخر( :)1ففي اآلية الكريمة أمر بعبادة اهلل تعاىل ،وهي اخلضوع له ومتكني هيبته
وعظمته من النفس ،واخلشوع لسلطانه يف الرس واجلهر ،وأمارة ذلك العمل بام به أمر،
وترك ما عنه هنى ،وبذا تصلح مجيع األعامل من أقوال وأفعال.
﴿وبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا﴾
قال آخر( :)2ثم أمر اهلل تعاىل باإلحسان للوالدين ،فقالَ :
[النساء ]36 :أي أحسنوا هبام وَل تقرصوا يف شىء مما يطلبانه ،ألهنام السبب الظاهر يف وجودكم
وتربيتكم بالرمحة واإلخالص ..ثم أمر باإلحسان لذي القربى ،ذلك أنه إذا أدى املرء
حقوق اهلل فصحت عقيدته وصلحت أعامله ،وقام بحقوق الوالدين ،صلح البيت وحسن
حال األرسة ،وإذا صلح البيت كان قوة كبرية ،فإذا عاون أهله ذوى القربى الذين ينسبون
إليهم كان لكل منهم قوة أخرى تتعاون مع هذه األرسة ،وبذا تتعاون األمة مجعاء ،ومتد يد
املعونة ملن هو يف حاجة إليها.
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﴿وا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
ني﴾
قال آخر( :)1وهو ما أشار إليه اهلل تعاىل يف قوله بعدهاَ :
[النساء ]36 :ألن اليتيم قد فقد الناَص واملعني وهو األب ،وقلام تستطيع األم مهام اتسعت
معارفها أن تقوم برتبيته تربية كاملة ،فعىل القادرين أن يعاونوا يف تربيته ،وإَل كان وجوده
جناية عىل األمة جلهله وفساد أخالقه وكان خطرا عىل من يعارشهم من لداته وجرثومة
فساد بينهم ..وكذلك املساكني َل ينتظم حال املجتمع إَل بالعناية هبم وصالح حاهلم ،وإَل
كانوا وباَل عليه.
قال آخر( :)2ثم دعا اهلل تعاىل إىل صلة اجلريان ،فقال﴿ :و ْ ِ
اجل ِار
اجل ِار ذي ا ْل ُق ْر َبى َو ْ َ
َ َ
اجلُنُ ِ
ْ
ب﴾ [النساء ،]36 :ويف اآلية الكريمة إشارة إىل أن اجلوار ُضب من ُضوب القرابة فهو
قرب باملكان والسكن ،وقد يأنس اإلنسان بجاره القريب أكثر مما يأنس بالنسيب ،فيحسن
أن يتعاون اجلاران ،ويكون بينهام الرمحة واإلحسان ،فإذا مل حيسن أحدمها إىل اآلخر فال خري
فيهام لسائر الناس.
()3

قال آخر

ِ

اجلن ِ
الصاح ِ
ْب﴾ [النساء:
﴿و َّ
 :ثم دعا اهلل تعاىل إىل صلة غريهم ،فقالَ :
ب بِ ْ َ

 ]36واملراد به الرفيق يف السفر واملنقطع إليك يرجو نفعك ورفدك ،أو من صاحبته وعرفته
ولو وقتا قصريا ،فيشمل صاحب احلاجة الذي يمشى بجانبك ،يستشريك أو يستعني بك..
السبِ ِ
يل﴾ [النساء ]36 :وهو السائح الرحالة يف غرض صحيح غري حمرم ،واألمر
َ
﴿وا ْب ِن َّ
باإلحسان إليه يتضمن الرتغيب يف السياحة واإلعانة عليها ،ويشمل اللقيط أيضا وهو
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم﴾ [النساء ]36 :أي
﴿و َما َم َلك ْ
أجدر بالعناية من اليتيم وأحق باإلحسان إليهَ ..
وأحسنوا إىل ما ملكت أيامنكم بتحريرهم وعتقهم وهو أتم اإلحسان وأكمله ،وحسن
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معاملتهم يف اخلدمة بأَل يكلفوا ما َل يطيقون وَل يؤذون بقول وَل بفعل.
قال آخر( :)1وهكذا ،أمر اهلل تعاىل بتقديم األقارب عىل غريهم يف كل الصالت،
ِ
ِ
اهدُ وا َم َع ُك ْم َف ُأو َلئِ َك ِمنْ ُك ْم َو ُأو ُلو ْاألَ ْر َحا ِم
اج ُروا َو َج َ
﴿وا َّلذي َن آ َمنُوا م ْن َب ْعدُ َو َه َ
فقالَ :
َاب اهللَِّ إِ َّن اهللََّ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
ض ِيف كِت ِ
َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل بِ َب ْع ٍ
يم﴾ [األنفال ،]75 :وهي تشري إىل نوعني
يشء عَل ٌ
ْ
من الوَلية والصلة ،أوهلا وَلية املؤمنني واملسلمني العامة بعضهم إىل بعض ،ووَلية وصلة
خاصة باألرحام واألقارب ،فهم إضافة إىل وَلية اإليامن واهلجرة يتمتعون بوَلية األرحام
أيضا ،ومن هنا فهم يرثون ويورثون بعضهم بعضا ،إَل أنه َل إرث بني غريهم من املؤمنني
الذين َل عالقة قربى بينهم.
ِ
ِِ ِ
اج ُه
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :النَّبِ ري َأ ْو َىل بِاملُْؤْ مننيَ م ْن َأ ْن ُفس ِه ْم َو َأزْ َو ُ
ض ِيف كِت ِ
اهت ْم َو ُأو ُلو ْاألَ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل بِ َب ْع ٍ
َاب اهللَِّ﴾ [األحزاب ،]6 :ففي هذه اآلية
ُأ َّم َه ُ ُ
الكريمة يدعو اهلل تعاىل إىل إقامة عالقات بني ذوات متباعدة يف النسب ،وجيعل بينها من
التالحم ،والتواد ،ورعاية احلرمات ،أكثر مما تقىض به دواعى النسب والقرابة ..فالنبي 

وإن مل يكن بينه وبني املؤمنني عالقة نسب وقرابة ،هو أقرب إليهم من كل قريب ،وآثر
عندهم من كل قرابة ،بل إنه ألوىل هبم من أنفسهم ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ك َ
َان آ َباؤُ ُك ْم
ِ
جت َار ٌة َخت َْش ْو َن ك ََسا َد َها
وها َو ِ َ
رت ْف ُت ُم َ
َو َأ ْبنَاؤُ ُك ْم َوإِ ْخ َوا ُن ُك ْم َو َأزْ َو ُ
اج ُك ْم َوعَش َري ُت ُك ْم َو َأ ْم َو ٌال ا ْق َ َ
ِِ
ِِ ِ ٍ
ِ
ِ
يت اهللَُّ
رت َّب ُصوا َحتَّى َي ْأ ِ َ
َو َم َساك ُن ت َْر َض ْو َهنَا َأ َح َّ
ب إِ َل ْي ُك ْم م َن اهللَِّ َو َر ُسوله َوج َهاد ِيف َسبِيله َف َ َ

َان ِألَ ْه ِل املَْ ِدين َِة َو َم ْن َح ْو َهل ُ ْم ِم َن ْاألَع َْر ِ
بِ َأ ْم ِر ِه﴾ [التوبة ،]24 :وقالَ ﴿ :ما ك َ
اب َأ ْن َيت َ
َخ َّل ُفوا َع ْن
رس ِ
ول اهللَِّ َو ََل َي ْر َغ ُبوا بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َع ْن َن ْف ِس ِه﴾ [التوبة ،]120 :فالنبي  هو األب األعظم
َ ُ
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للمؤمنني ،هو الذي أحيا مواهتم ،وأخرجهم من الظلامت إىل النور ،فكان له هبذا سلطان
مطلق عىل وجودهم الروحى ،الذي َل وجود هلم إَل به.
ض ِيف كِت ِ
﴿و ُأو ُلو ْاألَ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل بِ َب ْع ٍ
َاب اهللَِّ﴾
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىلَ :
[األحزاب ]6 :تأكيد خلصوصية النبي  يف هذا احلكم ،دون الناس مجيعا ..فال يصح أن يقاس
عليه ملك ،أو أمري ،أو ذو سلطان دينى أو دنيوى ..ومن أجل هذا ،فقد جاء قوله تعاىل:
ض ِيف كِت ِ
﴿و ُأو ُلو ْاألَ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل بِ َب ْع ٍ
َاب اهللَِّ﴾ [األحزاب ]6 :ليقرر أن اخلصوصية التي
َ
للنبى َ ،ل تنقض ما بني ذوى القربى من صالت قام عليها نظام احلياة اَلجتامعية ،وأقرها
اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه ،ويف الكتب املنزلة ..فأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف
التواد ،والتواصل ،والتوارث.
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلِ :
﴿م َن املُْؤْ ِمنِنيَ َواملُْ َه ِ
اج ِري َن﴾ [األحزاب ،]6 :أي وأولو
األرحام من املؤمنني واملهاجرين بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل ..أي أنه إذا قام بني
املؤمنني وَلء األخوة يف دين اهلل ،وقام بني املهاجرين وَلء اإليامن باهلل ،واهلجرة يف سبيل
اهلل ،فإنه يقوم بني ذوى األرحام وَلء الرحم إىل جانب وَلء اإليامن واهلجرة ..وهبذا يظل
لذوى األرحام من املؤمنني واملهاجرين وَلء الرحم ،فهم أحق بالتوارث فيام بينهم ..وعىل
هذا فإن التوارث بني ذوى األرحام عىل ما قرره القرآن قائم بينهم ،فيحجب وَلء الرحم،
وَلء اإليامن ووَلء اهلجرة ،إذا اجتمعا معه..
قال آخر( :)3ويف قوله تعاىل﴿ :إِ ََّل َأ ْن َت ْف َع ُلوا إِ َىل َأ ْولِ َيائِ ُك ْم َم ْع ُرو ًفا ك َ
َان َذلِ َك ِيف

ا ْلكِت ِ
ورا﴾ [األحزاب ]6 :إشارة إىل أن هذا احلكم مطلق يف مجيع األحوال ،إَل يف حال
َاب َم ْس ُط ً
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واحدة ،وهي احلال التي ترون فيها أن تفعلوا معروفا إىل ذويكم من املؤمنني واملهاجرين،
من غري ذوى األرحام ،الذين هلم نصيب يف املرياث ..ففي هذه احلالة لكم أن توصوا من
ثلث ما لكم إىل من ترون الوصية له من املؤمنني واملهاجرين ..ثم قال تعاىل﴿ :ك َ
َان َذلِ َك
ِيف ا ْلكِت ِ
ورا﴾ [األحزاب ،]6 :أي أن هذا املعروف هو مما دعا اهلل إليه ،وحث املؤمنني
َاب َم ْس ُط ً
عليه يف غري آية من آيات الكتاب.
قال آخر :وهلذا نرى يف القرآن الكريم اهتامما كبريا بالدعوة إىل صلة األقارب،
بحسب درجات قرابتهم ،وأوهلم الدعوة لإلحسان وبر الوالدين ،والتي تقرتن يف القرآن
الكريم بالدعوة لتوحيد اهلل وعبادته.
قال آخر :والقرآن الكريم يعترب ذلك من القيم الثابتة التي دعا إليها كل األنبياء
﴿وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمي َث َ ِ ِ
رسائِ َيل ََل َت ْع ُبدُ َ
ون إِ ََّل اهللََّ َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن
عليهم السالم ،كام قال تعاىلَ :
اق َبني إ ْ َ
ِ
إِ ْح َسانًا َو ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
ني َو ُقو ُلوا لِلن ِ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة
يموا َّ
َّاس ُح ْسنًا َو َأق ُ
ِ

ِ

ُث َّم ت ََو َّل ْي ُت ْم إِ ََّل َقل ًيال منْ ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [البقرة]83 :

ِ ِ
َاب بِ ُق َّو ٍة َوآ َت ْينَا ُه ْ
احلُك َْم
حي َيى ُخذ ا ْلكت َ
قال آخر :وقال خمربا عن حيي عليه السالمَ ﴿ :يا َ ْ
ِ ِ
صبِيا وحنَانًا ِمن َلدُ نَّا وزَ كَا ًة وك َ ِ
ِ
ارا عَص ايا﴾ [مريم 12 :ـ ]14
َ
َ
ْ
َ ا َ َ
َان تَق ايا َو َب ارا بِ َوالدَ ْيه َو َمل ْ َي ُك ْن َج َّب ً
ِ
ِ
ِ
َاب
َاين ا ْلكت َ
قال آخر :وقال خمربا عن املسيح عليه السالمَ ﴿ :ق َال إ ِّين َع ْبدُ اهللَِّ آت َ

وجع َلنِي نَبِيا وجع َلنِي مباركًا َأين ما ُكن ُْت و َأوص ِاين بِالص َال ِة والزَّ ك ِ
َاة َما ُد ْم ُت َح ايا َو َب ارا
َ
َّ
َ ْ َ
ا َ َ َ
َ َ َ
َُ َ ْ َ َ
ِ
بِوالِدَ ِيت و َمل َ ِ
ح ايا﴾ [مريم:
ت َو َي ْو َم َأ ُم ُ
َيل َي ْو َم ُولِدْ ُ
وت َو َي ْو َم ُأ ْب َع ُث َ
َ
جي َع ْلني َج َّب ًارا َشق ايا َو َّ
َ ْ ْ
الس َال ُم ع َ َّ
 30ـ ]33

﴿و َو َّص ْينَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان
قال آخر :وقال عند ذكره لوصية لقامن عليه السالم َلبنهَ :
مح َل ْت ُه ُأ رم ُه َو ْهنًا ع ََىل َو ْه ٍن َوفِ َصا ُل ُه ِيف عَا َم ْ ِ
ني َأ ِن ْاش ُك ْر ِيل َولِ َوالِدَ ْي َك إِ َ َّيل املَْ ِص ُري َوإِ ْن
بِ َوالِدَ ْي ِه َ َ
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رش َك ِِّب ما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم َف َال ُتطِعهام وص ِ
اك ع ََىل َأ ْن ُت ْ ِ
اهدَ َ
اح ْب ُه َام ِيف الدر ْن َيا َم ْع ُرو ًفا َواتَّبِ ْع
َج َ
ْ َُ َ َ
َ ْ َ
ٌ
َاب إِ َ َّيل ُث َّم إِ َ َّيل َم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [لقامن]15 ،14 :
َسبِ َيل َم ْن َأن َ
قال آخر :وهذه الوصية تشري إىل أن الرب َل يعني حتول اَلبن إىل نسخة طبق األصل
﴿وإِ ْن
لوالديه ،بل للولد شخصيته املستقلة ،فلذلك عقب اهلل تعاىل اآلية السابقة بقولهَ :
رش َك ِِّب ما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم َفال ُتطِعهام وص ِ
اك ع ََىل َأ ْن ُت ْ ِ
اهدَ َ
اح ْب ُه َام ِيف الدر ْن َيا َم ْع ُروف ًا َوا َّتبِ ْع
َج َ
ْ َُ َ َ
َ ْ َ
ٌ
َاب إِ َ َّيل ُث َّم إِ َ َّيل َم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [لقامن]15 :
َسبِ َيل َم ْن َأن َ
قال آخر :وهذا يعني أن لالبن حريته الفكرية واحلياتية التي َل تتعارض مع بره
لوالديه ،ألن الفكر والسلوك َل يمكن أن يورث من الوالدين ،بل هو من باب القناعات
التي حتصل لإلنسان بحسب ما لديه من الطاقات والتوجهات.
﴿و َق َىض َر رب َك َأ ََّل
قال آخر :وقد ذكر اهلل تعاىل بعض مظاهر الرب بالوالدين ،فقالَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
المها َفال َت ُق ْل َهل ُ َام ُأ ٍّ
مها َأ ْو ك ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
َت ْع ُبدُ وا إِ ََّل إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن عنْدَ َك ا ْلك َ َ
اخ ِف ْض َهلام جنَاح ا ر ِ
مها َو ُق ْل َهل ُ َام َق ْوَلً ك َِري ًام َو ْ
الر ْمح َِة َو ُق ْل َر ِّب ْار َمح ُْه َام ك ََام
َُ َ َ
لذ ِّل م َن َّ
َوَل َتن َْه ْر ُ َ

َر َّب َي ِاين َص ِغري ًا﴾ [اَلرساء 23 :ـ  ،]24ففي هاتني اآليتني الكريمتني نجد التفاصيل الكثرية
املرتبطة برب الوالدين وخاصة حال حاجتهام الشديدة إل هذا الرب عند كربمها.
()1

قال آخر

ِ

ِ

ِ

مها﴾ [اإلرساء:
مها َأ ْو ك َال ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
 :ففي قوله تعاىل﴿ :إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن عنْدَ َك ا ْلك َ َ

 ]23إشارة إىل أن تقدم السن يؤدي إىل اختالل املزاج وسوء اخللق ،وضيق الصدر ،مما
ينعكس عىل ترصفاهتام التي تتخذ جانبا سلبيا ضد الناس الذين يعيشون معهامَ ،ل سيام
أوَلدمها الذين يشعرون بالضيق من ذلك ،فيحدث ـ بسببه ـ رد فعل سلبي جتاههام ،مما
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يوجب صدور اإلساءة منهم إليهام ،ألن القوي عادة يضغط عىل الضعيف ويؤذيه وهيينه،
وبذلك نفهم أن الكرب ليس له خصوصية يف ذاته ،بل اخلصوصية له بلحاظ ما يستتبعه من
ترصفات تؤدي إىل ردود فعل سلبية من قبل الولد.
ف﴾ [اإلرساء ،]23 :وفيها إشارة إىل عملية
قال آخر :وهلذا قال تعاىلَ ﴿ :ف َال َت ُق ْل َهل ُ َام ُأ ٍّ
رد فعل للشعور بالضيق النفيس من ترصفاهتام ،كمظهر من مظاهر التعبري عن األفعال يف
أقل نامذجه ،فإذا مل جيز ذلك ،فال جيوز ما هو أشد منه ،ألن األساس هو حرمة اإليذاء،
فيحرم األقوى يف اإليذاء إذا كان األضعف حمرما ،وقد قال اإلمام الصادق يف هذا( :لو علم
()1

اهلل لفظة أوجز يف ترك عقوق الوالدين من أف ألتى هبا)

مها﴾ [اإلرساء ،]23 :أي َل تغلظ عليهام بالزجر
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
﴿و ََل َتن َْه ْر ُ َ
﴿و ُق ْل َهل ُ َام َق ْو ًَل ك َِر ًيام﴾ [اإلرساء ]23 :بالكلمة احللوة اللطيفة التي
والصوت الشديد القايسَ ،
حتمل احلب والعطف واحلنان وتوحي باَلنفتاح واَلحرتام واإلعزاز والكرامة واَلبتسامة
اخ ِف ْض َهلام جنَاح ر ِ
﴿و ْ
الر ْمح َِة﴾ [اإلرساء ]24 :وذلك يمثل
َُ َ َ
املرشقة والنظرة احلنونةَ ..
الذ ِّل م َن َّ
التواضع واخلضوع قوَل وفعال برا هبام وشفقة عليهام ،كام َيفض الطائر جناحه إذا ضم
فرخه إليه ،فكأنه ـ سبحانه ـ قال :ضم أبويك إىل نفسك كام كانا يفعالن بك وأنت صغري،
وبذلك نفهم كيف َل يريد اهلل للولد أن يستثري حس الكرامة يف نفسه جتاه أبويه كام يستثريه
جتاه اآلخرين ،بل َل بد له من أن يشعر بالذل الناشئ من الشعور بالرمحة هلامَ ،ل من الشعور
باَلنسحاق الذايت واَلنحطاط الروحي ،كام َيضع اإلنسان ملن حيبه حبا له ورمحة به،
فيتحمل منه ما َل يتحمله من غريه ،ويتنازل له عام َل يتنازل عنه لآلخرين ،ويعيش العفو
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والتسامح معه إذا أخطأ.
﴿و ُق ْل َر ِّب ْار َمح ُْه َام ك ََام َر َّب َي ِاين َص ِغ ًريا﴾ [اإلرساء ،]24 :وفيها
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
إشارة إىل حتول هذا الشعور بالرمحة إىل استذكار للتاريخ الشخيص ألبويه معه ،كيف كانا
يتعبان لريتاح ،وجيوعان ليشبع ،ويسهران لينام ،ويتأملان ليلتذ ،ويضحيان بكل حياهتام من
أجل أن يربيا له جسمه وعقله ،وكيف كانا حيتضنانه بالعطف واحلنان ،وحيفظانه من كل
سوء ،ليأخذ القوة من ذلك كله ..وتتجسد كل هذه الذكريات يف عقله ووجدانه وشعوره
وحسه ،فتنفتح روحه باحلنان ،وهو يشهد هذا الضعف الذي يرزحان حتته ويعانيان منه،
ويستذكر أنه كان أحد أسباب ذلك ،فيبتهل إىل اهلل يف دعاء خاشع لريمحهام ويرعامها
وحيفظهام ،ألهنام كانا يعيشان الرمحة له ،ويعانيان اجلهد يف تربيته ،ألن اهلل قادر عىل ما َل
يقدر عليه من ذلك ،فرمحته متلك خري الدنيا واآلخرة ،بينام َل يملك ـ هو ـ من ذلك شيئا.
قال آخر( :)2وهكذا نجد أن اهلل تعاىل يريد أن يعمق الشعور اإلنساين يف نفس الولد
جتاه أبويه بالرمحة واملحبة واإلحسان ،ليشعرا بأن هذا اجلهد الذي بذَله مل يذهب سدى،
فهناك نوع من التعويض الروحي قد حصال عليه ..وعىل ضوء ذلك ،فإن الطاعة التي
يريدها اإلسالم ،يف طاعة الولد للوالدين ،هي طاعة اإلحسان والشفقة وليست طاعة
املسؤولية من خالل طبيعة املضمون الذي حتتويه أوامرمها ونواهيهام ،كام هو احلال يف طاعة
اهلل والرسول وأويل األمر؛ فلو أمراه بام هو عىل خالف املصلحة يف دينه أو دنياه ،أو بام فيه
املفسدة يف ذلك ،فال جيب عليه إطاعتهام ،ولكن َل بد له من أن يواجه املوقف بكثري من
املرونة يف اجلو واألسلوب عند إرادة املعصية.

( )2من وحي القرآن ()85 /14

( )1من وحي القرآن ()84 /14

447

قال آخر :وهكذا يرد يف القرآن الكريم ذكر نامذج عن البارين والعاقني ،ليختار
﴿و َو َّص ْينَا ْ ِ
اإلن َْس َ
مح َل ْت ُه
ان بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َسانًا َ َ
املؤمن النموذج املتناسب مع رىض ،كام قال تعاىلَ :
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
ون َش ْه ًرا َحتَّى إِ َذا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه َو َب َلغَ َأ ْر َب ِعنيَ َسنَ ًة
ُأ رم ُه ُك ْر ًها َو َو َض َع ْت ُه ُك ْر ًها َو َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
احلا ت َْر َضا ُه
َيل َوع ََىل َوالدَ َّي َو َأ ْن َأع َْم َل َص ً
َق َال َر ِّب َأ ْوزعْني َأ ْن َأ ْش ُك َر ن ْع َمت ََك ا َّلتي َأ ْن َع ْم َت ع َ َّ
َو َأ ْصلِ ْح ِيل ِيف ُذ ِّر َّيتِي إِ ِّين ُت ْب ُت إِ َل ْي َك َوإِ ِّين ِم َن املُْ ْسلِ ِمنيَ ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َن َت َق َّب ُل َعن ُْه ْم َأ ْح َس َن َما
اب ْ ِ
ِ
ِ
الصدْ ِق ا َّل ِذي كَا ُنوا ُيوعَدُ َ
ون َوا َّل ِذي
اجلنَّة َوعْدَ ِّ
عَم ُلوا َو َنت ََج َاوزُ َع ْن َس ِّيئَاهتِ ْم ِيف َأ ْص َح ِ َ
ون ِمن َقب ِيل و ُمها يست َِغي َث ِ
ِ
ِ ِِ
ان اهللََّ َو ْي َل َك
َق َال لِ َوالِدَ ْي ِه ُأ ٍّ
ف َل ُك َام َأتَعدَ انني َأ ْن ُأ ْخ َر َج َو َقدْ َخ َلت ا ْل ُق ُر ُ ْ ْ َ َ َ ْ
ِآم ْن إِ َّن َوعْدَ اهللَِّ َح ٌّق َف َي ُق ُ
ول َما َه َذا إِ ََّل َأ َساطِ ُري ْاألَ َّولِنيَ ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َح َّق َع َل ْي ِه ُم ا ْل َق ْو ُل ِيف
ُأ َم ٍم َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ِم َن ِْ
ْس إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا َخ ِ ِ
اجل ِّن َو ْ ِ
اإلن ِ
ن﴾ [األحقاف 15 :ـ ]18
ارسي َ
قال آخر( :)1أي ووصينا اإلنسان أن حيسن يف صحبته لوالديه برا هبام يف حياهتام وبعد
مماهتام ،فقد محلته أمه جنينا يف بطنها عىل مشقة وتعب ،وولدته عىل مشقة وتعب أيضا ،ومدة
محله وفطامه ثالثون شهرا ..حتى إذا بلغ هذا اإلنسان هناية قوته البدنية والعقلية ،وبلغ
أربعني سنة دعا ربه قائال :رِّب أهلمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها عيل وعىل والدي،
واجعلني أعمل صاحلا ترضاه ،وأصلح يل يف ذريتي ،إين تبت إليك من ذنوِّب ،وإين من
اخلاضعني لك بالطاعة واملستسلمني ألمرك وهنيك ،املنقادين حلكمك ..أولئك الذين
نتقبل منهم أحسن ما عملوا من صاحلات األعامل ،ونصفح عن سيئاهتم ،يف مجلة أصحاب
اجلنة ،هذا الوعد الذي وعدناهم به هو وعد الصدق احلق الذي َل شك فيه.
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل النموذج املقابل هلذا ،وهو الذي قال لوالديه إذ دعواه
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إىل اإليامن باهلل واإلقرار بالبعث :قبحا لكام أتعدانني أن أخرج من قربي حيا ،وقد مضت
القرون من األمم من قبيل ،فهلكوا فلم يبعث منهم أحد؟ ..ووالداه يسأَلن اهلل هدايته
قائلني له :ويلك ،آمن وصدق واعمل صاحلا ،إن وعد اهلل بالبعث حق َل شك فيه ،فيقول
هلام :ما هذا الذي تقوَلنه إَل ما سطره األولون من األباطيل ،منقول من كتبهم ..أولئك
الذين هذه صفتهم وجب عليهم عذاب اهلل ،وحلت هبم عقوبته وسخطه يف مجلة أمم
مضت من قبلهم من اجلن واإلنس عىل الكفر والتكذيب ،إهنم كانوا خارسين ببيعهم اهلدى
بالضالل ،والنعيم بالعذاب.
قال اجلد :حدثتمونا عن صلة اآلباء ..فحدثونا عن صلة األبناء ..فكام يعق ويقطع
األبناء آباءهم ،يعق ويقطع اآلباء أبناءهم.
قال أحدهم :أجل ..وهلذا كان الرب باألوَلد تكملة للرب بالوالدين ،أو يعوض ما
نقص من الرب هبم ..وهلذا نرى يف القرآن الكريم منظومة كاملة من األحكام واآلداب تتعلق
بحاجات ا ألوَلد املختلفة ،باعتبارهم من املستضعفني الذين حيتاجون إىل من يتوَلهم
ويكفلهم وحيفظ حقوقهم ،وحسبنا من القرآن الكريم دَللة عىل أمهية حقوقهم قوله تعاىل:
ِ
ِ
م﴾ [النساء]11 :
﴿ ُيوصي ُك ُم اهللَُّ ِيف َأ ْوَلد ُك ْ
قال آخر :ويدل هلذا احلق النصوص الكثرية ،فاهلل تعاىل ينهى عن قتل األوَلد ،كام
﴿وَل َت ْق ُت ُلوا َأ ْوَل َد ُكم ِم ْن إِم ٍ
﴿وَل
الق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُك ْم َوإِ َّي ُ
اه ْم﴾ [األنعام ،]151 :وقالَ :
قال تعاىلَ :
ْ
ْ
َت ْق ُت ُلوا َأ ْوَل َد ُكم َخ ْش َي َة إِم ٍ
الق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُه ْم َوإِ َّيا ُك ْم إِ َّن َق ْت َل ُه ْم ك َ
َان ِخ ْطئ ًا كَبِري ًا﴾ [اَلرساء،]31 :
ْ
ْ
ويدخل يف هذا النوع كل املامرسات التي تتسبب يف حرماهنم من احلياة كاإلجهاض ونحوه.
قال آخر :وهكذا يدعو اهلل تعاىل الوالدين إىل العناية الصحية باألوَلد ،من فرتة
كوهنم أجنة يف بطون أمهاهتم ،ويتجىل هذا اَلهتامم من خالل احلث عىل العناية باحلامل،
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باعتبار صحة اجلنني مرتبطة بصحة أمه ،وهلذا أخرب اهلل تعاىل أن فرتة احلمل فرتة شاقة
متعبة ،قال تعاىل﴿ :ووصينَا ْ ِ
األن َْس َ
مح َل ْت ُه ُأ رم ُه َو ْهن ًا ع ََىل َو ْهن﴾ [لقامن،]14 :
ان بِ َوالِدَ ْي ِه َ َ
َ َ َّ ْ
وقال﴿ َو َو َّص ْينَا ا ْ ِ
إلن َْس َ
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه
مح َل ْت ُه ُأ رم ُه ُك ْر ًها َو َو َض َع ْت ُه ُك ْر ًها َو َ ْ
ان بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َسانًا َ َ
َث َال ُث َ
ون َش ْه ًرا﴾ [األحقاف]15 :
قال آخر :وهذا التنبيه القرآين املتكرر خلطر فرتة احلمل َل يشري فقط إىل ُضورة
اإلحسان إىل األم بسبب حتملها هذه املشاق ،وإنام يشري من جهة أخرى إىل ُضورة رعاية
احلامل والوفاء بام تتطلبه هذه الفرتة من عناية وراحة وتغذية وعالج.
قال آخر :وبناء عىل هذا ورد يف القرآن الكريم احلث عىل رعاية املرأة احلامل،
وه َّن ِم ْن َح ْي ُث َس َكنْ ُت ْم ِم ْن
والعمل عيل راحتها ،وتوفري الغذاء هلا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ ْسكِنُ ُ
وَل ِ
وه َّن لِ ُت َض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه َّن َوإِ ْن ُك َّن ُأ َ
ت َمح ٍْل َف َأن ِْف ُقوا َع َل ْي ِه َّن َحتَّى َي َض ْع َن
ُو ْج ِد ُك ْم َو ََل ُت َض رار ُ
ِ
ٍ ِ
رت ِض ُع
َْ
مح َل ُه َّن َفإِ ْن َأ ْر َض ْع َن َل ُك ْم َفآ ُت ُ
ارس ُت ْم َف َس ُ ْ
وه َّن ُأ ُج َ
ور ُه َّن َو ْأ َمت ُروا َب ْينَ ُك ْم بِ َم ْع ُروف َوإ ْن َت َع َ ْ
َل ُه ُأ ْخ َرى﴾ [الطالق]6 :
قال آخر :بل إن اهلل تعاىل يشري إىل اَلهتامم بالتغذية اخلاصة للحامل واملرضع ،كام
قال تعاىل عن مريم عليها السالم﴿ :و ُهزِّ ي إِ َلي ِك بِ ِج ْذ ِع الن َّْخ َل ِة ُتس ِ
اق ْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َجنِ يي ًا
ْ
َ
َ
ِ
ارش ِِّب َو َق ِّري َع ْين ًا َفإِ َّما ت ََريِ َّن ِم َن ا ْل َب َ ِ
رش َأ َحد ًا َف ُق ِ
ت لِ َّلر ْمح َِن َص ْوم ًا َف َل ْن ُأ َك ِّل َم
ويل إِ ِّين ن ََذ ْر ُ
َف ُكيل َو ْ َ
ِ
ا ْل َي ْو َم إِنْس يي ًا﴾ [مريم]26 :
قال آخر :ومن املعاين التي وردت اإلشارة إليها يف القرآن الكريم العدل بني األوَلد،
وعدم التفريق بينهم عىل أساس جنس كل منهام ،فال يفضل أي جنس عىل اآلخر ،سواء يف
املعاملة النفسية أو يف احلقوق املادية؛ فاهلل تعاىل هو الذي خلق كال اجلنسني ،وهو الواهب
ما يشاء منهم ملن يشاء ،رمحة منه وفضال ،قال تعاىل﴿ :هللَِّ م ْل ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
َي ُل ُق َما
ض َْ
َّ َ َ
ُ
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ي َشاء هي ِ
ب ملَِ ْن َي َشا ُء ر
جي َع ُل َم ْن َي َشا ُء
ب ملَ ْن َي َشا ُء إِنَا ًثا َو َ َهي ُ
َ ُ ََ ُ
ور َأ ْو ُيزَ ِّو ُج ُه ْم ُذك َْرانًا َوإِنَا ًثا َو َ ْ
الذ ُك َ
ع َِقيام إِ َّنه عَلِ ِ
ير﴾ [الشورى 49 :ـ ]50
ً ُ
يم َقد ٌ
ٌ
قال آخر :وهكذا أمر اهلل تعاىل باستمرار الصلة بني األقارب بعد املوت ،وذلك من
خالل أحكام الوصايا واملواريث ونحوها.
ِ
ِ
ُّض َأ َحدَ ُك ُم
قال آخر( :)1ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلُ ﴿ :كت َ
ب َع َل ْي ُك ْم إ َذا َح َ َ
ت إِ ْن تَر َك َخريا ا ْلو ِصي ُة لِ ْلوالِدَ ي ِن و ْاألَ ْقربِنيَ بِاملَْعر ِ
وف َح اقا ع ََىل املُْت َِّقنيَ َف َم ْن َبدَّ َل ُه َب ْعدَ َما
املَْ ْو ُ
ُْ
ْ ً َ َّ َ ْ َ َ
َ
س ِم َع ُه َفإِنَّام إِ ْثم ُه ع ََىل ا َّل ِذي َن ُي َبدِّ ُلو َن ُه إِ َّن اهللََّ س ِم ٌ ِ
اف ِم ْن ُم ٍ
وص َجنَ ًفا َأ ْو إِ ْث ًام
يم َف َم ْن َخ َ
يع عَل ٌ
َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة 180 :ـ  ،]182ففي هذه اآليات الكريمة
ور َرح ٌ
َف َأ ْص َل َح َب ْين َُه ْم َف َال إِ ْث َم َع َل ْيه إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ترشيع ل لوصية للوالدين واألقربني ،فقد أراد اهلل لإلنسان أن يعرب عن شعوره باملسؤولية
جتاه أرحامه بعد املوت ،كام أراد له أن يصلهم يف حال احلياة ،وذلك بأن يويص هلم ببعض
من ماله ـ فيام إذا ترك شيئا منه ـ ليدلل عىل عاطفته نحوهم ،مما حيقق لرابطة القرابة أساسا
يمتزج فيه اجلانب الروحي بالعطاء املادي يف عملية إنسانية هادفة ..ولعل هذا ما يميز
الوصية عن اإلرث ،فإن اإلرث ،يمثل وضعا ترشيعيا َل تتدخل فيه إرادة اإلنسان
وعاطفته ،ألنه حكم رشعي َل خيار لإلنسان فيه فهو من فرض اهلل الذي جيب أن َيضع
له ،أما الوصية ،فإهنا تنطلق من إرادة املويص وتفكريه بحالة املوىص له بعد املوت ،وحماولته
إجياد فرصة مادية له فيام يويص له به ..ويأيت الترشيع ـ بعد ذلك ـ ليؤكد هذه اإلرادة،
وليفرض تنفيذها عىل املكلفني بشكل دقيق َل جمال فيه للتغيري والتبديل حتت طائلة اإلثم
والعقاب.
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قال آخر :ومثل ذلك ما ورد من تفاصيل األحكام املرتبطة بتقسيم األنصبة ،كام قال
تعاىل﴿ :ي ِ
ني َفإِ ْن ُك َّن نِ َسا ًء َف ْو َق ا ْثنَت ْ ِ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
وصي ُك ُم اهللَُّ ِيف َأ ْو ََل ِد ُك ْم لِ َّ
َني َف َل ُه َّن
ُ
ِ ٍ ِ
احدَ ًة َف َلها النِّص ُ ِ ِ ِ
َت و ِ
السدُ ُس ِممَّا ت ََر َك إِ ْن
ْ
َ
ُث ُل َثا َما ت ََر َك َوإِ ْن كَان ْ َ
ف َوألَ َب َو ْيه ل ُك ِّل َواحد من ُْه َام ر
َان َله ِإ ْخو ٌة َف ِ ُ ِ
َان َله و َلدٌ َف ِإ ْن َمل ي ُكن َله و َلدٌ وو ِر َثه َأبواه َف ِ ُ ِ
السدُ ُس ِم ْن
أل ِّمه ال رث ُل ُث َف ِإ ْن ك َ ُ َ
َْ ْ ُ َ َ َ ُ ََ ُ
ك َ ُ َ
أل ِّمه ر
بع ِد و ِصي ٍة ي ِ
ويص ِ َهبا َأ ْو َد ْي ٍن آ َباؤُ ُك ْم َو َأ ْبنَاؤُ ُك ْم ََل تَدْ ُر َ
يض ًة ِم َن اهللَِّ
ون َأ ر ُهي ْم َأ ْق َر ُب َل ُك ْم َن ْف ًعا َف ِر َ
َ ْ َ َّ ُ

اج ُك ْم إِ ْن َمل ْ َي ُك ْن َهل ُ َّن َو َلدٌ َفإِ ْن ك َ
إِ َّن اهللََّ ك َ
َان عَلِ ًيام َحكِ ًيام َو َل ُك ْم نِ ْص ُ
َان َهل ُ َّن َو َلدٌ
ف َما ت ََر َك َأزْ َو ُ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
الر ُب ُع ِممَّا ت ََر ْك ُت ْم إِ ْن َمل ْ َي ُك ْن َل ُك ْم
الر ُب ُع ممَّا ت ََر ْك َن م ْن َب ْعد َوص َّية ُيوصنيَ ِ َهبا َأ ْو َد ْي ٍن َو َهل ُ َّن ر
َف َل ُك ُم ر
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ون ِ َهبا َأ ْو َد ْي ٍن َوإِ ْن َك َ
وص َ
َو َلدٌ َفإِ ْن ك َ
ان
َان َل ُك ْم َو َلدٌ َف َل ُه َّن ال رث ُم ُن ممَّا ت ََر ْك ُت ْم م ْن َب ْعد َوص َّية ُت ُ

ِ ٍ ِ
ِ
ور ُ
السدُ ُس َفإِ ْن كَا ُنوا َأ ْك َث َر ِم ْن
ث ك ََال َل ًة َأ ِو ا ْم َر َأ ٌة َو َل ُه َأ ٌخ َأ ْو ُأ ْخ ٌت َفل ُك ِّل َواحد من ُْه َام ر
َر ُج ٌل ُي َ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
َري ُم َض ٍّار َو ِص َّي ًة ِم َن اهللَِّ َواهللَُّ
رشكَا ُء ِيف ال رث ُلث م ْن َب ْعد َوص َّية ُي َ
وىص ِ َهبا َأ ْو َد ْي ٍن غ ْ َ
َذل َك َف ُه ْم ُ َ
ِ
ِ
يم﴾ [النساء 11 :ـ ]12
يم َحل ٌ
عَل ٌ
قال آخر :وقالَ ﴿ :ي ْس َت ْف ُتون ََك ُق ِل اهللَُّ ُي ْفتِي ُك ْم ِيف ا ْلك ََال َل ِة ِإ ِن ا ْم ُرؤٌ َه َل َك َل ْي َس َل ُه َو َلدٌ

َني َف َلهام ال رث ُل َث ِ
ان ِمم َّا
َو َل ُه ُأ ْخ ٌت َف َل َها نِ ْص ُ
ف َما ت ََر َك َو ُه َو َي ِر ُث َها إِ ْن َمل ْ َي ُك ْن َهلَا َو َلدٌ َفإِ ْن كَا َنتَا ا ْثنَت ْ ِ ُ َ
لذ َك ِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
ت ََر َك َوإِ ْن كَا ُنوا إِ ْخ َو ًة ِر َج ًاَل َونِ َسا ًء َفلِ َّ
ني اهللَُّ َل ُك ْم َأ ْن ت َِض رلوا َواهللَُّ
ني ُي َب ِّ ُ
بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
يم﴾ [النساء]176 :
يشء عَل ٌ
ْ
قال آخر :لكن اهلل تعاىل بحكمته ورمحته بعباده وعلمه هبم أذن يف بعض القطيعة إذا
كانت حال وسببا لإلصالح ،وهلذا ورد اإلذن بإباحة الطالق واخللع ،ووردت الترشيعات
التي حتميه من أن يصبح وسيلة لإلُضار.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف بيان ضوابط الطالق وآثارهَ ﴿ :يا َأ ر َهيا
وه َّن ِم ْن
وه َّن لِ ِعدَّ ِ ِهت َّن َو َأ ْح ُصوا ا ْل ِعدَّ َة َوا َّت ُقوا اهللََّ َر َّب ُك ْم ََل ُخت ِْر ُج ُ
النَّبِ ري إِ َذا َط َّل ْق ُت ُم الن َِّسا َء َف َط ِّل ُق ُ
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وهتِن و ََل ََيْرجن إِ ََّل َأ ْن ي ْأتِنيَ بِ َف ِ
اح َش ٍة ُم َب ِّين ٍَة َوتِ ْل َك ُحدُ و ُد اهللَِّ َو َم ْن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اهللَِّ َف َقدْ
َ
ُ ْ َ
ُب ُي ِ َّ َ
وهن بِمعر ٍ
ِ
ِ
حي ِد ُ
وف
ث َب ْعدَ َذل َك َأ ْم ًرا َفإِ َذا َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َأ ْمس ُك ُ َّ َ ْ ُ
َظ َل َم َن ْف َس ُه ََل تَدْ ِري َل َع َّل اهللََّ ُ ْ
ِ
ٍ ِ
ٍ
الش َها َد َة هللَِّ َذلِ ُك ْم ُيوع ُ
يموا َّ
َظ بِ ِه َم ْن
َأ ْو َف ِار ُق ُ
وه َّن بِ َم ْع ُروف َو َأ ْش ِهدُ وا َذ َو ْي عَدْ ل منْ ُك ْم َو َأق ُ
ِ
ك َ ِ
جي َع ْل َل ُه خمَ
َان ُيؤْ م ُن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َم ْن َيت َِّق اهللََّ َ ْ

جا﴾ [الطالق 1 :ـ ]2
َْر ً

قال آخر( :)1أي يا أهيا النبي إذا أردتم ـ أنت واملؤمنون ـ أن تطلقوا نساءكم فطلقوهن
مستقبالت لعدهتن ـ أي يف طهر مل يقع فيه معارشة ،أو يف محل ظاهر ـ واحفظوا العدة؛
لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن ،وخافوا اهلل ربكمَ ،ل خترجوا املطلقات من
البيوت التي يسكن فيها إىل أن تنقيض عدهتن ،وهي ثالث حيضات لغري الصغرية واآليسة
واحلامل ،وَل جيوز هلن اخلروج منها بأنفسهن ،إَل إذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة كالزنى،
وتلك أحكام اهلل التي رشعها لعباده ،ومن يتجاوز أحكام اهلل فقد ظلم نفسه ،وأوردها
مورد اهلالكَ ..ل تدري ـ أهيا املطلق ـ لعل اهلل حيدث بعد ذلك الطالق أمرا َل تتوقعه
فرتاجعها.
قال آخر( :)2ثم ذكر أنه إذا قاربت املطلقات هناية عدهتن فراجعوهن مع حسن
املعارشة ،واإلنفاق عليهن ،أو فارقوهن مع إيفاء حقهن ،دون املضارة هلن ،وأشهدوا عىل
الرجعة أو املفارقة رجلني عدلني منكم ،وأدوا ـ أهيا الشهود ـ الشهادة خالصة هلل َل ليشء
آخر ،ذلك الذي أمركم اهلل به يوعظ به من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،ومن َيف اهلل
فيعمل بام أمره به ،وجيتنب ما هناه عنه ،جيعل له خمرجا من كل ضيق ،وييرس له أسباب الرزق
من حيث َل َيطر عىل باله ،وَل يكون يف حسبانه ..ومن يتوكل عىل اهلل فهو كافيه ما أمهه
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يف مجيع أموره ..إن اهلل بالغ أمرهَ ،ل يفوته يشء ،وَل يعجزه مطلوب ،قد جعل اهلل لكل
يشء أجال ينتهي إليه ،وتقديرا َل جياوزه.
قال آخر :ومثل ذلك قال تعاىل يف الدعوة حلفظ حقوق املطلقاتَ :
َاح َع َل ْي ُك ْم
﴿َل ُجن َ
وهن ع ََىل املُْ ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل
وه َّن َأ ْو َت ْف ِر ُضوا َهل ُ َّن َف ِر َ
إِ ْن َط َّل ْق ُت ُم الن َِّسا َء َما َمل ْ َمت َ رس ُ
يض ًة َو َم ِّت ُع ُ َّ
ا ْملُ ْق ِ ِرت َقدَ ره متَاعًا بِا َْملعر ِ
وه َّن َو َقدْ
وه َّن ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َمت َ رس ُ
وف َح اقا ع ََىل ا ْملُ ْح ِسنِنيَ َوإِ ْن َط َّل ْق ُت ُم ُ
ُْ
ُُ َ

ف َما َف َر ْض ُت ْم إِ ََّل َأ ْن َي ْع ُف َ
ون َأ ْو َي ْع ُف َو ا َّل ِذي بِ َي ِد ِه ُع ْقدَ ُة النِّكَاحِ َو َأ ْن
يض ًة َفنِ ْص ُ
َف َر ْض ُت ْم َهل ُ َّن َف ِر َ
َتع ُفوا َأ ْقرب لِل َّت ْقوى و ََل َتنْسوا ا ْل َف ْض َل بينَ ُكم إِ َّن اهللََّ بِام َتعم ُل َ ِ
ري﴾ [البقرة 236 :ـ ]237
َ ُ
َ َ
َ ُ
ْ
َ َْ
َْ ْ
ون َبص ٌ

قال آخر( :)1أي َل إثم عليكم ـ أهيا األزواج ـ إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن،
وقبل أن جتامعوهن ،أو حتددوا مهرا هلن ،ومتعوهن بيشء ينتفعن به جربا هلن ،ودفعا
لوحشة الطالق ،وإزالة لألحقاد ..وهذه املتعة جتب بحسب حال الرجل املطلق :عىل الغني
قدر سعة رزقه ،وعىل الفقري قدر ما يملكه ،متاعا عىل الوجه املعروف رشعا ،وهو حق ثابت
عىل الذين حيسنون إىل املطلقات وإىل أنفسهم بطاعة اهلل ..وإن طلقتم النساء بعد العقد
عليهن ،ومل جتامعوهن ،ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر حمدد هلن ،فيجب عليكم أن تعطوهن
نصف املهر املتفق عليه ،إَل أن تسامح املطلقات ،فيرتكن نصف املهر املستحق هلن ،أو
يسمح الزوج بأن يرتك للمطلقة املهر كله ،وتساحمكم أهيا الرجال والنساء أقرب إىل خشية
اهلل وطاعته ،وَل تنسوا ـ أهيا الناس ـ الفضل واإلحسان بينكم ،وهو إعطاء ما ليس بواجب
عليكم ،والتسامح يف احلقوق .إن اهلل بام تعملون بصري ،يرغبكم يف املعروف ،وحيثكم عىل
الفضل.
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وه َّن ِم ْن َح ْي ُث َس َكنْ ُت ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم َو ََل
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :أ ْسكِنُ ُ
وَل ِ
وه َّن لِ ُت َض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه َّن َوإِ ْن ُك َّن ُأ َ
مح َل ُه َّن َفإِ ْن
ت َمح ٍْل َف َأن ِْف ُقوا َع َل ْي ِه َّن َحتَّى َي َض ْع َن َ ْ
ُت َض رار ُ
ِ
ٍ ِ
رت ِض ُع َل ُه ُأ ْخ َرى﴾
َأ ْر َض ْع َن َل ُك ْم َفآ ُت ُ
ارس ُت ْم َف َس ُ ْ
وه َّن ُأ ُج َ
ور ُه َّن َو ْأ َمت ُروا َب ْينَ ُك ْم بِ َم ْع ُروف َوإ ْن َت َع َ ْ
[الطالق ،]6 :أي أسكنوا املطلقات من نسائكم يف أثناء عدهتن مثل سكناكم عىل قدر سعتكم
وطاقتكم ،وَل تلحقوا هبن ُضرا؛ لتضيقوا عليهن يف املسكن ،إن كان نساؤكم املطلقات
ذوات محل ،فأنفقوا عليهن يف عدهتن حتى يضعن محلهن ،فإن أرضعن لكم أوَلدهن منكم
بأجرة ،فوفوهن أجورهن ،وليأمر بعضكم بعضا بام عرف من سامحة وطيب نفس ،وإن مل
تتفقوا عىل إرضاع األم ،فسرتضع لألب مرضعة أخرى غري األم املطلقة.
التكافل:
بعد أن سمعت هذه األحاديث اجلميلة عن التواصل ،واعتباره ركنا مهام يف العالقة
بني املجتمعات والعائالت واألرس ،انتقلت إىل حمل آخر ،حيث وجدت مجعا من الناس
جمتمعني ،وقد قال أحدهمَ :ل يكفي أن تتعارف املجتمعات ،وَل أن تتواصل ،بل عليها
فوق ذلك أن تتكافل ،ويرعى بعضها حاجات بعض؛ فال جيوز أن يشبع أحد وأخوه إىل
جنبه جائع.
قال آخر( :)2صدقت ..وهلذا حفل القرآن الكريم بالدعوة إىل اإلنفاق يف سبيل اهلل،
والذي هو دعوة للتكافل يف أمجل صوره ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أن ِْف ُقوا ِممَّا َرزَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن
ي ْأ ِيت يوم ََل بيع فِ ِ
ون ُه ُم ال َّظاملُِ َ
يه َو ََل ُخ َّل ٌة َو ََل َش َفا َع ٌة َوا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [البقرة ،]254 :ففي اآلية
َ َ َْ ٌ َْ ٌ
الكريمة دعوة إىل اإلنفاق الذي يشمل اإلنفاق الواجب ،واإلنفاق املستحب أيضا ،ذاك أنه
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إذا اضطرب حبل األمن يف األمة ،أو انترش املرض يف أبنائها ،أو كثر اجلهل يف أفرادها ،وَل
سبيل لدرء هذا إَل ببذل املال وجب عىل األغنياء أن يبذلوه لدفع هذه املفاسد ،وإزالة هذه
الطوارئ حلفظ املصالح العامة ..ويف قوله تعاىلِ :
﴿ممَّا َرزَ ْقنَا ُك ْم﴾ [البقرة ]254 :حث عىل
اإلنفاق وإشعار بأنه َل يطلب منهم إَل بعض ما جعلهم مستخلفني فيه من رزقه ونعمه..
ثم ذكير اهلل تعاىل بأن اإلنفاق يف سبل الرب هو الذي ينجي يف ذلك اليوم الذي َل ينجى فيه
األشحة الباخلني من عذاب اهلل فداء يفتدون به أنفسهم ،وَل خلة حيمل فيها اخلليل شيئا
من أوزار خليله ،أو هيبه شيئا من حسناته ،وَل شفاعة يؤثر هبا الشفيع فيام أراده اهلل ،فيحوهلا
عن جمازاة الكافر بالنعمة الباخل بالصدقة ،املستحق للمقت والعقوبة بام دنس به نفسه يف
الدنيا ودساها به من املعايص واآلثام ،وجيعله يرتك عقوبته مرضاة له ،كام قال تعاىل:
جت ِزي َن ْف ٌس َع ْن َن ْف ٍ
س َش ْيئًا َو ََل ُي ْق َب ُل ِمن َْها َش َفا َع ٌة َو ََل ُيؤْ َخ ُذ ِمن َْها عَدْ ٌل َو ََل
﴿وا َّت ُقوا َي ْو ًما ََل َ ْ
َ
ْرص َ
ون﴾ [البقرة]48 :
ُه ْم ُين َ ُ
قال آخر( :)1ويف اآلية إيامء إىل أن أمور اآلخرة َل تقاس عىل ما هو حاصل يف الدنيا،
فال يظن امرؤ أنه ينجو فيها بفداء يفتدى به أو شفاعة تناله من النبيني والربانيني كام كانت
يف الدنيا تناله من األمراء والسالطني ،وإن كان يف هذه احلياة فاسقا ظاملا فاسد األخالق
ون ُه ُم ال َّظاملُِ َ
﴿وا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [البقرة:
مناعا للخري معتديا أثيام ..وهلذا عقبها اهلل تعاىل بقولهَ :
 ،]254أي والتاركون للزكاة هم الذين ظلموا أنفسهم ،إذ وضعوا املال يف غري موضعه،
وَصفوه يف غري وجهه.
ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم ِيف َسبِ ِ
قال آخر( :)2ومثل ذلك ،قال تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
يل اهللَِّ ك ََم َث ِل
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ِ
اع ُ ِ
حب ٍة َأ ْنبت َْت سبع سنَابِ َل ِيف ُك ِّل سنْب َل ٍة ِما َئ ُة حب ٍة واهللَُّ ي َض ِ
ِ
يم﴾
َ َّ َ ُ
ُ ُ
َ َّ َ
ف ملَ ْن َي َشا ُء َواهللَُّ َواس ٌع عَل ٌ
َ َْ َ
[البقرة ،]261 :ففي هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل جزاء اإلنفاق يف سبيل اهلل ،بأسلوب
ُضب املثل بالصورة احلسية التي يواجهها اإلنسان يف حياته ،وهي صورة احلبة ،وهي
البذرة التي يلقيها الزارع يف األرض ،فتنبت سبع سنابل تشتمل كل واحدة منها عىل مائة
حبة ..وهكذا يتحول كل مورد لإلنفاق من اإلنسان إىل سبعامئة حسنة له قابلة للزيادة عند
اهلل..
قال آخر( :)1واحلديث عن الثواب يف جمال الرتغيب يف العمل أسلوب ديني ينطلق
من فطرة اإلنسان عىل حمبة الذات فيام حتصل عليه من الربح واخلسارة ،وقد أبقاها اهلل فلم
يكبتها يف داخله عندما كلفه بام كلفه مما قد يؤدي إىل اخلسارة املادية ،ولكنه وجهها توجيها
صاحلا يدفع اإلنسان إىل طلب الربح فيام عند اهلل بدَل من اَلقتصار عىل ما يف احلياة الدنيا،
وذلك من خالل حركة اإليامن باهلل واليوم اآلخر ،فيبتعد بذلك عن وساوس الشيطان التي
تثري أمامه احتامَلت اخلسارة عندما يريد ممارسة اإلنفاق.
قال آخر( :)2ويف اآلية الكريمة ـ إضافة إىل تفضل اهلل عىل عباده ـ إشارة إىل قيمة
العطاء ،والتي تتمثل يف احلل الذي يقدمه ملشاكل الفرد واملجتمع واألمة ،مما يعني أن
استمرار هذه املشاكل َيلق للحياة مشاكل جديدة ومآيس كثرية ،ألن املشكلة إذا امتدت يف
الزمن ،أحدثت أوضاعا سلبية عىل حياة اإلنسان الذي يعيشها ،مما يوجب خلال كبريا يف
توازن احلياة ،وبذلك يعمل احلل عىل تفادي أكثر من مشكلة ،كام أنه يؤثر يف اجلانب اإلجياِّب
ويعطي دفعة جديدة للحركة املبدعة يف حياة اإلنسان ونموه وتطوره ،مما يعني أن العطاء
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املادي يفسح املجال للعطاء الروحي من جانب اإلنسان املحروم بطريقة منتجة واسعة.
قال آخر :وقد ورد يف القرآن الكريم الكثري من اآليات الكريمة التي تدعو إىل رعاية
اجلوانب النفسية ملن ننفق عليهم ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم
ِيف َس ِب ِ
يل اهللَِّ ُث َّم ََل ُيت ِْب ُع َ
ف َع َل ْي ِه ْم َو ََل
ون َما َأ ْن َف ُقوا َمناا َو ََل َأ ًذى َهل ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم َو ََل َخ ْو ٌ
حيزَ ُن َ
ون﴾ [البقرة]262 :
ُه ْم َ ْ
قال آخر( :)1أي أن اإلنفاق يف سبيل ،اهلل َل يكون إنفاقا يف سبيل اهلل حقا ،حتى
يكون خالصا هلل ،صافيا من كل كدر ،ليصل إىل جهته طيبا ،نافعاَ ،ل يصيبها منه ُض أو
أذى ..فإن اخلري إذا شيب باملكروه ،واتصل بالُّض شاه وجهه ،وفسدت طبيعته ،ومل يكن
إحسانا بقدر ما هو إساءة ..وهبذا تضيع احلكمة منه ،ويذهب األثر املعلق عليه.
قال آخر( :)2فالذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل ،طيبة هبا نفوسهم ،سخية هبا
أيدهيم ،حمسنة هبا ألسنتهم ،يتقبل اهلل سبحانه منهم عملهم ،وجيزهيم به اجلزاء احلسن الذي
حيزَ ُن َ
وعدهمَ :
ون﴾ [البقرة ]277 :إذا خاف
﴿هل ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َو ََل َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو ََل ُه ْم َ ْ
الناس يوم القيامة ،ملا بني أيدهيم من هول ،وإذا حزن الناس يوم القيامة ملا فاهتم من عمل
صالح يقدمونه هلذا اليوم ..فهؤَلء قد آمنهم اهلل من اخلوف ملا يرون من برشيات اجلزاء
احلسن ألعامهلم الصاحلة ،وقد أخىل قلوهبم من احلزن عىل أن مل يكونوا قدموا هلذا اليوم
العظيم.
وف َو َمغ ِْف َر ٌة َخ ْ ٌري ِم ْن َصدَ َق ٍة َي ْت َب ُع َها
قال آخر( :)3ومثل ذلك ،قال تعاىلَ ﴿ :ق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ،]263 :أي إن الكلمة الطيبة للسائلني واملحتاجني والصفح عن
َأ ًذى َواهللَُّ غَن ٌّي َحل ٌ
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أذاهم أفضل من الصدقة التي يتبعها األذى ..ذلك أن اإلنفاق يف سبيل اهلل هو يف الواقع
ذخرية لكم إلنقاذكم ونجاتكم ألن اهلل تعاىل غري حمتاج إليكم وإىل أموالكم وحليم يف
مقابل جهاَلتكم.
قال آخر( :)1والقول املعروف يشمل كل أنواع القول الطيب والتسلية والتعزية
واإلرشاد ..واملغفرة تعني العفو بإزاء خشونة املحتاجني ،أولئك الذين طفح كيل صربهم
بسبب تراكم اَلبتالءات عليهم ،فتزل ألسنتهم أحيانا باخلشن من القول مما َل يودونه
قلبيا ..فهؤَلء بعنفهم هذا إنام يريدون أن ينتقموا من املجتمع الذي ظلمهم وغمط
حقوقهم ،فأقل ما يمكن لالشخاص األثرياء يف مقابل حرمان هؤَلء املحرومني هو أن
يتحملوا منهم اندفاعاهتم اللفظية التي هي رشر النار التي تستعر يف قلوهبم فتنطلق عىل
ألسنتهم ..وَلشك أن حتمل عنفهم وخشونتهم والعفو عنها َيفف عنهم ضغط عقدهم
النفسية ،وهبذا تتضح أكثر أمهية هذه األوامر اإلهلية ..باإلضافة إىل ذلك فإن املغفرة تعني
السرت واإلخفاء ..أي سرت أرسار املحتاجني الذين هلم كرامتهم مثل غريهم.
قال آخر( :)2وبعد أن أبان اهلل تعاىل أن ترك املن واألذى رشط حلصول األجر
والثواب عىل اإلنفاق يف سبيله خاطب عباده املؤمنني وهناهم هنيا َل هوادة فيه عن إبطال
صدقاهتم باملن واألذى فقالَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ََل ُت ْبطِ ُلوا َصدَ َقاتِ ُك ْم بِاملَْ ِّن َو ْاألَ َذى كَا َّل ِذي
ٍ ِ
ِ
ِ
ُين ِْف ُق َما َل ُه ِرئَا َء الن ِ
اب َف َأ َصا َب ُه
َّاس َو ََل ُيؤْ م ُن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ُت َر ٌ
ِ
ِ
ون ع ََىل َ ٍ ِ
رت َك ُه َص ْلدً ا ََل َي ْق ِد ُر َ
ن﴾ [البقرة:
يشء ممَّا ك ََس ُبوا َواهللَُّ ََل َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِري َ
َوابِ ٌل َف َ َ
ْ
 ،]264أي إن املن واألذى هادم للفائدة املقصودة من الصدقة ومبطل هلا ،وهو ختفيف بؤس
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املحتاجني وكشف أذى الفقر عنهم إذا كانت الصدقة لألفراد ،وتنشيط القائمني بخدمة
األمة ومساعدهتا إذا كانت الصدقة يف مصلحة عامة ،إذ أن كل عمل َل يؤدى إىل الغاية منه
فقد حبط وبطل كأن مل يكن ،فام بالك إذا أتبع بضد الغاية ونقيضها؟
قال آخر( :)1ويف ذلك تنفري عن هاتني الرذيلتني؛ فالنفوس مغرمة بذكر ما يصدر
منها من اإلحسان متدحا وتفاخرا ،وذلك طريق إىل املن واإليذاء ،وَل سيام إذا آنس املتصدق
تقصريا يف شكر الناس له عىل صدقته ،أو احتقارا هلا ،فهو حينئذ َل يكاد يملك نفسه عن
املن واألذى.
قال آخر( :)2ثم هنى اهلل تعاىل عن الرياء ،فقال﴿ :كَا َّل ِذي ُين ِْف ُق َما َل ُه ِرئَا َء الن ِ
َّاس َو ََل
ُيؤْ ِم ُن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر﴾ [البقرة ]264 :أي َل تبطلوا صدقاتكم بإحدى هاتني الرذيلتني
فتكونوا مشبهني من ينفق ماله مرائيا الناس ،أي ألجل أن يروه فيحمدوهَ ،ل َلبتغاء مرضاة
اهلل بتحرى ما حث عليه من رمحة عباده الضعفاء واملعوزين ،وترقية شأن األمة بام يصلح
شئوهنا ،وهو َل يؤمن باهلل واليوم اآلخر حتى يرجو ثوابا أو َيشى عقابا.
قال آخر( :)3ثم ُضب اهلل تعاىل مثال ملن يفعل هذا ،فقالَ ﴿ :فم َث ُله كَم َث ِل ص ْفو ٍ
ان
َ َ
َ ُ َ

ِ
رت َك ُه َص ْلدً ا﴾ [البقرة ]264 :أي إن صفة عمل املنافق املرائى كصفة
َع َل ْيه ُت َر ٌ
اب َف َأ َصا َب ُه َوابِ ٌل َف َ َ
تراب عىل حجر أملس نزل عليه ماء مطر شديد ،فأزاله وترك احلجر صلدا نقيا َل تراب
عليه ..والوجه املشرتك بينهام ،أن الناس يرون أن هلؤَلء املرائني أعامَل كام يرى الرتاب عىل
الصفوان ،فإذا جاء يوم القيامة وصاروا إىل اهلل اضمحل ذلك كله وذهب ،ألنه مل يكن هلل،
كام يذهب الوابل من املطر ما كان عىل الصفوان ،فيرتكه أملس َل شىء عليه َ
﴿َل َي ْق ِد ُر َ
ون
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يش ٍء ِممَّا ك ََس ُبوا﴾ [البقرة ]264 :أي إهنم َل ينتفعون بام فعلوا رئاء وَل جيدون له ثمرة َل يف
ع ََىل َ ْ
الدنيا وَل يف األخرى ،أما يف الدنيا فألن املنان املؤذى بغيض إىل الناس ،كالبخيل املمسك،
واملرائي َل َيفى عىل الناس فعله ..وأما يف اآلخرة فألن املن واألذى كالرياء مناف
لإلخالص ،وَل أجر عند اهلل إَل للمخلصني يف أعامهلم الذين يتحرون تزكية نفوسهم
وإصالح أحواهلم.
﴿واهللَُّ ََل َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [البقرة ]264 :أي َل
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
هيدهيم إىل ما فيه خريهم ورشادهم ،فإن اإليامن هو الذي هيدي قلب صاحبه إىل اإلخالص
ووضع النفقات يف مواضعها ،واَلحرتاس من اإلتيان بام يذهب فائدهتا ..ويف هذا تعريض
بأن كال من الرياء واملن واألذى من صفات الكافرين التي ينبغى للمؤمنني أن يتجنبوها.
ون َأمو َاهلم ابتِغَاء مر َض ِ
ِ
ِ
ات
قال آخر( :)2ومثل ذلك ،قال تعاىلَ :
﴿و َم َث ُل ا َّلذي َن ُينْف ُق َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َت ُأ ُك َل َها ِض ْع َف ْ ِ
ني َفإِ ْن َمل ْ ُي ِص ْب َها َوابِ ٌل
اهبا َوابِ ٌل َفآت ْ
اهللَِّ َو َت ْثبِيتًا م ْن َأ ْن ُفس ِه ْم ك ََم َث ِل َجنَّة بِ َر ْب َوة َأ َص َ َ
َف َط ٌّل َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري﴾ [البقرة ،]265 :ففي هذه اآلية الكريمة يشبه اهلل تعاىل حال الذين
ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهلل ولتثبيت النفس عىل التقوى وهتذيبها وتقويتها هتذيبا ناشئا
عنها منبعثا منها ،بجنة ،أي حديقة غناء كثرية األشجار ،بربوة أي أرض مرتفعة أصاهبا مطر
غزير فآتت ثمراهتا ضعفني أي مثلني مما ينتج أمثاهلا.
قال آخر( :)3واآلية الكريمة تشري إىل أن أولئك املتقني من املنفقني ينفقون طلبا لرضا
اهلل الدائم عليهم وتثبيتا من أنفسهم أي تقوية لليقني واإليامن واَلحتساب إىل اهلل تعاىل،
وتلك التقوية وهذا التثبيت صادر عن أنفسهم ،فهم يربون أنفسهم عىل اإليامن واليقني،
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لكيال يدخلها أي معنى من معاين الرياء والنفاق ،أو اَلجتاه إىل املن واألذى؛ ويف هذا إشارة
واضحة إىل أهنم ينفقون ما ينفقون قاصدين وجه اهلل تعاىل ،وأن ذلك القصد يستمر دائام،
فال جييء وقت يمنون فيه ويؤذون؛ ألن الثبات يقتيض اَلستمرار عىل حال واحدة ،وهي
حال ابتغاء رضا اهلل وحدهَ ،ل يرجون من غريه جزاء وَل محدا وَل ثناء ،وَل يبتغون بغري
رضا اهلل بديال.
قال آخر( :)1ويف اآلية الكريمة إشارة إىل أن أولئك املرائني الذين ينفقون أمواهلم
رئاء الناس أو يتبعون ما ينفقون منا أو أذى ليس إيامهنم كامال ،وَل يقينهم مستقرا ثابتا..
﴿واهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري﴾ [البقرة ]265 :ليعلم الناس
وقد ختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقولهَ :
عظيم مراقبته سبحانه وتعاىل ألحواهلم ،واطالعه عىل خفايا نفوسهم ،فرياقبوه سبحانه يف
أفعاهلم وأقواهلم ،كام يراقبهم سبحانه ،فتمتلئ قلوهبم عند العمل بعظمته ،فيعملوا ما
يعملون حمسني بأنه مطلع عىل ما ختفي صدورهم ،فتتجه القلوب ـ حتت تأثري هذه الرقابة
املسيطرة العليمة التي َل تغادر صغرية وَل كبرية إليه سبحانه وحده ،وَل تتجه إىل سواه.
ون َله جنَّ ٌة ِمن ن ِ
َخ ٍ
يل
ْ
قال آخر( :)2ومثل ذلك ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َي َو رد َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َت ُك َ ُ َ
ِ
ِ
جت ِري ِمن َحتْتِها ْاألَهنار َله فِ ِ
َو َأ ْعن ٍ
رب َو َل ُه ُذ ِّر َّي ٌة ُض َع َفا ُء
َاب َ ْ
َْ ُ ُ َ
ْ َ
يها م ْن ُك ِّل ال َّث َم َرات َو َأ َصا َب ُه ا ْلك َ ُ
ني اهللَُّ َل ُكم ْاآلي ِ
ِ ِ
ات َل َع َّل ُك ْم َت َت َفك َُّر َ
ون﴾ [البقرة:
رت َق ْت ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
ُ َ
ْص ٌار فيه ن ٌَار َف ْ
اهبا إِع َ
اح َ َ
َف َأ َص َ َ
اخلري
 ،]266ففي هذه اآلية الكريمة يقدم اهلل تعاىل لنا صورة أخرى تربطنا باجلانب اإلجياِّب ي
من اإلنفاق وتبعدنا عن اجلانب السلبي الرشير ،وذلك من خالل اإلحياء باحلاجة امللحة
الشديدة لالرتباط باجلانب اإلجياِّب عىل أساس ارتباطه بقضية املصري الذي يفرض علينا
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الوقوف مع العمل النابع من وعي اإلنسان ملوقفه من اهلل ومن رشيعته املثىل يف خطه العميل
يف احلياة.
قال آخر( :)1وتلك الصورة احلية تتمثل أمامنا بوضوح بصورة شيخ كبري بلغ من
العمر عتيا وضعفت قواه حتى مل يستطع أن يعمل أو يكسب لقمة عيشه بيده ،وله ذرية
ضعفاء َل يقدرون عىل العمل ،إما لصغر السن ،أو للمرض ،أو ليشء آخر ..وإىل جانب
هذه الصورة ،تقف صورة أخرى تدخل يف أمنيات هذا الشيخ الكبري ،وهي أن تكون له
جت ِري ِمن َحتْتِها ْاألَهنار َله فِيها ِمن ُك ِّل ال َّثمر ِ
﴿جنَّ ٌة ِمن ن ِ
يل َو َأ ْعن ٍ
َخ ٍ
ات﴾ [البقرة،]266 :
َاب َ ْ
َْ ُ ُ َ ْ
ْ َ
ْ
َ
ََ
بحيث تستطيع أن تكفل له عيشه وتؤمن له حياته وحياة ذريته الضعفاء الذين َل يستطيعون
أن يقوموا بمسؤولية أنفسهم وَل بمسؤوليته ،كام َل يستطيع ـ هو ـ أن يقوم بمسؤوليتهم
ومسؤولية نفسه ..وتتبدل الصورة فجأة ،فإذا بالنريان التي حيملها اإلعصار تلتهم كل هذه
الثمرات ،وحترق كل النخيل واألعناب ،ويقف هذا الشيخ الكبري ومعه ذريته الضعفاء أمام
هذا املشهد بمشاعر َل يستطيع أن يصورها قلم أو حتددها كلمة ..إنه اليأس القاتل الذي
َل يرتك للحياة أي معنى يف أعامق اإلنسان ،ملا حيمله يف داخله من معاين الضياع اهلائل يف
بيداء الرمال املتحركة أمام الرياح العاصفة يف الليل البهيم.
قال آخر( :)2وتقفز لنا من خالل هذه الصورة صورة املرائي الذي ينفق ماله رئاء
الناس وصورة اإلنسان الذي يتبع ما أنفق منا وأذى ،إنه حيلم بالنتائج الكبرية التي تكسبه
النجاح والقرب من اهلل ،لكثرة ما أنفق ،وقيمة ما أعطى ،مما يؤمن له مصريه .لكنه سيواجه
يف هناية املطاف الصورة املرعبة التي تتمثل له ـ من خالهلا ـ أعامله كرماد اشتدت به الريح
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يف يوم عاصف يف الوقت الذي َل يملك فيه القيام بأي عمل جديد يقوي فيه موقفه وينقذ
به مصريه املحتوم.
ني اهللَُّ َل ُكم ْاآلي ِ
ات
قال آخر( :)1ثم َيتم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقوله﴿ :ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
ُ َ
َل َع َّل ُك ْم َت َت َفك َُّر َ
ون﴾ [البقرة ]266 :أي أن يف ذلك عربة وعظة من أجل أن حيدد اإلنسان عىل
هداها حياته ليسري هبا عىل اخلط املستقيم الذي حيبه اهلل ويرضاه ،فيختار أقرب الوسائل
التي توصله إىل النجاح يف الدنيا واآلخرة ،وذلك هو سبيل املؤمنني فيام يفعلون ويف ما
يرتكون.
قال آخر( :)2ومثل ذلك ،قال تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َأن ِْف ُقوا ِمن َطيب ِ
ات َما ك ََس ْب ُت ْم
ْ ِّ َ
َ َ
َ رَ
آخ ِذ ِ
ون و َلس ُتم بِ ِ
اخلبِ َ ِ ِ
َو ِممَّا َأ ْخ َر ْجنَا َل ُك ْم ِم َن ْاألَ ْر ِ
يه إِ ََّل َأ ْن ُتغ ِْم ُضوا
ض َو ََل َت َي َّم ُموا ْ َ
يث منْ ُه ُتنْف ُق َ َ ْ ْ

فِ ِ
يه َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ غَنِ ٌّي َمحِيدٌ ﴾ [البقرة ،]267 :أي يا من آمنتم ِّب واتبعتم رسيل أنفقوا من
احلالل الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكم من األرض ،وَل تقصدوا الرديء منه
لتعطوه الفقراء ،ولو أعطيتموه مل تأخذوه إَل إذا تغاضيتم عام فيه من رداءة ونقص ..فكيف
ترضون هلل ما َل ترضونه ألنفسكم؟ واعلموا أن اهلل الذي رزقكم غني عن صدقاتكم،
مستحق للثناء ،حممود يف كل حال.
ان ي ِعدُ ُكم ا ْل َف ْقر وي ْأمر ُكم بِا ْل َفح َش ِ
َّ
اء َواهللَُّ َي ِعدُ ُك ْم
قال آخر( :)3ثم قال تعاىل:
ْ
﴿الش ْي َط ُ َ
َ ََ ُُ ْ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ،]268 :أي هذا البخل واختيار الرديء للصدقة
َمغْف َر ًة منْ ُه َو َف ْض ًال َواهللَُّ َواس ٌع عَل ٌ
من الشيطان الذي َيوفكم الفقر ،ويغريكم بالبخل ،ويأمركم باملعايص وخمالفة اهلل تعاىل،
واهلل سبحانه وتعاىل يعدكم عىل إنفاقكم غفرانا لذنوبكم ورزقا واسعا ،واهلل واسع الفضل،
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عليم بالنيات واألعامل.
﴿و َما َأ ْن َف ْق ُت ْم ِم ْن َن َف َق ٍة َأ ْو ن ََذ ْر ُت ْم ِم ْن ن َْذ ٍر َفإِ َّن اهللََّ
قال آخر( :)1ومثل ذلك ،قال تعاىلَ :
يع َلمه وما لِل َّظاملِنيَ ِمن َأنْص ٍار إِ ْن ُتبدُ وا الصدَ َق ِ
ات َفنِ ِع َّام ِه َي َوإِ ْن ُ ْ
وها ا ْل ُف َق َرا َء
وها َو ُتؤْ ُت َ
خت ُف َ
َّ
ْ
ْ َ
َْ ُُ َ َ
َف ُه َو َخ ْ ٌري َل ُك ْم َو ُي َك ِّف ُر َعنْ ُك ْم ِم ْن َس ِّيئَاتِ ُك ْم َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌري﴾ [البقرة 270 :ـ  ،]271أي الذين
ينفقون يف سبيل اهلل نفقة صغرية أو كبرية ،أو يعقدون أنفسهم عىل نذر هلل ويوفون به ،فإن
ذلك كله حمسوب هلم عند اهللَ ،ل يضيع منه شىء ،وسيجازهيم عليه ،ويدفع عنهم أهوال
يوم كان رشه مستطريا ،عىل حني يتلفت الظاملون يومئذ فال جيدون هلم يف هذا اليوم وليا
وَل نصريا ،فقد ظلموا أنفسهم ،فلم يعملوا هلا حسابا َلستنقاذها من رش ذلك اليوم
وأهواله.
ِ ِ
قال آخر( :)2ومثل ذلك ،قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
رسا
ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم بِال َّل ْي ِل َوالن ََّهار ا
حيزَ ُن َ
ون﴾ [البقرة ،]274 :أي إن
َوع ََالنِ َي ًة َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َو ََل َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو ََل ُه ْم َ ْ
الذين ينفقون أمواهلم يف مجيع األزمنة ويف سائر األحوال ،وَل حيجمون عن البذل إذا َلح
هلم وجه احلاجة إىل ذلك ،هلم ثواهبم عند رهبم يف خزائن فضله ،وَل خوف عليهم حني
َياف الباخلون من تبعة بخلهم باملال وحبسه حني احلاجة إىل بذله يف سبيل اهلل ،وَل هم
حيزنون عىل ما فاهتم من صالح العمل الذي يرجون به ثواب اهلل ،ذاك أن نفوسهم قد سمت
وبلغت حدا من الكامل مل يبق لسلطان املال معه موضع يف قلوهبم ،وأصبحت مرضاته
الشغل الشاغل هلم ،فال يسرتيح هلم بال إَل إذا سدوا خله حمتاج أو آسوا جراح مكلوم ،أو
أشبعوا بطن جائع ،أو جهزوا جيشا يسدون به ثغرة فتحها عدو ،وهؤَلء هم املؤمنون حقا
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الذين يبتغون فضال من رهبم ورضوانا ..وإنام قدم الليل عىل النهار ،والرس عىل العالنية
لإليامء إىل تفضيل صدقة الرس عىل صدقة العالنية ،ومجع بني الرس والعالنية لإليامء إىل أن
لكل منهام موضعا تقتضيه املصلحة قد يفضل فيه سواه ،إذ األوقات واألحوال َل تقصد
لذاهتا.
قال آخر :ومل يكتف القرآن الكريم بالدعوة لإلنفاق العام ،بل رشع الترشيعات
الكثرية املرتبطة بكيفية اإلنفاق وضوابطه وترشيعاته ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف
ِ
ِِ
ات لِ ْل ُف َق َر ِاء َواملَْ َساكِ ِ
وهب ْم َو ِيف
الصدَ َق ُ
بيان مصار الزكاة﴿ :إِن ََّام َّ
ني َوا ْل َعاملنيَ َع َل ْي َها َواملُْؤَ َّل َفة ُق ُل ُ ُ
ِ
يل َف ِر َ ِ
ِ
اب َوا ْلغ ِ
الر َق ِ
السبِ ِ
َار ِمنيَ َو ِيف َسبِ ِ
يم﴾ [التوبة،]60 :
يم َحك ٌ
يض ًة م َن اهللَِّ َواهللَُّ عَل ٌ
يل اهللَِّ َوا ْب ِن َّ
ِّ

وقوله يف مصارف اخلمس﴿ :وا ْع َلموا َأنَّام غَنِم ُتم ِمن َ ٍ
َخس ُه َولِلرس ِ
ول َولِ ِذي
َّ ُ
يشء َف َأ َّن هللَِّ ُ ُ َ
َ ُ
َ ْ ْ ْ ْ
ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
السبِ ِ
يل﴾ [األنفال]41 :
ني َوا ْب ِن َّ
قال آخر :ومثل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من األمر باإلنفاق عىل األقارب ،كام
قال تعاىلَ ﴿ :ي ْس َألون ََك َما َذا ُين ِْف ُق َ
ون ُق ْل َما َأ ْن َف ْق ُت ْم ِم ْن َخ ْ ٍري َفلِ ْل َوالِدَ ْي ِن َو ْاألَ ْق َربِنيَ َوا ْل َيتَا َمى
َواملَْ َساكِ ِ
السبِ ِ
يل﴾ [البقرة]215 :
ني َوا ْب ِن َّ

قال آخر :وقد ورد األمر خصوصا باإلنفاق خاصة عىل الزوجات لضعفهن
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو ََل َد ُه َّن َح ْو َل ْ ِ
ني َملِ ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيتِ َّم
﴿وا ْل َوالِدَ ُ
وحاجتهن ،كام قال تعاىلَ :
ود َله ِرزْ ُقهن وكِسو ُهتن بِاملَْعر ِ
ِ
ف َن ْف ٌس إِ ََّل ُو ْس َع َها ََل ُت َض َّار
وف ََل ُت َك َّل ُ
الر َضا َع َة َوع ََىل املَْ ْو ُل ُ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ
َّ

والِدَ ٌة بِو َل ِد َها و ََل مو ُلود َله بِو َل ِد ِه وع ََىل ا ْلو ِار ِ
ث ِم ْث ُل َذلِ َك َفإِ ْن َأ َرا َدا فِ َص ًاَل َع ْن ت ََر ٍ
اض ِمن ُْه َام
َ
َ
َ َْ ٌ ُ َ
َ
َ
وت ََشاو ٍر َف َال جنَاح َع َلي ِهام وإِ ْن َأرد ُتم َأ ْن تَس َ ِ
َاح َع َل ْي ُك ْم إِ َذا َس َّل ْم ُت ْم َما
رتض ُعوا َأ ْو ََل َد ُك ْم َف َال ُجن َ
َ ُ
ْ ْ
ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ

آ َتي ُتم بِاملَْعر ِ
وف َوا َّت ُقوا اهللََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري﴾ [البقرة ،]233 :فاآلية الكريمة
ْ ْ ُْ
تشري إىل حق األوَلد وأمهاهتم يف النفقات حتى يف األحوال التي قد تصيب العالقة
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الزوجية بالتفكك واَلنفصام.
قال آخر :ومثل ذلك ما ورد يف حقوق الزوجة عىل زوجها حتى يف حال طالقها،
وه َّن لِ ُت َض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه َّن َوإِ ْن
وه َّن ِم ْن َح ْي ُث َس َكنْ ُت ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم َو ََل ُت َض رار ُ
قال تعاىلَ ﴿ :أ ْسكِنُ ُ
وَل ِ
ُك َّن ُأ َ
ور ُه َّن
ت َمح ٍْل َف َأن ِْف ُقوا َع َل ْي ِه َّن َحتَّى َي َض ْع َن َ ْ
مح َل ُه َّن َف ِإ ْن َأ ْر َض ْع َن َل ُك ْم َفآ ُتو ُه َّن ُأ ُج َ

ِ
ٍ ِ
رت ِض ُع َل ُه ُأ ْخ َرى﴾ [الطالق ،]6 :ثم بني املقادير
ارس ُت ْم َف َس ُ ْ
َو ْأ َمت ُروا َب ْينَ ُك ْم بِ َم ْع ُروف َوإ ْن َت َع َ ْ
املرتبطة بذلك ،فقال﴿ :لِ ُين ِْف ْق ُذو َس َع ٍة ِم ْن َس َعتِ ِه َو َم ْن ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِرزْ ُق ُه َف ْل ُين ِْف ْق ِممَّا آتَا ُه اهللَُّ ََل
ُي َك ِّل ُ
َاها َس َي ْج َع ُل اهللَُّ َب ْعدَ
ف اهللَُّ َن ْف ًسا إِ ََّل َما آت َ

ُع ْ ٍ
رسا﴾ [الطالق]7 :
رس ُي ْ ً

قال آخر :بل ذكر اهلل تعاىل أن هذه احلقوق تابعة لعالقة الزوجية ،ولو بعد املوت،
﴿و َل ُك ْم نِ ْص ُ
اج ُك ْم إِ ْن َمل ْ َي ُك ْن َهل ُ َّن َو َلدٌ
ف َما ت ََر َك َأزْ َو ُ
باملرياث ،كام نص عىل ذلك قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
َفإِ ْن ك َ
الر ُب ُع ِممَّا ت ََر ْك ُت ْم
الر ُب ُع ممَّا ت ََر ْك َن م ْن َب ْعد َوص َّية ُيوصنيَ ِ َهبا َأ ْو َد ْي ٍن َو َهل ُ َّن ر
َان َهل ُ َّن َو َلدٌ َف َل ُك ُم ر
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
وص َ
إِ ْن َمل ْ َي ُك ْن َل ُك ْم َو َلدٌ َفإِ ْن ك َ
ون ِ َهبا َأ ْو
َان َل ُك ْم َو َلدٌ َف َل ُه َّن ال رث ُم ُن ممَّا ت ََر ْك ُت ْم م ْن َب ْعد َوص َّية ُت ُ

َد ْي ٍ
ن﴾ [النساء]12 :
التناصح:
بعد أن سمعت هذه األحاديث اجلميلة عن التواصل ،واعتباره ركنا مهام يف العالقة
بني املجتمعات والعائالت واألرس ،انتقلت إىل حمل آخر ،حيث وجدت مجعا من الناس
جمتمعني ،وقد قال أحدهمَ :ل يكفي أن تتعارف املجتمعات ،وَل أن تتواصل ،وَل أن
تتكافل ،بل عليها فوق ذلك أن تتناصح ،ويأمر بعضها بعضا باملعروف ،وينهى بعضها
بعضا عن املنكر..
قال آخر :صدقت ..وهلذا اعترب اهلل تعاىل التوايص باحلق والصرب من صفات املؤمنني
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ان َل ِفي ُخ ْ ٍ
رص إِ َّن ْ ِ
﴿وا ْل َع ْ ِ
اإلن َْس َ
ات
رس إِ ََّل ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
األساسية ،فقالَ :
الص َ
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الص ْ ِ
رب﴾ [العرص 1 :ـ ]3
اص ْوا بِ َّ
احل ِّق َوت ََو َ
َوت ََو َ
اص ْوا بِ ْ َ
قال آخر( :)1فقد بدأ اهلل تعاىل هذه السورة الكريمة بالقسم هبذا الوقت من أوقات
الزمن ،وهو الساعات األخرية من النهار ،كام أقسم بأجزاء من الزمن ،كالفجر ،والضحى،
والليل ،والنهار ..ويف القسم (بالعرص) تنويه بشأن هذا الوقت من الزمن ،الذي تبدأ فيه
األحياء جتمع نفسها ،وتعود إىل مأواها بام حصلت ومجعت يف سعيها يف احلياة ..وهو وقت
حماسبة ومراجعة ألعامل اليوم ،وتصحيح لألخطاء التي وقع فيها ،فال يستأنفها يف غده.
قال آخر( :)2أما املقسم عليه ،وجواب القسم ،فهو ما عرب عنه قوله تعاىل﴿ :إِ َّن
ان َل ِفي ُخ ْ ٍ
ِْ
اإلن َْس َ
رس﴾ [العرص ،]2 :أي يف ضالل ،ألنه مل يعرف قدره ،ومل يرتفع بإنسانيته إىل
املقام الذي أهله اهلل سبحانه وتعاىل له ..فقد خلق اهلل سبحانه اإلنسان يف أحسن تقويم،
لكن اإلنسان مل يلتفت إىل هذا اخللق ،ومل يقدره قدره ،ومل يأخذ الطريق الذي يدعو إليه
العقل ،بل انقاد لشهواته ،واستخف بإنسانيته ،وحتول إىل عامل البهيمة ،يأكل ويتمتع كام
تأكل األنعام.
قال آخر( :)3ثم استثنى اهلل تعاىل أولئك الذين عرفوا قدر إنسانيتهم ،وما أودع اهلل
تعاىل فيهم من قوى قادرة عىل أن ترتفع هبم إىل املأل األعىل ،لو أهنم أحسنوا استعامهلا ،فقال:
ِ ِ
ِ
ِ
اص ْوا بِ ْ
اص ْوا بِال َّص ْ ِرب﴾ [العرص ..]3 :أي
احلَ ِّق َوت ََو َ
الصاحلَات َوت ََو َ
﴿إِ ََّل ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
هؤَلء هم اإلنسان الكريم عند اهلل ،الذي يلقاه ربه بالرضا والرضوان ..وهم الذين آمنوا
باهلل ،وعرفوا ما هلل تعاىل ،من كامل وجالل ،فاستمسكوا باحلق ،وهو اإليامن ،وما يدعو
إليه ،وما ينهى عنه ..ثم تواصوا به فيام بينهم ،فنصح بعضهم لبعض باَلستقامة عليه،
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والتمسك به ،ويف هذا ما يقوى من جبهة احلق ،ويكثر من أتباعه.
الص ْ ِرب﴾ [العرص ]3 :إشارة إىل أن طريق
اص ْوا بِ َّ
﴿وت ََو َ
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىلَ :
اإليامن ،واَلستقامة عىل رشيعته ليس أمرا هينا ،فإن ذلك إنام حيتاج إىل معاناة وصرب عىل
مغالبة الشهوات ،وقهر دواعى األهواء ،ووساوس الشيطان؛ فطريق احلق طريق حمفوف
باملكاره ،والصرب هو زاد الذين يسلكون طريقه ،ويبلغون به غايات الفوز والفالح.
قال آخر( :)2وهلذا يعترب اهلل تعاىل التناصح من صفات املسلم األساسية ،والتي متيزه
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
﴿واملُْؤْ ِمنُ َ
ض
ون َواملُْؤْ ِمن ُ
عن غريه من الكفار واملنافقني ،كام قال تعاىلَ :
ِ
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
ون الزَّ كَا َة َو ُيطِي ُع َ
الص َال َة َو ُيؤْ ُت َ
يم َ
ون اهللََّ َو َر ُسو َل ُه
ون َّ
َن املُْنْك َِر َو ُيق ُ
َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ِ
يم﴾ [التوبة ،]71 :ففي اآلية الكريمة إشارة إىل ما يف
ُأو َلئِ َك َس َ ْري َ ُ
مح ُه ُم اهللَُّ إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
املؤمنني من معاين اإلنسانية ،التي تعطى املؤمن وجودا مشخصا ،وذاتية مستقلة ،ثم هو ـ
مع هذا الوجود الذايت املستقل ـ حيكمه عقل رشيد ،ويوجهه قلب سليم ،فيلتقى مع
أصحاب العقول ال رشيدة ،ويتجاوب مع أوىل القلوب السليمة ،عىل جبهة احلق ،وحتت
راية اخلري ،فإذا هو قوة عاملة يف هذا امليدان ،يعمل للحق مع العاملني ،وينترص للخري مع
أهل اخلري ..يبادهلم وَلء بوَلء ،وحبا بحب ،وإخاء بإخاء ..وليس كذلك املنافقون
واملنافقات ..فهم كتلة متضخمة من اخلبث ..أشبه بالديدان التي تتخلق من الرمم ،ليس
بينها جتاوب يف املشاعر ،أو تالق يف التفكري ،وإنام هي كائنات تسبح فوق هذه الرمم،
وتغتذى منها.
قال آخر( :)3وقد وصف اهلل املؤمنني يف هذه اآلية بصفات َخس تضاد مثلها يف

( )3تفسري املراغي ()160 /10

( )1التفسري القرآين للقرآن ()1669 /16
( )2التفسري القرآين للقرآن ()843 /5

469

املنافقني ..وأوهلا أهنم يأمرون باملعروف واملنافقون يأمرون باملنكر ..وثانيها أهنم ينهون عن
املنكر واملنافقون ينهون عن املعروف ،وهاتان اخلصلتان مها سياج الفضائل ومنع فشو
الرذائل ..وثالثها أهنم يؤدون الصالة عىل أقوم وجه وأكمله بخشوع وإخبات هلل وحضور
القلب يف مناجاته ،واملنافقون إذا قاموا إىل الصالة قاموا وهم كساىل يراءون الناس..
ورابعها أ هنم يعطون الزكاة املفروضة عليهم وما وفقوا له من التطوع ،واملنافقون يقبضون
أيدهيم ،واملنافقون وإن كانوا يصلون ،مل يكونوا يقيمون الصالة ،وكانوا يزكون وينفقون
ِ
اهت ْم إِ ََّل
ولكن خوفا أو رياء َل طاعة هلل تعاىل كام قال تعاىلَ :
﴿و َما َمنَ َع ُه ْم َأ ْن ُت ْق َب َل من ُْه ْم َن َف َق ُ ُ
ون إِ ََّل َو ُه ْم ك ِ
َار ُه َ
الص َال َة إِ ََّل َو ُه ْم ُك َس َاىل َو ََل ُين ِْف ُق َ
َأ َّهنُ ْم َك َف ُروا بِاهللَِّ َوبِ َر ُسولِ ِه َو ََل َي ْأ ُت َ
ون﴾
ون َّ
[التوبة ..]54 :وخامسها أهنم يستمرون عىل الطاعة برتك ما هنوا عنه وفعل ما أمروا به بقدر
الطاقة ،وبضد ذلك املنافقون فإهنم فاسقون خارجون عن حظرية الطاعة.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل ما يكون هلم من حسن العاقبة وعظيم اجلزاء عىل مجيل
مح ُه ُم اهللَُّ﴾ [التوبة ]71 :أي إنه تعاىل يتعهدهم برمحته يف الدنيا
أعامهلم فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك َس َ ْري َ ُ
واآلخرة باستمرارهم عىل طاعته وطاعة رسوله ،ويقابل هذا نسيانه تعاىل للمنافقني ولعنه
ِ
يم﴾ [التوبة ]71 :أي إنه تعاىل عزيز َل يمتنع عليه شىء من وعده
إياهم﴿ ..إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
وَل وعيده حكيم َل يضع شيئا منهام يف غري موضعه.
قال آخر :ويف مقابل ذلك ..عندما ذكر املنافقني قال﴿ :املُْنَافِ ُق َ
ات َب ْع ُض ُه ْم
ون َواملُْنَافِ َق ُ
َن املَْعر ِ
ِم ْن َب ْع ٍ
وف َو َي ْقبِ ُض َ
ض َي ْأ ُم ُر َ
ون َأ ْي ِد َ ُهي ْم ن َُسوا اهللََّ َفن َِس َي ُه ْم إِ َّن
ون بِاملُْنْك َِر َو َين َْه ْو َن ع ِ ْ ُ
املُْنَافِ ِقنيَ ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [التوبة]67 :
ُ
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قال آخر :وهكذا ،ذكر اهلل تعاىل اجلزاء العظيم الذي أعده املؤمنني ،وذكر أوصافهم
رتى ِم َن
التي استحقوا هبا هذا اجلزاء ،ومنها هذه اخلصلة األساسية ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ ْاش َ َ
ِِ
ون ِيف َسبِ ِ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اهللَِّ َف َي ْق ُت ُل َ
اجلنَّ َة ُي َقاتِ ُل َ
ون َوعْدً ا َع َل ْي ِه
املُْؤْ مننيَ َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم بِ َأ َّن َهل ُ ُم ْ َ

ِ
ِ ِ ِ
ِ
اإلن ِ
َح اقا ِيف الت َّْو َر ِاة َو ْ ِ
ْج ِ
رشوا بِ َب ْي ِع ُك ُم ا َّل ِذي َبا َي ْع ُت ْم
يل َوا ْل ُق ْرآن َو َم ْن َأ ْو َىف بِ َع ْهده م َن اهللَِّ َف ْ
اس َت ْب ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ون الس ِ
اجدُ َ
السائِ ُح َ
احل ِامدُ َ
ون ا ْل َعابِدُ َ
يم التَّائِ ُب َ
ون
الراك ُع َ َّ
ون َّ
ون َّ
ون ْ َ
بِه َو َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
ِِ
ون ِحلدُ ِ
َن املُْنْك َِر و ْ ِ
ون بِاملَْعر ِ
ِ
ود اهللَِّ َو َب ِّ ِ
ون ع ِ
َّاه َ
رش املُْؤْ مننيَ ﴾ [التوبة 111 :ـ
وف َوالن ُ
احلاف ُظ َ ُ
َ َ
ْاآلم ُر َ ْ ُ
]112

قال آخر :وعندما ذكر اهلل تعاىل التغيري والتحريف الذي وقع فيه أهل الكتاب قال:
ِ
ِ
ِ ِ
﴿ ُل ِعن ا َّل ِذين َك َفروا ِمن بنِي إِ ِ
َص ْوا َوكَا ُنوا
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم َذل َك بِ َام ع َ
َ
رسائ َيل ع ََىل ل َسان داود َوع َ
َ ُ
َْ ْ َ
َاه ْو َن َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه َل ِبئ َْس َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
َي ْعتَدُ َ
ون ت ََرى كَثِ ًريا ِمن ُْه ْم َيت ََو َّل ْو َن
ون كَا ُنوا ََل َي َتن َ

ا َّل ِذين َك َفروا َلبِئْس ما َقدَّ م ْت َهلم َأ ْن ُفسهم َأ ْن س ِ
خ َط اهلل َع َل ْي ِه ْم َو ِيف ا ْل َع َذ ِ
اب ُه ْم َخالِدُ َ
ون َو َل ْو
َ َ َ ُْ ُ ُ ْ َ
َ ُ
وهم َأولِياء و َلكِن كَثِريا ِمنْهم َف ِ
ِ
اس ُق َ
كَا ُنوا ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [املائدة:
ون بِاهللَِّ َوالنَّبِ ِّي َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْيه َما َّاخت َُذ ُ ْ ْ َ َ َ َّ ً ُ ْ
 78ـ ]81

قال آخر( :)1واآليات الكريمة تذكر أن الذين كفروا من بنى إرسائيل هم عامة بنى
إرسائيل ومعظمهم ،حتى َل يدخل الذين سلم هلم دينهم منهم ،واآليات الكريمة حتمل ـ
إىل جانب اللعنة التي رمى اهلل هبا هؤَلء القوم ـ وصفا كاشفا هلم ،وهو أهنم كفروا ..وقوله
ِ
ِ ِ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم﴾ [املائدة ]78 :أي أن اهلل وجه حكمه باللعنة عىل
تعاىل﴿ :ع ََىل ل َسان َد ُاوو َد َوع َ
الذين كفروا من بنى إرسائيل ،حمموَل عىل لسان داود وعيسى بن مريم ..فقد لعنهم اهلل
سبحانه مرتني ..مرة عىل لسان داود ،ومرة عىل لسان عيسى عليهام السالم ..وَل نسأل ماذا
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كانت لعنة داود هلم ،وَل عن أي شىء كانت تلك اللعنة التي رماهم اهلل هبا عىل لسان داود،
وكذلك الشأن يف اللعنة التي جاءهتم عىل لسان املسيح ..فقد غري القوم وبدلوا يف زبور
داود ،ويف إنجيل عيسى.
َاه ْو َن َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه﴾ [املائدة ،]79 :وهو
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل﴿ :كَا ُنوا ََل َي َتن َ
بيان لسبب من أسباب اللعنة التي لعن اهلل هبا بنى إرسائيل ،وهي أهنم مع عدواهنم عىل
حرمات اهلل ،وتطاوهلم عىل أنبيائه بالتكذيب وبالقتل ،مل يكن فيهم من رشيد ينكر عليهم
َاه ْو َن َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه﴾ [املائدة ]79 :أي
هذا املنكر ،ويردهم عن هذا الضالل﴿ ..كَا ُنوا ََل َي َتن َ
َل ينهى حمسنهم مسيئهم ،وَل يأخذ عاملهم بيد جاهلهم ،فال تناصح بينهم عىل معروف،
وَل تناهى عن منكر ..وليس هذا شأن اجلامعة السليمة ،املتنبهة لكل آفة تعرض ألى عضو
من أعضائها..
قال آخر( :)2ثم يذكر اهلل تعاىل أن هذا ليس شأن عامتهم وحسب ،بل هو شأن
الر َّبانِ ري َ
ون
رؤسائهم وأصحاب السلطة الروحية فيهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل ْو ََل َينْ َه ُ
اه ُم َّ
ِ
َو ْاألَ ْح َب ُار َع ْن َق ْو ِهل ُم ْ ِ
الس ْح َت َلبِئ َْس َما كَا ُنوا َي ْصنَ ُع َ
ون﴾ [املائدة ..]63 :ثم قال
اإل ْث َم َو َأكْل ِه ُم ر
تعاىلَ ﴿ :لبِئ َْس َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
ون﴾ [املائدة ،]79 :وهو جتريم ألفعال اليهود مجيعا ،عامتهم
وخاصتهم ،علامؤهم وجهالؤهم ..فأفعاهلم كلها منكرةَ ،ل تتحرى احلق ،وَل تستقيم عليه
قال آخر( :)3ثم قال تعاىل﴿ :ت ََرى كَثِ ًريا ِمن ُْه ْم َيت ََو َّل ْو َن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا﴾ [املائدة ]80 :أي
أن علامء اليهود ،وخاصتهم ،يعطون وَلءهم ومودهتم للذين كفروا من مرشكى العرب،
ومن كافرى اليهود أنفسهم ،ليظاهروهم عىل الدعوة اإلسالمية ،وليقودوا جبهة الكفر
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املتصدية هلا ..وهذا منهم هو كفر فوق كفر ،وضالل فوق ضالل ..إذ مل يكفهم أهنم عرفوا
احلق وكتموه ،بل أجلبوا عليه األعداء ،وكانوا هلم يف حربه سندا وظهريا ،فاستحقوا هلذا
سخط اهلل عليهم ،وأن يصلوا النار التي أعدها للعصاة املحادين هلل ورسوله.
قال آخر( :)1وهذا ما يشري إليه قوله تعاىلَ ﴿ :لبِئْس ما َقدَّ م ْت َهلم َأ ْن ُفسهم َأ ْن س ِ
خ َط
َ َ َ ُْ ُ ُ ْ َ
اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم َو ِيف ا ْل َع َذ ِ
اب ُه ْم َخالِدُ َ
ون﴾ [املائدة ،]80 :أي بئس ما قدمته هلم أنفسهم ،وأعدته
ليوم اجلزاء ،سخط اهلل ولعنته هلم يف الدنيا ،والعذاب الشديد يوم القيامة يف جهنم خالدين
﴿و َل ْو كَا ُنوا ُيؤْ ِمنُ َ
وه ْم َأ ْولِ َيا َء﴾
ون بِاهللَِّ َوالنَّبِ ِّي َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه َما َّاخت َُذ ُ
فيها أبدا ..ثم قال تعاىلَ :
[املائدة ،]81 :وهو بيان هلذا املرض اخلبيث املستكن يف قلوب هؤَلء العلامء من بنى إرسائيل،
وهو أهنم قد أعمى بصائرهم باحلسد ،فألقوا بأنفسهم إىل التهلكة ،وكفروا باهلل ،إذ كفروا
بالنبي وما أنزل إليه من ربه ،وكان ما بأيدهيم من دَلئل تدل عىل نبوته ،وما عندهم من علم
به وبرسالته ـ جديرا بأن جيعلهم أسبق الناس إىل لقاء هذا النبي ،واإليامن به ،والوقوف من
ورائه ،واجلهاد حتت رايته ..لكنهم ختلوا عن مكاهنم هذا ،الذي كان ينبغى أن يأخذوه مع
النبي ،وانحازوا إىل جهة الكافرين واملنافقني حسدا وبغيا.
قال آخر( :)2ثم قال تعاىل﴿ :و َلكِن كَثِريا ِمنْهم َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة ،]81 :وهو حكم عىل
َ َّ ً ُ ْ
الكثرة الغالبة من علامء اليهود بالفسق ،واخلروج عن الطريق القويم ،طريق احلق والنور،
إىل طريق العامية والضالل ..وإن قليال منهم هو الذي سلم فلم يقع حتت طائلة هذا احلكم.
قال آخر :واألمر َل يتوقف عند األفراد؛ بل عىل اجلميع ،بكل ما أوتوا من طاقات
أن ينهضوا هبذا الواجب الذي تتوقف عليه خريية األمة ،كام قال تعاىلُ ﴿ :كنْ ُت ْم َخ ْ َري ُأ َّم ٍة
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ون بِاملَْعر ِ
وف َو َتن َْه ْو َن ع ِ
ون بِاهللَِّ َو َل ْو آ َم َن َأ ْه ُل ا ْلكِت ِ
ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
َن املُْنْك َِر َو ُتؤْ ِمنُ َ
َاب
َّاس َت ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ون و َأ ْك َثر ُهم ا ْل َف ِ
ِ
ِ
اس ُق َ
َلك َ
ون﴾ [آل عمران]110 :
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْم من ُْه ُم املُْؤْ منُ َ َ ُ ُ
قال آخر( :)1واآلية الكريمة تشري إىل أن قيمة كل أمة بالنسبة إىل األمم األخرى ،هي
يف املبادئ التي تؤمن هبا ويف الدور الكبري الذي تقوم به يف حياة الناس ..وعىل هذا األساس
جاءت هذه اآلية لتؤكد أفضلية األمة اإلسالمية عىل سائر األممَ ،ل من خالل اجلانب
الذايت الذي يقوم عىل تفضيل شعب عىل شعب لصفاته الذاتية ،أو َلمتيازات غيبية خاصة
كام هو شأن اليهود يف اعتقادهم بأهنم شعب اهلل املختار ،بل من خالل الدور الذي أنيط هبا
يف تغيري الواقع الفاسد بكل الوسائل املمكنة ،سواء كان ذلك باإلقناع القائم عىل أساس
املحبة ،أو بالقوة التي حتطم احلواجز التي يقيمها اآلخرون أمام حرية اإلسالم يف الدعوة،
أو التي تواجه التمرد املنحرف الذي يقوم به األفراد يف املجتمعات اإلسالمية ،فهي أمة
قائدة ملجتمعها وجمتمعات اآلخرين من حيث الدور الذي أنيط هبا.
اخل ْ ِ
ري َو َي ْأ ُم ُر َ
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :و ْل َت ُك ْن ِمنْ ُك ْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
ون
ون إِ َىل ْ َ
بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
َن املُْنْك َِر َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [آل عمران ،]104 :أي ولتكن منكم طائفة
ُْ
متميزة تقوم بالدعوة واألمر باملعروف والنهى عن املنكر ..واملخاطب هبذا هم املؤمنون
كافة فهم مكلفون بأن ينتخبوا منهم أمة تقوم هبذه الفريضة ،وذلك بأن يكون لكل فرد
منهم إرادة وعمل يف إجيادها ،ومراقبة سريها بحسب اَلستطاعة ،حتى إذا رأوا منها خطأ
أو انحرافا أرجعوها إىل الصواب.
قال آخر :وهلذا ،فإن اهلل تعاىل عندما ذكر صفة نبينا  يف الكتب املتقدمة ذكر أنه
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الر ُس َ
موصوف فيها بأنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،كام قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن َيتَّبِ ُع َ
ول
ون َّ
يل ي ْأمر ُهم بِاملَْعر ِ
النَّبِي ْاألُمي ا َّل ِذي َجيِدُ و َن ُه م ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُهم ِيف الت َّْور ِاة َو ْ ِ ِ
اه ْم
وف َو َين َْه ُ
اإلنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
َ
ْ
َ
َّ ِّ َّ
ات و ُحيرم َع َلي ِهم ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ع ِ
َص ُه ْم َو ْاألَغ َْال َل ا َّلتِي
َن املُْنْك َِر َو ُحي رل َهل ُ ُم ال َّط ِّي َب َ َ ِّ ُ ْ ُ َ
اخل َبائ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
ِ
ِ
رور ا َّل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َلئِ َك ُه ُم
كَان ْ
َرصو ُه َوا َّت َب ُعوا الن َ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا َّلذي َن آ َمنُوا بِه َوعَزَّ ُرو ُه َون َ ُ
املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األعراف]157 :

قال آخر :وهكذا ،عندما ذكر فضل الصاحلني املؤمنيني من أهل الكتاب ،قال:
ون آي ِ
ِ
﴿ َل ْي ُسوا َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ون ُيؤْ ِمنُ َ
ات اهللَِّ آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون
َاب ُأ َّم ٌة َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
اخلري ِ
ون بِاملَْعر ِ
ِ
َن املُْنْك َِر َو ُي َس ِار ُع َ ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
ات َو ُأو َلئِ َك
بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ون يف ْ َ ْ َ
ِمن الص ِ
احلنيَ ﴾ [آل عمران 113 :ـ  ]114فاعترب خريية هذه الطائفة يف أمرها باملعروف وهنيها عن
َ َّ
املنكر.
قال آخر( :)1وهلذا يأمرنا اهلل تعاىل أن نبدأ النصيحة بأهلنا وأقاربنا ،كام قال تعاىل:
﴿يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ُقوا َأ ْن ُفس ُكم و َأ ْهلِي ُكم نَارا و ُقود َها النَّاس و ِْ
احل َج َار ُة َع َل ْي َها َم َالئِ َك ٌة ِغ َال ٌظ
ُ َ
ْ ً َ ُ
َ ْ َ
َ َ
َ رَ
ون َما ُيؤْ َم ُر َ
ون اهللََّ َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
ِشدَ ا ٌد ََل َي ْع ُص َ
ون﴾ [التحريم ،]6 :ففي اآلية الكريمة تنبيه
لإلنسان من غفلته عن األعداء املرتبصني به ،وبأهله ،والتي إن مل يأخذ حذره منها أوردته
موارد اهلالك ،هو وأهله ..ووقاية اإلنسان نفسه ،من النار ،هي يف أن يستقيم عىل رشيعة
اهلل ،ويقف عند حدود أوامرها ونواهيها ..ففي ذلك سالمته من عذاب السعري ..أما وقاية
أهله ،فتكون بنصحه هلم ،وإرشادهم إذا ضلوا ،وتنبيههم إذا غفلوا ..ثم قبل هذا كله ،جيب
أن يكون هو القدوة احلسنة هلم ،يف طاعة اهلل ،ويف اتقاء حرماته ..ألن اخلطاب هنا إنام هو
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لرأس اجلامعة ،يف األرسة ،ونحوها ،كاألب ،واألخ األكرب ،والعامل ،وذوى الوجاهة
واملكانة يف هذا املجتمع الصغري ..فهو هنا مسئول مسؤولية الراعي عن رعيته.
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىل﴿ :و ُقود َها النَّاس و ِْ
احل َج َار ُة﴾ [التحريم ]6 :إشارة إىل قوة
ُ َ
َ ُ
الطاقة احلرارية هلذه النار ،التي جتعل احلجارة وقودا هلا ،كام توقد نار الدنيا باحلطب ..ويف
ون َما ُيؤْ َم ُر َ
ون اهللََّ َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
قولهَ ﴿ :ع َل ْي َها َم َالئِ َك ٌة ِغ َال ٌظ ِشدَ ا ٌد ََل َي ْع ُص َ
ون﴾ [التحريم:
 ]6تعريف بخزنة جهنم وحراسها ،وما هم عليه من غلظة وشدة ..فهم هبذه الغلظة وتلك
الشدة يتعاملون مع أعتى املجرمني ،وأضل الضالني.
الص َال ِة
﴿و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك بِ َّ
قال آخر :بل إن اهلل تعاىل قال خماطبا رسول اهلل  بذلكَ :
ِ ِ
رب َع َل ْي َها ََل ن َْس َأ ُل َك ِرزْ ًقا ن َْح ُن ن َْرزُ ُق َ
ك َوا ْل َعاق َب ُة لل َّت ْق َوى﴾ [طه]132 :
َو ْ
اص َط ِ ْ
قال آخر( :)2ففي اآلية الكريمة دعوة للنبى  أن يدعو أهله من زوج وولد ،وكل
مؤمن ومؤمنة ،إذ كانوا مجيعا أهله ،وهو القيم عليهم ،واملدبر ألمرهم للصالة ،إذ هي
رب َع َل ْي َها﴾ [طه]132 :
﴿و ْ
الصورة املثىل الكاملة لذكر اهلل ،ومحده وشكره ..وقوله تعاىلَ :
اص َط ِ ْ

أمر باملداومة عليها ،وإن كان يف تلك املداومة شىء من العناء ..فذلك تكليف ،وللتكاليف
أعباؤها وأثقاهلا ،وإَل ما استحق القائمون هبا محدا ،وَل استوجبوا أجرا ..ويف قوله تعاىل:
َ
﴿َل ن َْس َأ ُل َك ِرزْ ًقا﴾ [طه ]132 :إشارة إىل أن الصالة التي يؤدهيا النبي  ومن معه من املؤمنني
هلل ليست سدا حلاجة اهلل سبحانه وتعاىل إليها؛ فاهلل سبحانه يف غنى عن العاملني ..وكل ما
يتقدم به املؤمنون واملتقون إىل اهلل من طاعات وقربات عائد إليهم ،حيث تطهر به قلوهبم،
وتزكو به نفوسهم ،كام قال تعاىل﴿ :ما ُأ ِريدُ ِمنْهم ِمن ِرزْ ٍق وما ُأ ِريدُ َأ ْن ي ْط ِعم ِ
ون إِ َّن اهللََّ ُه َو
ُ ْ ْ
ُ ُ
َ َ
َ
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الرزَّ ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة املَْتِنيُ ﴾ [الذاريات 57 :ـ  ،]58وقال يف هدى األضاحىَ ﴿ :ل ْن َين ََال اهللََّ ُحلُو ُم َها
َّ
ِ
ِ
ِ
م﴾ [احلج]37 :
َو ََل د َماؤُ َها َو َلك ْن َينَا ُل ُه ال َّت ْق َوى منْ ُك ْ
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىل﴿ :ن َْح ُن ن َْرزُ ُق َك﴾ [طه ]132 :مقابلة لقوله تعاىلَ :
﴿َل
ن َْس َأ ُل َك ِرزْ ًقا﴾ [طه ]132 :أي بل نحن نرزقك ،ونتفضل عليك ابتداء وانتهاء ..وقوله تعاىل:
﴿وا ْلع ِ
اق َب ُة لِل َّت ْق َوى﴾ [طه ]132 :إشارة إىل أن ما يؤديه النبي  واملؤمنون هلل سبحانه وتعاىل
َ َ
ات الص ِ
ِ
ات
احلَ ُ
﴿وا ْل َباق َي ُ َّ
من عبادات ،وقربات ،هو مما يدخر هلم ،ويبقى ..كام قال تعاىلَ :
َخ ْ ٌري ِعنْدَ َر ِّب َك َث َوا ًبا َو َخ ْ ٌري َأ َم ًال﴾ [الكهف ..]46 :ويف إسناد العاقبة إىل التقوىَ ،ل إىل األعامل
الصاحلة ،إشارة إىل أن األعامل الصاحلة هي وسائل إىل غاية ،والغاية هي التقوى ..التي هي
ثمرة األعامل الصاحلة.
قال آخر( :)2وهكذا ،فإن أول أمر لرسول اهلل  بعد البعثة كان بأن يبدأ دعوته
﴿و َأن ِْذ ْر ع َِش َريت َ
َك ْاألَ ْق َربِنيَ ﴾ [الشعراء ،]214 :باعتبارهم
بعشريته األقربني ،كام قال تعاىلَ :
قاعدة أوىل إلنذار اآلخرين ،ألن الناس قد يتحدثون معه عن عشريته بأهنم األوىل باتباعهم
خط الدعوة فيام جيب أن يلتقوا به من مفاهيمها وتعاليمها ،فإذا آمنوا به وصدقوه كانوا عونا
له عىل رسالته بالتف افهم حوله ونرصهتم له ،بينام يفرض املوقف املعاكس نتيجة معاكسة،
ألهنم يكونون حجة عليه ،حيث يمكن أن يثأر احلديث لدهيم بأنه لو كان صادقا لصدقته
عشريته ألنه أعرف الناس هبم وأقرهبم إليه.
قال آخر( :)3وهكذا أثنى اهلل تعاىل عىل إسامعيل عليه السالم ،ونصيحته ألهل،
َان ص ِ
ِ
﴿وا ْذ ُك ْر ِيف ا ْلكِت ِ
َان َر ُس ً
وَل نَبِ ايا َوك َ
اد َق ا ْل َوع ِْد َوك َ
َان َي ْأ ُم ُر َأ ْه َل ُه
َاب إِ ْس َامع َيل إِ َّن ُه ك َ َ
فقالَ :
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بِالص َال ِة والزَّ ك ِ
َاة َوك َ
َان ِعنْدَ َر ِّب ِه َم ْر ِض ايا﴾ [مريم 54 :ـ  ،]55فقد وصفه اهلل تعاىل يف اآليتني
َ
َّ
الكريمتني بأربعة أوصاف تدل عىل الكامل اإلنساين الذي َل يعلو عليه كامل ..وأوهلا أنه
كان صادق الوعد ،أي أنه إذا وعد َل َييس ،وَل يكذب بل ينفذه ،وكل األنبياء عليهم
السالم كذلك ولكن وصف اهلل به إسامعيل عليه السالم ،ألنه كان أخص أوصافه واشتهر
به ،فإن إبراهيم أباه عندما رأى الرؤيا بذبح إسامعيل مل جيبن إسامعيل ،بل قال﴿ :ست ِ
َجدُ ِين
َ
ِ
الصابِ ِري َن﴾ [الصافات ،]102 :وصدق وعده ،فاستعد ألن يذبح ،حيث قال اهلل
إِ ْن َشا َء اهللَُّ م َن َّ
الرؤْ َيا﴾ [الصافات ،]105 :فهو الذبيح األول ،وصدق الوعد والوفاء به
تعاىلَ ﴿ :قدْ َصدَّ ْق َت ر
والرضا بتنفيذه وعدم احليف فيه ،وقد كان إسامعيل كذلك فيام وعد وأوىف.
قال آخر( :)1وثانيها أنه كان رسوَل نبيا ،حيث كان رسوَل إىل جرهم الذين حلوا
بمكة معه ومع أمه ،وكان مرسال من اهلل بتبليغ رشيعة إبراهيم ،فنبأ هبا قومه وأنذرهم
وخوفهم..
قال آخر( :)2وثالثها أنه كان يأمر أهله بالصالة والزكاة ،أي إنه بعد أن كمل نفسه
اشتغل بتكميل أمته وأقرب الناس إليه ..ورابعها أنه كان مرضيا عند ربه ،حممودا فيام كلفه
به ،غري مقرص يف طاعته.
قال آخر :وهكذا أثنى اهلل تعاىل عىل إبراهيم عليه السالم ودعوته ألهله ،كام قال
يه يا َأب ِ
ِ ِ
اهيم إِ َّنه ك َ ِ
ِ
﴿وا ْذ ُك ْر ِيف ا ْلكِت ِ
ت ِمل َ َت ْع ُبدُ َما ََل َي ْس َم ُع
َان صدِّ ي ًقا نَبِ ايا إِ ْذ َق َال ألَبِ َ َ
َاب إِ ْب َر َ ُ
تعاىلَ :
و ََل يب ِرص و ََل يغْنِي َعن َْك َشيئًا يا َأب ِ
ت إِ ِّين َقدْ َجا َء ِين ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما َمل ْ َي ْأتِ َك َفاتَّبِ ْعنِي َأ ْه ِد َك
ْ َ َ
َ ُْ ُ َ ُ
َصيا يا َأب ِ
ان ك َ ِ
َِصا ًطا س ِويا يا َأب ِ
ِ
الش ْي َط َ
الش ْي َط َ
ان ِإ َّن َّ
ت ََل َت ْع ُب ِد َّ
ف َأ ْن
ت ِإ ِّين َأ َخا ُ
َان ل َّلر ْمح َِن ع ا َ َ
َ ا َ َ
َ
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ِ

ِ

ِ ِ

لش ْي َ
الر ْمح َِن َف َت ُك َ
ون ل َّ
طان َول ايا﴾ [مريم 41 :ـ ]45
َي َم َّس َك ع ََذ ٌ
اب م َن َّ
قال آخر :بل إن اهلل تعاىل علمنا كيف نجلس جمالس النصح مع أهلينا بُّضب
نموذج عىل ذلك بلقامن عليه السالم ،فقال﴿ :و َل َقدْ آ َتينَا ُل ْقام َن ِْ
احلك َْم َة َأ ِن ْاش ُك ْر هللَِّ َو َم ْن
َ
ْ َ
َي ْش ُك ْر َفإِن ََّام َي ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اهللََّ غَنِ ٌّي َمحِيدٌ َوإِ ْذ َق َال ُل ْق َام ُن َِل ْبنِ ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه َيا ُبن ََّي ََل
ِ
ِ
يم َو َو َّص ْينَا ْ ِ
ُت ْ ِ
اإلن َْس َ
مح َل ْت ُه ُأ رم ُه َو ْهنًا ع ََىل َو ْه ٍن َوفِ َصا ُل ُه
ان بِ َوالِدَ ْي ِه َ َ
الرش َك َل ُظ ْل ٌم عَظ ٌ
رش ْك بِاهللَِّ إ َّن ِّ ْ
ِيف عَا َم ْ ِ
اك ع ََىل َأ ْن ُت ْ ِ
اهدَ َ
رش َك ِِّب َما َل ْي َس َل َك بِ ِه
ني َأ ِن ْاش ُك ْر ِيل َولِ َوالِدَ ْي َك إِ َ َّيل املَْ ِص ُري َوإِ ْن َج َ
ِ
ِ
ِ
َاب إِ َ َّيل ُث َّم إِ َ َّيل َم ْر ِج ُع ُك ْم
ع ْل ٌم َف َال ُتط ْع ُه َام َو َصاح ْب ُه َام ِيف الدر ْن َيا َم ْع ُرو ًفا َوات َِّب ْع َس ِب َيل َم ْن َأن َ

َف ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون َيا ُبن ََّي إِ َّهنَا إِ ْن ت ُ
َك ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل َف َت ُك ْن ِيف َص ْخ َر ٍة َأ ْو ِيف
يف َخبِري يا بنَي َأ ِق ِم الص َال َة و ْأمر بِاملَْعر ِ
ض ي ْأ ِ
ِ
وف
ت ِ َهبا اهللَُّ إِ َّن اهللََّ َلطِ ٌ
َّ
الس َام َوات َأ ْو ِيف ْاألَ ْر ِ َ
َ ُْ ُْ
ٌ َ ُ َّ
َّ
رب ع ََىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
َوا ْن َه ع ِ
ور َو ََل ُت َص ِّع ْر َخدَّ َك لِلن ِ
َّاس َو ََل
َن املُْنْك َِر َو ْ
اص ِ ْ
ِ
ب ُك َّل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
َمت ْ ِ
ور َوا ْق ِصدْ ِيف َم ْشيِ َك َواغ ُْض ْض ِم ْن
ض َم َر ًحا إِ َّن اهللََّ ََل ُحي ر
صوتِ َك إِ َّن َأ ْنكَر ْاألَصو ِ
احل ِم ِ
ري﴾ [لقامن 12 :ـ ]19
ات َل َص ْو ُ
ْ َ
َ ْ
ت َْ
َ
احلكومة العادلة:

بعد أن استمعت إىل كل هذه األحاديث اجلميلة يف مدينة املجتمع الفاضل ،اقرتب
مني بعضهم ،وقال :يكفيك ما سمعته هنا ..فهيا بنا إىل مدرسة احلكومة العادلة ..فال يمكن
أن ينتظم املجتمع ،وَل أن يتحقق اإلصالح اَلجتامعي بأرقى صوره من دون استعانة
باحلكومة العادلة ،التي توفر كل املؤسسات التي تعني عىل ذلك ،وتردع كل اجلهات التي
تنحرف باإلنسان أو املجتمع عن القيم التي رضيها اهلل لعباده.
قلت :إذن سأسري إىل املركز الذي ُتدار فيه سياسة العامل أمجع.
قال :ليس لدينا يف هذا العامل أي مؤسسة مركزية ..وحاكمنا الصالح ،ومن معه من
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احلكام الصاحلني ينترشون يف األرض بحسب ما تقتضيه احلاجات ،من غري أن يكون هلم
حمل خاص ،أو عاصمة خاصة ،إَل بيوهتم التي يأوون إليها.
قلت :مل أعرف هذا يف عرصي.
قال :لقد استفاد حكامنا الصاحلون من كل األخطاء التي وقعت يف العصور
السابقة ،وقد رأوا أن وضع عاصمة خاصة باحلكم يف أي مدينة من املدن ،سيثري عليها سائر
املدن ،ولذلك صارت كل املدن مراكز لذلك ..وقد أعاننا عىل ذلك ما فتحه اهلل علينا من
العلوم والتقانات املرتبطة هبا.
قلت :فام دور هذه املدرسة التي طلبت مني الذهاب إليها؟
قال :دورها ختريج الصاحلني من احلكام والوزراء واملستشارين وغريهم..
قلت :فهي فرصة يل إذن للتعرف عىل النظام الذي حيكم مدينتكم.
قالَ :ل يمكنك أن تتعرف إَل عىل القيم التي حتكمه ..أما التفاصيل ..فإنه َل يمكنك
معرفة ذلك اآلن ..وعساك تعرفه يف رحلة أخرى.
احلاكمية:
رست معه يف مركبته العجيبة إىل مدرسة احلكومة العادلة ،وكانت قريبة جدا من
مدينة املجتمع الفاضل ..وهناك ودعني وطلب مني أن أسري بني أقسامها ،والتي مل تكن
ختتلف يف مجاهلا عن سائر ما مررت به من أقسام.
وقد كان أول قسم مررت به ،أو سمح يل برؤيته ،واَلستامع ألهله[ ،قسم الترشيع] ،وقد
رأيت األستاذ َياطب طلبته قائال :أنتم تعلمون أن األرض التي نورها بأنوار اهلداية ،مل تتحقق
بذلك إَل بعد أن سلمت لرهبا ،وعلمت أنه َل يمكن أن يديرها غريه ..فهو الذي خلق اخللق،
وهو األعلم بحاجاهتم ،ومصاحلهم ..وأريد منكم اآلن أن تذكروا يل بعض اآليات الكريمة التي
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تتحدث عن نعمة اهلل عىل خلقه بحاكميته عليهم ،وربوبيته هلم.
قال أحدهم :القرآن الكريم كله يتحدث عن ذلك ،وكل األنبياء عليهم السالم جاءوا
لذلك ،ولوَل ذلك ما واجههم أقوامهم؛ فهم مل يواجهوهم ألجل طقوس العبادة ،وإنام ألجل ما
هنوهم عنه من اَلستبداد والتسلط ،وترك احلكم بام أنزل اهلل.
قال آخر( :)1ومن اآليات الكريمة الرصحية يف ذلك قوله تعاىلِ ِ :
ص
كْم ِإ ََّل َِّ
هلل َي ُق ر
احل ُ
﴿إن ْ ُ
احل َّق و ُهو َخري ا ْل َف ِ
اص ِلنيَ ﴾ [األنعام ،]57 :واآلية الكريمة ،وإن وردت يف احلكم يف القضايا الكونية
َْ َ َ ْ ُ
مما ينزله اهلل تعاىل من العذاب أو من اخلري ،فإهنا كذلك تتضمن حكمه يف القضايا الترشيعية ،ألنه
هو الذي يملك الكون كله واإلنسان كله فليس ألحد ـ حتى الرسول ـ أن يترصف يف أي شأن
من شؤونه إَل بإذن اهلل.
قال آخر( :)2ويدل لذلك قوله تعاىل عىل لسان يوسف عليه السالم ألصحابه يف
ون َخري َأ ِم اهللَُّ ا ْلو ِ
ِ
احدُ ا ْل َق َّه ُار َما َت ْع ُبدُ َ
ون ِم ْن
َ
الس ْج ِن َأ َأ ْر َب ٌ
السجنَ ﴿ :يا َصاح َب ِي ِّ
اب ُم َت َف ِّر ُق َ ْ ٌ
وها َأ ْن ُتم وآباؤُ ُكم ما َأنْزَ َل اهللَُّ ِهبا ِمن س ْل َط ٍ
ان إِ ِن ْ
احلُك ُْم إِ ََّل هللَِّ َأ َم َر َأ ََّل
ُدونِ ِه إِ ََّل َأ ْس َام ًء َس َّم ْي ُت ُم َ
َ ْ ُ
ْ َ َ ْ َ
َت ْع ُبدُ وا إِ ََّل إِ َّيا ُه َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس ََل َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [يوسف 39 :ـ  ،]40أي إن
العقل يقىض ألول خاطرة ،أن الواحد الذي جيتمع إليه كل ما يف يد اآلخرين من سلطان،
هو أوىل بأن يلجأ إليه ،و ُيالذ به ..فاهلل ـ سبحانه ـ هو رب كل يشء ،فكيف يعدل عنه إىل
من هم حتت سلطانه؟ وكيف يعبدون من دونه؟ ذلك هو الضالل البعيد ..وتلك هي
القضية ..وهذا هو فيصل ما بني إله يوسف عليه السالم ،واآلهلة التي يعبدها القوم ،وكل
اآلهلة التي عبدها البرش ،أو منحوا هلا حق حكمهم.
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قال آخر( :)1ثم زاد األمر توضيحا ،فقالَ ﴿ :ما َت ْع ُبدُ َ
وها
ون ِم ْن ُدونِ ِه إِ ََّل َأ ْس َام ًء َس َّم ْي ُت ُم َ
َأ ْن ُتم وآباؤُ ُكم ما َأنْزَ َل اهللَُّ ِهبا ِمن س ْل َط ٍ
ان﴾ [يوسف ،]40 :أي أنكم ختيلتم صورا يف أشياء أو
َ ْ ُ
ْ َ َ ْ َ
أشخاص ،وتومهتم قوى خفية يف خملوقات ،وصنعتم هلا من فكركم أرسارا وأوضاعا
وصفات َل واقع هلا ،بل هي خيالَ ،ل متلك من احلقيقة إَل وجودها املادي املحدود الذي
يتساوى فيه مع كل املوجودات األخرى ،أما الربوبية أو األلوهية وغريها من صفات اخلالق
املعبود ،فال وجود هلا يف عمق هذه األشياء ،فهي جمرد أسامء أطلقتموها عليها دون أي
أساس لذلك يف عناَصها احلقيقية ..ولكن اهلل هو احلقيقة التي حتتوي الوجود كله،
وتسيطر عليه ،وتقهر كل القوى فيه ،ألنه خملوق له ،وخاضع يف حركته كلها إلرادته ،وهو
الذي حيكم كل مسريته ،فال حكم لغريه ،وَل سيطرة لسواه.
قال آخر( :)2وذلك ما كشف عنه الواقع من اآلهلة التي يعبدها صاحبا السجن
وقومهام وغريهم من الرش ،فهم ما يعبدون من دون اهلل إَل أسامء ..أي جمرد أسامءَ ،ل
مدلول هلا ،وَل قيمة ملسمياهتا ..هي أسامء ليس وراءها إَل خواء ،وظالم ..تعلقت هبا
أوهام القوم ،وأعطتها تصوراهتم هذه املفاهيم اخلاطئة التي يتعاملون هبا معها ..ويف قوله
تعاىل﴿ :ما َأنْزَ َل اهللَُّ ِهبا ِمن س ْل َط ٍ
ان﴾ [النجم ]23 :إشارة أن هذه األسامء ومسمياهتا التي ختتفى
َ ْ ُ
َ
وراءهاَ ،ل تستند إىل حجة أو برهان ،وأهنا مل تقم عىل دعوة من العقل ،أو عىل كتاب من
عند اهلل ..وإنام هي من مواليد الباطل والضالل ،إذ جاءها العقل مل جيدها شيئا يقف عنده.
قال آخر( :)3ثم ذكر احلقيقة العظمى التي غفلت عنها البرشية يف عصورها املظلمة،
فقال﴿ :إِ ِن ْ
احلُك ُْم إِ ََّل هللَِِّ﴾ [يوسف ،]67 :أي أنه هو الذي حيدد لإلنسان خط العبادة ،وخط

( )3من وحي القرآن ()210 /12

( )1من وحي القرآن ()209 /12
( )2التفسري القرآين للقرآن ()1273 /6

482

السري ،فال يملك أن َيتار لنفسه إَل ما َيتاره اهلل له ،بأوامره ونواهيهَ ﴿ ،أ َم َر َأ ََّل َت ْع ُبدُ وا إِ ََّل
إِ َّيا ُه﴾ [يوسف ]40 :بام متثله العبادة من خضوع له يف الترشيع ،ويف احلكم ،ويف كل شؤون
احلياة ،فال أمر إَل أمره ،وَل حكم إَل حكمه ،وَل رشيعة إَل رشيعته ،وهذا ما جيعل الرشك
يف العبادة ،مسألة َل تتعلق باجلانب العبادي التقليدي عىل مستوى الصالة والصيام واحلج
ونحوها ،بل تتعلق باخلط الذي يتحرك فيه اإلنسان يف حياته ،وما يلتزم به من أحكام ،وما
يعيشه من أوضاع وعالقات ،فمن اختار رشيعة غري رشيعة اهلل ،ومنهجا غري منهجه ،وقيادة
غري قيادته الت ي أراد للناس أن يلتزموها ،فقد أرشك بعبادة اهلل غريه ،ألن هذا اخلط جيسد
اخلضوع املطلق هلل يف واقع احلياة بام تعنيه العبادة من معنى اخلضوع.
قال آخر( :)1ثم بني عالقة ذلك بالدين ،فقالَ ﴿ :ذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم﴾ [يوسف ،]40 :أي
املستقيم الذي يقوم عىل إدارة شؤون احلياة واإلنسان ،وحيكم كل يشء فيها والذي يتلخص
يف كلمة واحدة ،هي إخالص العبادة هلل وحده ،فذلك ما يمثل خط السري من البداية إىل
النهاية ،وحيدد اَلجتاه ،يف كل صعيد ..ومن هنا نعرف أن الدين الذي أراده اهلل لعباده ،هو
الذي يعيش اإلنسان فيه مع اهلل يف كل يشء ،بحيث يشعر باَلرتباط به يف األمور كلها،
ويلتقي به يف كل املواقع ،حتى أن كل العالقات متر به ،وكل الرشائع تلتقي عنده ،وتبقى
كل التفاصيل خاضعة هلذا اخلط يف البداية ،ويف خطوات السري ،ويف النهاية ،حيث يبدأ
اإلنسان منه لينتهي إليه ،دون التواء أو انحراف ..وهذا ما جيب أن يفهمه الناس ويسريوا
﴿و َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس ََل َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [يوسف ،]40 :فينحرفون من موقع اجلهلَ ،ل من
عليهَ ،
موقع التفكري املضاد ،فيبتعدون عن اخلط من حيث َل يعلمون.
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احل ْمدُ ِيف ْ ُ
األ َ
وىل َو ْاآل ِخ َر ِة َو َل ُه
﴿و ُه َو ا َُّ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ :
هلل َل ِإ َل َه ِإ ََّل ُه َو َل ُه ْ َ
كْم َو ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [القصص ،]70 :أي أن كل من عدا اهلل مألوه له ،ألنه خملوق له ،فكيف يكون
احل ُ
ُْ
احل ْمدُ ِيف ْ ُ
األ َ
وىل
رشيكا له ،وهو الذي جيب أن يعبد دون سواه ألنه ـ وحده ـ املستحق للعبادة ﴿ َل ُه ْ َ

َو ْاآل ِخ َر ِة﴾ [القصص ]70 :وَل محد لغريه ،فكل محد يرجع إليه ،ألنه السبب لكل ما حيمد اخللق عليه،
فهو املنعم عليهم ،بام حيمدهم الناس عليه يف الدنيا ويف اآلخرة ،ألنه ـ وحده ـ املهيمن عىل األمر
كْم﴾ [القصص ،]70 :أي له األمر ألنه املالك لكل
كله يف عقابه وثوابه ،ورمحته ورضوانهَ ..
احل ُ
﴿و َل ُه ْ ُ

يشء ،وَل يملك غريه شيئا إَل ما ملكه إياه ،وإذا كان هو املالك للوجود كله ،فال بد من أن يكون
﴿و ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾
هو املدبر له واحلاكم فيه واآلمر يف حركته ،فيام يتحرك به عباده يف خط طاعتهَ ..
[القصص ]70 :ليحاسبكم عىل أعاملكم من خري أو رش ،فكيف تترصفون أمام هذه احلقيقة اإليامنية،
فيام تأخذون به ،أو تدعونه من أمور احلياة الصغرية والكبرية!؟
ِ ِ
هلل ِإ َهلًا َ
يش ٍء َهالِ ٌك
﴿و ََل تَدْ ُع َم َع ا َِّ
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىلَ :
آخ َر ََل إ َل َه إ ََّل ُه َو كُ رل َ ْ
كْم َو ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [القصص ،]88 :أي وَل تعبد أهيا الرسول مع اهلل الذي له عبادة
احل ُ
ِإ ََّل َو ْج َه ُه َل ُه ْ ُ
كل شىء معبودا آخر سواه ..ثم علل هذا بقولهَ :
﴿َل ِإ َل َه ِإ ََّل ُه َو﴾ [القصص ]88 :أي ألنه َل معبود
رش ِق وا َْملغ ِْر ِب ََل ِإ َله ِإ ََّل ُهو َف َّ ِ
اخت ْذ ُه َو ِك ً
يال﴾ [املزمل:
َ
َ
﴿ر رب ا َْمل ْ ِ َ
تصلح له العبادة إَل اهلل ،كام قال تعاىلَ :
يش ٍء َهالِ ٌك ِإ ََّل َو ْج َه ُه﴾ [القصص ]88 :أي هو الدائم الباقي احلي
 ..]9ثم بني صفاته فقال﴿ :كُ رل َ ْ
القيوم الذي َل يموت إذا ماتت اخلالئق ،كام قال تعاىل﴿ :كُ رل من عَ َليها َف ٍ
ان َو َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو
َ ْ َْ
اجل َال ِل َو ْ ِ
كْم﴾ [القصص ]88 :أي له امللك والترصف والقضاء
احل ُ
كْرا ِم﴾ [الرمحن 26 :ـ َ ﴿ ..]27ل ُه ْ ُ
اإل َ
َْ
﴿و ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [القصص ]88 :يوم معادكم ،فيجزيكم بأعاملكم إن خريا فخري،
النافذ يف اخللقَ ..
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وإن رشا فرش.
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن َمل ْ َ ْ
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [املائدة ،]45 :وقوله:
[املائدة ،]44 :وقولهَ :
﴿و َم ْن َمل ْ َ ْ
﴿ومن َمل َحي ُكم ِبام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة ،]47 :وهي آيات تبني مدى الكفر
ُ
َ َ ْ ْ ْ ْ َ
والظلم والفسوق الذي يقع فيه الذين فصلوا حياهتم عن رشيعة اهلل ،وقد ُذكرت األحكام
فيها بذلك الرتتيب بحسب نوع اإلعراض عن حكم اهلل ،فإن كان إعراضا كليا ،ممتلئا
باجلحود والتحقري ،فهو الكفر بعينه ،وإن كان اإلعراض ناجتا عن التقصري والكسل،
فصاحبه ـ كام تنص اآليات الكريمة ـ ظامل وفاسق.
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
قال آخر( :)1فاآلية األوىل ،وهي قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن َمل ْ َ ْ
ِ
ا ْلكَافِ ُر َ
حي ُك ُم ِ َهبا
ون﴾ [املائدة ]44 :وردت يف سياق قوله﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا الت َّْو َرا َة ف َ
ور َ ْ
يها ُهدً ى َو ُن ٌ
ِ ِ
النَّبِي َ ِ
اس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن كِت ِ
الر َّبانِ ري َ
َاب اهللَِّ َوكَا ُنوا
ر
ون َو ْاألَ ْح َب ُار بِ َام ْ
ون ا َّلذي َن َأ ْس َل ُموا ل َّلذي َن َها ُدوا َو َّ
ِ
ِ
ِ
َّاس َو ْ
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل
َع َل ْيه ُش َهدَ ا َء َف َال َخت َْش ُوا الن َ
رتوا بِآ َي ِايت َث َمنًا َقل ًيال َو َم ْن َمل ْ َ ْ
اخ َش ْون َو ََل ت َْش َ ُ
اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [املائدة ،]44 :وهي تشري إىل أن اهلل أنزل هذا الكتاب وفيه اهلداية
والنور اللذان يرشدان إىل احلق ،وأن النور والضياء الذي فيه هو إلزاحة ظلامت اجلهل من
العقول ،ولذلك فإن األنبياء الذين أطاعوا أمر اهلل ،والذين تولوا مهامهم بعد نزول التوراة
كانوا حيكمون بني اليهود بأحكام هذا الكتاب ،كام أن علامء اليهود ووجهاءهم ومفكرهيم
املؤمنني األتقياء ،كانوا حيكمون وفق هذا الكتاب الساموي الذي وصل أمانة بأيدهيم،
اس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن كِت ِ
الر َّبانِ ري َ
َاب اهللَِّ
وكانوا شهودا عليه ،كام قال تعاىلَ :
ون َو ْاألَ ْح َب ُار بِ َام ْ
﴿و َّ
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ِ

َوكَا ُنوا َع َل ْيه ُش َهدَ ا َء﴾ [املائدة]44 :

قال آخر( :)1ثم يوجه اهلل تعاىل اخلطاب إىل أولئك العلامء من اليهود الذين كانوا
يعيشون يف ذلك العرص ،فتطلب منهم أن َل َيافوا الناس لدى بيان أحكام اهلل ،بل عليهم
أن َيافوا اهلل ،فال تسول هلم أنفسهم خمالفة أوامره أو كتامن احلق ،وإن فعلوا ذلك فسيلقون
َّاس َو ْ
اخ َش ْو ِن﴾ [املائدة ..]44 :ثم حيذر اهلل تعاىل
اجلزاء والعقاب ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َال َخت َْش ُوا الن َ
رتوا بِآ َي ِايت َث َمنًا َقلِ ًيال﴾ [املائدة،]44 :
من اَلستهانة واَلستخفاف بآيات اهلل ،فيقولَ :
﴿و ََل ت َْش َ ُ
وحقيقة كتامن احلق وأحكام اهلل نابعة إما عن اخلوف من الناس ،وإما بدافع املصلحة
الشخصية ،وأيا كان السبب فهو دليل عىل ضعف اإليامن وانحطاط الشخصية.
قال آخر( :)2ثم يصدر اهلل تعاىل حكام صارما وحازما عىل مثل هؤَلء األفراد الذين
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [املائدة:
حيكمون خالفا ملا أنزل ،فيقولَ :
﴿و َم ْن َمل ْ َ ْ
 ،]44وواضح أن عدم احلكم بام أنزل اهلل يشمل السكوت واَلبتعاد عن حكم اهلل الذي
يؤدي بالناس إىل الضالل ،كام يشمل التحدث بخالف حكم اهلل ..وواضح ـ أيضا ـ أن
للكفر مراتب ودرجات خمتلفة ،تبدأ من إنكار أساس وجود اهلل ويشمل عصيان أوامره،
ألن اإليامن الكامل يدعو وحيث اإلنسان عىل العمل وفق أوامر اهلل ،ومن َل عمل له ليس
له ايامن كامل ..وتبني هذه اآلية ـ أيضا ـ املسؤولية الكربى التي يتحملها علامء ومفكروا كل
أمة حيال العواصف اَلجتامعية ،واألحداث التي تقع يف بيئاهتم ،وتدعو بأسلوب حازم
ملكافحة اإلنحرافات وعدم اخلوف من أي برش ـ كائنا من كان ـ لدى تطبيق أحكام اهلل.
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
قال آخر( :)3واآلية الثانية ،وهي قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن َمل ْ َ ْ
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ِ
يها َأ َّن النَّ ْف َس بِالنَّ ْف ِ
ال َّظاملُِ َ
س
﴿و َك َت ْبنَا َع َل ْي ِه ْم ف َ
ون﴾ [املائدة ،]45 :وقد وردت يف سياق قولهَ :
اجلر ِ
ِ
ِ
ني بِا ْل َع ْ ِ
اص َف َم ْن ت ََصدَّ َق
ني َو ْاألَن َ
َوا ْل َع ْ َ
وح ق َص ٌ
الس ِّن َو ْ ُ ُ َ
الس َّن بِ ِّ
ْف بِ ْاألَنْف َو ْاألُ ُذ َن بِ ْاألُ ُذن َو ِّ
ِ
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [املائدة ،]45 :أي فرضنا عليهم
بِه َف ُه َو َك َّف َار ٌة َل ُه َو َم ْن َمل ْ َ ْ
يف التوراة أحكام القصاص ،عىل هذا الوجه الذي بينه اهلل تعاىل؛ فكل عدوان عىل اإلنسان،
يف أية جارحة من جوارحه ،أو عضو من أعضائه ،جزاؤه عدوان مثله عىل املعتدى ..إن قتل
قتل ،وإن فقأ عينا فقئت عينه ،وإن جدع أنفا جدع أنفه ،وإن صلم أذنا صلمت أذنه ،وإن
ِ
﴿و ْ
اص﴾ [املائدة ]45 :عطف عىل قوله تعاىل:
وح ق َص ٌ
اجلُ ُر َ
كرس سنا كرست سنه ..وقولهَ :
﴿ َأ َّن النَّ ْف َس بِالنَّ ْف ِ
س﴾ [املائدة ]45 :واجلروح هي ما دون تلف هذه األعضاء التي بينتها اآلية
الكريمة ،مثل قطع إصبع ،أو كف ،أو قدم ،ونحو هذا.
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن ت ََصدَّ َق بِ ِه َف ُه َو َك َّف َار ٌة َل ُه﴾ [املائدة ،]45 :وهو خطاب
للمعتدى عليه أو وليه يف القصاص ،وهو أن يتصدق بالعفو عىل من اعتدى عليه ،فهذا
التصدق كفارة له ،وحط من سيئاته بقدر ما تصدق به ،والضمري يف (به) يعود إىل
القصاص ..أي :ومن تصدق بالقصاص فلم يقتص من خصمه فهو كفارة له.
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ
قال آخر( :)2ثم عقب اهلل تعاىل عىل هذه األحكام ،فقالَ :
﴿و َم ْن َمل ْ َ ْ
َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [املائدة ،]45 :وهو حتذير ووعيد ملن غري أو بدل يف أحكام اهلل ،فإن هذا
عدوان عىل اهلل ،وظلم للنفس ،إذا أوقعها حتت غضب اهلل ونقمته ،بالعدوان عىل ما رشع
من أحكام ..وقد وصف اهلل تعاىل الذين حيكمون بام أنزل بوصفني ،وصفهم أوَل بأهنم
﴿ه ُم ال َّظاملُِ َ
﴿ه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [املائدة ..]45 :فهم
ون﴾ [املائدة ،]44 :ووصفهم ثانيا بأهنم ُ
ُ
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كافرون ظاملون ..قد جاوز كفرهم كل حدود الكفر ،فكان كفرا وظلام معا.
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
قال آخر( :)1واآلية الثالثة ،وهي قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن َمل ْ َ ْ
يل بِام َأنْزَ َل اهللَُّ فِ ِ
ا ْل َف ِ
﴿و ْل َي ْح ُكم َأ ْه ُل ْ ِ ِ
اس ُق َ
يه َو َم ْن
ون﴾ [املائدة ]47 :وردت يف سياق قولهَ :
اإلنْج ِ َ
ْ

َمل َحي ُكم بِام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة ،]47 :واآلية الكريمة واردة يف مقام إقامة
ُ
ْ ْ ْ َ
احلجة عىل املنتمني إىل اإلنجيل يف التزاماهتم الفكرية والعملية من حقائق اإليامن
واألخالق ،ومفاهيم الكون واحلياة ،مما يثبت حقائق اإلسالم التي تلتقي هبا ومنها نبوة

النبي  التي برش هبا عيسى عليه السالم ..وليس من املعلوم أن اإلنجيل قد تعرض للنسخ
يف آياتهَ ،ل سيام أن مضمونه ليس متضمنا للرشيعة املفصلة ،بل هو أخالق ومبادئ وقيم
عامة يف البعد الروحي واإلنساين ،فال مانع من أن يتوجه القرآن إليهم باحلكم بام يف اإلنجيل
ألنه يلتقي باحلكم بام يف القرآن ،األمر الذي يشدهم ـ من مواقع اللقاء ـ إىل ما يف القرآن عىل
أساس الكلمة السواء.
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك
قال آخر( :)2ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقولهَ :
﴿و َم ْن َمل ْ َ ْ
ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة ،]47 :أي الذين خرجوا عن خط اَلستقامة يف الدين ،ألن احلكم بام
ُ
أنزل اهلل هو النتيجة الطبيعية لاللتزام العقيدي العميل الذي يتجسد يف السري عىل هنج
العقيدة يف مفاهيمها وأحكامها وخطوطها العامة يف حركة اإلنسان واحلياة ،فإذا كان
اإلنسان ملتزما بدين اهلل ،فال بد من أن يستهدي أحكام الدين وقوانينه يف أحكامه ،ألن هذا
هو معنى اَلنتامء الذي يمثل اَلرتباط العضوي باخلط الديني ،وهلذا كان اخلروج عنه فسقا
وانحرافا عن خط الطاعة إىل خط املعصية.
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قال آخر :وقد عقب اهلل تعاىل هذه اآليات الكريمة بالدعوة إىل حتكيم القرآن الكريم
ِ
ني َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
يف كل الشؤون ،قال تعاىلَ :
َاب بِ ْ َ
ِ
ِ
اح ُك ْم َب ْين َُه ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َو ََل َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم ع ََّام َجا َء َك ِم َن ْ
احلَ ِّق لِ ُك ٍّل َج َع ْلنَا
َو ُم َه ْيمنًا َع َل ْيه َف ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَبِ ُقوا
رش َع ًة َومن َْه ً
جل َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة َواحدَ ًة َو َلك ْن ل َي ْب ُل َو ُك ْم فيام آتَا ُك ْم َف ْ
اجا َو َل ْو َشا َء اهللَُّ َ َ
منْ ُك ْم ْ
ات إِ َىل اهللَِّ مر ِجع ُكم َمجِيعا َفينَب ُئ ُكم بِام ُكنْ ُتم فِ ِ
اخلري ِ
ختتَلِ ُف َ
يه َ ْ
ون﴾ [املائدة]48 :
ْ
َ ْ ُ ْ ً ُ ِّ ْ َ
َْْ َ
قال آخر( :)1وتشري اآلية الكريمة إىل موقع القرآن الكريم بعد أن ذكرت اآليات
﴿و ُم َه ْي ِمنًا﴾ تطلق يف
السابقة الكتب الساموية التي نزلت عىل األنبياء السابقني ،وكلمة َ
األصل عىل كل يشء حيفظ ويراقب أو يؤمتن عىل يشء آخر ويصونه ،وملا كان القرآن الكريم
يرشف يف احلفاظ عىل الكتب الساموية السابقة وصيانتها من التحريف ارشافا كامال،
ويكمل تلك الكتب ،لذلك أطلق عليه وصف (املهيمن) ..فالقرآن الكريم ،باإلضافة إىل
تصديقه الكتب الساموية السابقة ،اشتمل ـ أيضا ـ عىل دَلئل تتطابق مع ما ورد يف تلك
الكتب ،فكان بذلك حافظا وصائنا هلا.
قال آخر( :)2ذلك أن الكتب الساموية جاءت كلها متناسقة يف املبادىء واهلدف
الواحد الذي تبنى تربية اإلنسان والسمو به إىل مراتب الكامل املعنوي واملادي ،عىل الرغم
من الفوارق املوجودة بني هذه الكتب والتي تنبع من مقتىض التكامل التدرجيي لإلنسان،
حيث أن كل رشعة جديدة ترتقي باإلنسان إىل مرحلة أسمى من مراحل الرقي والكامل
﴿و ُم َه ْي ِمنًا َع َل ْي ِه﴾
اإلنساين ،وتشتمل عىل خطط وبرامج أكثر شموَل وتطورا ،وقوله تعاىلَ :
ني َيدَ ْي ِه﴾ [املائدة ]48 :يدل عىل هذه احلقيقة ،أي أن القرآن
[املائدة ]48 :بعد قولهُ ﴿ :م َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
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يف الوقت الذي يصدق الكتب السابقة ،يأيت يف نفس الوقت بربامج وخطط أكثر شموَل
للحياة.
قال آخر( :)1ثم يؤكد اهلل تعاىل عىل النبي  انطالقا من احلقيقة املذكورة ـ ُضورة
احلكم بتعاليم وقوانني القرآن بني الناس ،وقد اقرتنت هذه اجلملة بالفاء التفريعية ،لتدل
عىل شمولية أحكام اإلسالم بالنسبة ألحكام الرشائع الساموية األخرى ..ثم تؤكد عليه أن
يبتعد عن أهواء وميول أهل الكتاب ،الذين يريدون أن يطوعوا األحكام اإلهلية مليوهلم
ورغباهتم ،وأن ينفذ ما نزل عليه باحلق.
قال آخر( :)2وتشري اآلية الكريمة إىل أن كل ملة قد أفردت هلا رشعة ونظام للحياة
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا﴾ [املائدة:
رش َع ًة َومن َْه ً
هيدهيا إىل السبيل الواضح ،حيث قال تعاىل﴿ :ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا منْ ُك ْم ْ
 ،]48وكلمة (رشع) أو (الرشيعة) تعني الطريق الذي يؤدي إىل املاء وينتهي به ،واطالق
كلمة (الرشيعة) عىل الدين ألن الدين ينتهي بحقائق وتعاليم هدفها تطهري النفس اإلنسانية
وضامن احلياة السليمة للبرشية ،أما كلمة (النهج) أو (املنهاج) فتطلقان عىل الطريق
الواضح.
قال آخر( :)3ثم تشري اآلية الكريمة إىل أن اهلل لو أراد أن جيعل من مجيع أبناء البرش
أمة واحدة ،تتبع دينا ورشعة واحدة لقدر عىل ذلك ،لكن هذا األمر يتناىف مع قانون التكامل
التدرجيي ،وحركة مراحل الرتبية املختلفة ،قال تعاىل﴿ :و َلو َشاء اهللَُّ َجلع َل ُكم ُأم ًة و ِ
احدَ ًة
َ َ ْ َّ َ
َ ْ َ
َو َلكِ ْن لِ َي ْب ُل َو ُك ْم فيام آتَا ُك ْم﴾ [املائدة ..]48 :ويف ذلك إشارة إىل أن اهلل قد أودع لدى أفراد البرش
استعدادات وكفاءات تنمو يف ظل اَلختبارات ويف ضوء تعاليم األنبياء ،فعندما يطوي بنو
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اإلنسان مرحلة معينة ،جيعلهم اهلل يف مرحلة أسمى وحني تنتهي مرحلة تربوية يأيت اهلل
بمرحلة تربوية أخرى عىل يد نبي آخر ،كام حيصل بالضبط للمراحل التعليمية التي يمر هبا
الشاب يف مدرسته.
اخلري ِ
()1
ات إِ َىل اهللَِّ َم ْر ِج ُع ُك ْم َمجِي ًعا َف ُينَ ِّب ُئ ُك ْم بِ َام
قال آخر  :ثم قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
استَبِ ُقوا ْ َ ْ َ
ختتَلِ ُف َ
ُكنْ ُت ْم فِ ِيه َ ْ
ون﴾ [املائدة ،]48 :أي إذا كان األمر كام ُذكر فسارعوا إىل ما هو خري لكم يف
دينكم ودنياكم ،وابتدروا اخلريات وصالح األعامل ،انتهازا للفرصة وإحرازا للفضل،
فالسابقون السابقون أولئك املقربون ..وإنكم إىل اهلل دون غريه ترجعون مجيعا يف احلياة
الثانية فينبئكم عند احلساب بحقيقة ما كنتم ختتلفون فيه يف الدنيا من أمور الدين ،وجيازى
املحسن عىل قدر إحسانه ،وامليسء بإساءته ،فاجعلوا الرشائع سببا للتنافس يف اخلرياتَ ،ل
إلقامة الشحناء والعداوة بني األجناس والعصبيات.
ِ
اح ُك ْم َب ْين َُه ْم
﴿و َأن ْ
قال آخر( :)2ثم عقب اهلل تعاىل عىل تلك اآليات الكريمة بقولهَ :
وك َع ْن َب ْع ِ
اح َذ ْر ُه ْم َأ ْن َي ْفتِنُ َ
ض َما َأنْزَ َل اهللَُّ إِ َل ْي َك َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا
بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َو ََل َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم َو ْ

َّاس َل َف ِ
ض ُذ ُن ِ ِ
َفا ْع َل ْم َأن ََّام ُي ِريدُ اهللَُّ َأ ْن ُي ِصي َب ُه ْم بِ َب ْع ِ
وهب ْم َوإِ َّن كَثِ ًريا ِم َن الن ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة،]49 :

وهو نداء تأكيدي لتقرير املبدأ وتعميق املسؤولية يف كل املوارد التي َيتلفون فيها،
﴿و ََل َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم﴾
ويتحاكمون إىل رسول اهلل  يف حلها ،وإعطاء احلكم احلاسم فيهاَ ،
[الشورى ]15 :ألنك متثل احلق يف الرسالة التي أنزهلا اهلل لتحرك اإلنسان يف مسرية احلق
بامتداده يف الزمن كله واإلنسان كله ،ألن اهلل هو احلق الذي خلق السموات واألرض
باحلق ،ويريد لإلنسان أن ينسجم مع الوجود كله يف قيامه ـ يف األرض ـ يف حياته الفردية
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واجلامعية عىل أساس احلق ،فال جمال للخضوع للحاَلت العاطفية التي تستجيب لرغبة
هذا ملصلحة هناك ،أو تبتعد عن ذاك ملشكلة هناك ،أو إلغراء يندفع يف أحالم ومتنيات
ووعود ببعض املكاسب الصغرية والكبرية ،فقد أرسلك اهلل لرتكز للناس أهواءهم عىل
أساس رىض اهلل َل عىل أساس السقوط أمام تأثرياهتا العاطفية يف وجدانك الشخيص ،فإنك
َل متلك نفسك ،ولكن رسالتك هي التي تؤكد حركتك مع الناس كلهم.
وك َع ْن َب ْع ِ
اح َذ ْر ُه ْم َأ ْن َي ْفتِنُ َ
ض َما َأنْزَ َل اهللَُّ
﴿و ْ
قال آخر( :)1ولذلك قال تعاىلَ :
إِ َل ْي َك﴾

 ،]49وذلك باملراقبة الدائمة لكل اخللفيات التي تكمن وراء كلامهتم

[املائدة:

وحركاهتم ،والدراسة العميقة للتطلعات التي يتطلعون إليها يف مواقفهم من الرسالة
والرسول ،واملتابعة الواعية لكل اخلطط التي خططوها أو َيططوهنا للوصول إىل غاياهتم
الرشيرة ،ألهنم َل يريدون بك وبالرسالة خريا ،انطالقا من عصبيتهم للباطل واستعالئهم
عىل الناس ..ويف ذلك إشارة إىل أن من واجب الداعية إىل اهلل ،العامل يف سبيل هداية الناس
إىل احلق وشمولية سلطة اهلل عىل الواقع كله ،أن يأخذ بكل أسباب احلذر يف حركته يف
الساحة العملية ،ألن اآلخرين َيططون ويتآمرون ويتلونون بألوان خمتلفة ،ليحصلوا عىل
مآرهبم وليبتعدوا بالرسول وبالداعية عن احلق الذي أنزل من اهلل ،ببعض األساليب
اخلادعة والوسائل املغرية ليفتنوه عن دينه وليقرتب منهم ومن باطلهم.
()2

قال آخر

 :ثم بني اهلل تعاىل عواقب ترك احلكم بام أنزل ،فقالَ ﴿ :فإِ ْ
ن ت ََو َّل ْوا﴾ [املائدة:

 ]49وأعرضوا عن القبول باحلق الذي تقيض به ،أو رفضوا التحاكم إليك ،فال حتزن وَل
تأس عليهم ،وَل تسقط أمام انفعاَلت اإلحباط من خالل سلبيات الواقع ،ألن املسألة
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ليست مسألة فشلك يف حركة الدعوة باحلق ،ولكنها مسألة انحرافهم الذايت والفئوي عن
رسالة اهلل ،وابتعادهم عن مصاحلهم احلقيقية يف السري عىل خط العدالة يف حكم اهلل
والرسول ،مما يؤدي هبم إىل الكثري من املشاكل التي تصيبهم يف كل مواقع حياهتم اخلاصة
والعامة ،فإن ذلك هو سنة اهلل يف خلقه إذا انحرفوا وابتعدوا عن احلقَ ﴿ ..فا ْع َل ْم َأن ََّام ُي ِريدُ
ض ُذ ُن ِ
اهللَُّ َأ ْن ُي ِصي َب ُه ْم بِ َب ْع ِ
وهبِ ْم﴾ [املائدة ،]49 :ويعاقبهم عليها يف الدنيا من خالل اَلرتباط
العضوي بني األفعال السيئة وعناَصها السلبية بحسب العالقة بني املقدمات والنتائج،
فإن الذنب َيتزن يف داخله السلبية التي تصيب صاحبه ،فتتبعه يف حياته وتعقد له أموره،
وتوقعه يف الكثري من املشاكل ،وتؤدي به إىل املزيد من اخلسائر ،وهذا ما حدث لليهود الذين
تتحدث عنهم هذه اآليات يف تعاملهم مع النبي  وخيانتهم له ونقضهم لعهودهم معه،
وحتريك الفتنة بني املسلمني ،وغري ذلك من الذنوب التي تفصلهم عن املجتمع ،وتعزهلم
عن قضاياه ،وتباعد بينهم وبينه يف املصالح املشرتكة التي تقرب الناس إىل بعضهم البعض.
قال آخر( :)1ويف ضوء هذا ،نعرف كيف حتدث اهلل عن إصابتهم ببعض ذنوهبم،
ألن القضية قد َل تكون عقابا من اهلل هلم بشكل مبارش ،بل القضية هي العقاب الذايت الذي
يكمن يف داخل الذنب مما حيدث للخاطئني يف الدنيا من خالل أعامهلم ،كام جاء يف قوله
رب َوا ْل َب ْح ِر بِ َام ك ََس َب ْت َأ ْي ِدي الن ِ
َّاس لِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َض ا َّل ِذي ع َِم ُلوا
تعاىلَ ﴿ :ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ِيف ا ْل َ ِّ
َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ [الروم ،]41 :فإن اهلل يتحدث عن اَلختالل يف النظام اَلجتامعي للناس
بسبب كسبهم السيئات التي حتمل يف داخلها عناَص الفساد الذي يصيب العاملني به،
فيذوقون النتائج السيئة الكامنة يف داخل أعامهلم ،كحقيقة واقعية يف عالقة العمل السيئ
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َّاس َل َف ِ
﴿وإِ َّن كَثِ ًريا ِم َن الن ِ
اس ُق َ
ون﴾
بالنتيجة السلبية يف حياة اإلنسانَ ،

[املائدة]49 :

أي

خارجون عن خط احلق إىل متاهات الباطل يف إَصارهم عىل اَلنحراف عن الرسالة
والرسول ،مما جيعلهم يف موقع الفسق العميل الذي َيرج به اإلنسان عن قاعدة التوازن يف
احلياة.
قال آخر( :)1ثم عقب اهلل تعاىل عىل مجيع تلك اآليات الكريمة بقولهَ ﴿ :أ َف ُحك َْم
ون ومن َأحسن ِمن اهللَِّ حكْام لِ َقو ٍم ي ِ
ْ ِ ِ
وقنُ َ
ون﴾ [املائدة ،]50 :ويف هذه اآلية الكريمة
ُ ً ْ ُ
اجلَاهلِ َّية َي ْب ُغ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ
حتديد دقيق ملعنى اجلاهلية؛ فهي ـ كام يصفها اهلل وحيددها قرآنه ـ حكم البرش للبرش ،ألهنا
هي عبودية البرش للبرش ،واخلروج من عبودية اهلل ،ورفض ألوهية اهلل ،واَلعرتاف يف مقابل
هذا الرفض بألوهية بعض البرش وبالعبودية هلم من دون اهلل ..واجلاهلية ـ يف ضوء هذه
اآلية الكريمة ـ ليست فرتة من الزمان ولكنها وضع من األوضاع ،يأخذ صفة اجلاهلية،
املقابلة لإلسالم ،واملناقضة لإلسالم ..والناس ـ يف أي زمان ويف أي مكان ـ إما أهنم
حيكمون برشيعة اهلل ـ دون فتنة عن بعض منها ـ ويقبلوهنا ويسلمون هبا تسلي ًام ،فهم إذن يف
دين اهلل .وإما إهنم حيكمون برشيعة من صنع البرش ـ يف أي صورة من الصور ـ ويقبلوهنا
فهم إذن يف جاهلية وهم يف دين من حيكمون برشيعته ،وليسوا بحال يف دين اهلل ..والذي
َل يبتغي حكم اهلل يبتغي حكم اجلاهلية ،والذي يرفض رشيعة اهلل يقبل رشيعة اجلاهلية،
ويعيش يف اجلاهلية ..وهذا مفرق الطريق ،يقف اهلل الناس عليه ،وهم بعد ذلك باخليار.
قال آخر( :)2ثم يطرح اهلل تعاىل عىل العقول السليمة هذا السؤال اَلستنكاري:
﴿ومن َأحسن ِمن اهللَِّ حكْام لِ َقو ٍم ي ِ
وقنُ َ
ون﴾ [املائدة ،]50 :أي من ذا الذي جيرؤ عىل ادعاء أنه
ُ ً ْ ُ
َ َ ْ ْ َ ُ َ
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يرشع للناس ،وحيكم فيهم ،خري ًا مما يرشع اهلل هلم وحيكم فيهم؟ ..وأية حجة يملك أن
يسوقها بني يدي هذا اَلدعاء العريض؟ ..أيستطيع أن يقول :إنه أعلم بالناس من خالق
الناس؟ ..أيستطيع أن يقول :إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ ..أيستطيع أن يقول :إنه
أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ ..أيستطيع أن يقول :إن اهلل ـ سبحانه ـ وهو يرشع
رشيعته األخرية ،ويرسل رسوله األخري وجيعل رسوله خاتم النبيني ،وجيعل رسالته خامتة
الرساَلت ،وجيعل رشيعته رشيعة األبد ..كان ـ سبحانه ـ جيهل أن أحواَلً ستطرأ ،وأن
حاجات ستستجد ،وأن مالبسات ستقع فلم حيسب حساهبا يف رشيعته ألهنا كانت خافية
عليه ،حتى انكشفت للناس يف آخر الزمان!؟ ..ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي رشيعة
اهلل عن حكم احلياة ،ويستبدل هبا رشيعة اجلاهلية ،وحكم اجلاهلية وجيعل هواه هو أو هوى
شعب من الشعوب ،أو هوى جيل من أجيال البرش ،فوق حكم اهلل ،وفوق رشيعة اهلل؟..
ما الذي يستطيع أن يقوله ..وبخاصة إذا كان يدعي أنه من املسلمني!؟ الظروف؟
املالبسات؟ عدم رغبة الناس؟ اخلوف من األعداء؟ ..أمل يكن هذا كله يف علم اهلل وهو يأمر
املسلمني أن يقيموا بينهم رشيعته ،وأن يسريوا عىل منهجه ،وأَل يفتنوا عن بعض ما
أنزله؟ ..يستطيع غري املسلم أن يقول ما يشاء ..ولكن املسلم ..أو من يدعون اإلسالم ..ما
الذي يقولونه من هذا كله ،ثم يبقون عىل يشء من اإلسالم؟ أو يبقى هلم يشء من اإلسالم؟
قال آخر( :)1إنه مفرق الطريق ،الذي َل معدى عنده من اَلختيار وَل فائدة يف
املامحكة عنده وَل اجلدال ..إما إسالم وإما جاهلية .إما إيامن وإما كفر .إما حكم اهلل وإما
حكم اجلاهلية ..والذين َل حيكمون بام أنزل اهلل هم الكافرون الظاملون الفاسقون .والذين
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َل يقبلون حكم اهلل من املحكومني ما هم بمؤمنني..وهذه القضية جيب أن تكون واضحة
وحاسمة يف ضمري املسلم وأَل يرتدد يف تطبيقها عىل واقع الناس يف زمانه والتسليم بمقتىض
هذه احلقيقة ونتيجة هذا التطبيق عىل األعداء واألصدقاء ،وما مل حيسم ضمري املسلم يف هذه
القضية ،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج ،ولن يفرق يف ضمريه بني احلق والباطل
ولن َيطو خطوة واحدة يف الطريق الصحيح ..وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو
مائعة يف نفوس اجلامهري من الناس فام جيوز أن تبقى غامضة وَل مائعة يف نفوس من يريدون
أن يكونوا املسلمني ،وأن حيققوا ألنفسهم هذا الوصف العظيم.
قال آخر( :)1وهلذا اعترب اهلل تعاىل تارك رشيعة اهلل ،وامللتجئ لغريه مرشكا؛ فقال:
رش ُعوا َهل ُ ْم ِم َن الدِّ ِ
ين َما َمل ْ َي ْأ َذ ْن بِ ِه اهللَُّ﴾ [الشورى ،]21 :أي هم ما اتبعوا ما
رشكَا ُء َ َ
﴿ َأ ْم َهل ُ ْم ُ َ
رشع اهلل من الدين القويم ،بل اتبعوا ما رشع هلم شياطينهم من اجلن واإلنس ،فحرموا
عليهم ما حرموا من البحرية والسائبة والوصيلة ،وحللوا هلم أكل امليتة والدم والقامر إىل
﴿و َل ْو ََل كَلِ َم ُة
نحو أولئك من الضالَلت واجلهاَلت التي كانوا قد اخرتعوها يف اجلاهليةَ ..
ِ
يض َب ْين َُه ْم﴾ [الشورى ]21 :أي ولوَل القضاء السابق منه تعاىل بتأخري العذاب إىل
ا ْل َف ْص ِل َل ُق َ
ِ
﴿وإِ َّن
السا َع ُة َم ْوعدُ ُه ْم﴾ [القمرَ ..]46 :
يوم القيامة لعوجلوا بالعذاب كام قال تعاىلَ ﴿ :ب ِل َّ
ِ
ِ
يم﴾ [الشورى ]21 :أي وإن الظاملني أنفسهم برشع ما مل يأذن به اهلل مما
ال َّظاملنيَ َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
ابتدعوه من التحليل والتحريم هلم عذاب شديد اإليالم يف جهنم وبئس املصري.
قال آخر :بل نجد من اآليات الكريمة ما ينفي اإليامن عن املعرض عن أحكام اهلل،
حيك ُِّم َ
ولو يف بعض تفاصيلها وجزئياهتا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َال َو َر ِّب َك ََل ُيؤْ ِمنُ َ
وك فِ َيام
ون َحتَّى ُ َ
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ِ

ِ

ِ

يام﴾ [النساء]65 :
َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث َّم ََل َجيِدُ وا ِيف َأ ْن ُفس ِه ْم َح َر ًجا ممَّا َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسل ً

قال آخر( :)1ففي هذه اآلية الكريمة يقسم اهلل تعاىل بذاته العلية ،أنه َل يؤمن مؤمن،
حتى حيكم رسول اهلل  يف أمره كله ،ثم يميض راضي ًا بحكمه ،مسل ًام بقضائه ،ليس يف
صدره حرج منه ،وَل يف نفسه تلجلج يف قبوله ..وهذه حقيقة كلية من حقائق اإلسالم
جاءت يف صورة قسم مؤكد مطلقة من كل قيد ..وليس هناك جمال للوهم أو اإلهيام بأن
حتكيم رسول اهلل  هو حتكيم شخصه ،إنام هو حتكيم رشيعته ومنهجه ،وإَل مل يبق لرشيعة
اهلل وسنة رسوله مكان بعد وفاته  ..وإذا كان يكفي إلثبات (اإلسالم) أن يتحاكم الناس
إىل رشيعة اهلل وحكم رسوله ..فإنه َل يكفي يف (اإليامن) هذا ،ما مل يصحبه الرىض النفيس،
والقبول القلبي ،وإسالم القلب واجلنان ،يف اطمئنان.
﴿و َل ْو َأنَّا َك َت ْبنَا َع َل ْي ِه ْم َأ ِن ا ْق ُت ُلوا
قال آخر( :)2ثم عقب اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقولهَ :
ون بِ ِه َلك َ
اخ ُر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ُك ْم َما َف َع ُلو ُه إِ ََّل َقلِ ٌيل ِمن ُْه ْم َو َل ْو َأ َّهنُ ْم َف َع ُلوا َما ُيو َع ُظ َ
َأ ْن ُف َس ُك ْم َأ ِو ْ
َان
ِ
َاهم ِمن َلدُ نَّا َأجرا عَظِيام و َهلدَ ين ُ ِ
يام﴾ [النساء:
ً َ َ ْ
َخ ْ ًريا َهل ُ ْم َو َأ َشدَّ َت ْثبِيتًا َوإِ ًذا َآل َت ْين ُ ْ ْ
َصا ًطا ُم ْستَق ً
ْ ً
َاه ْم َ
 66ـ  ،]68أي إن هذه الرشيعة التي يقال هلم :حتاكموا إليها ـ َل لسواها ـ وهذا القضاء الذي
يتحتم عليهم قبوله والرىض به ..منهج ميرس ،ورشيعة سمحة ،وقضاء رحيمَ ..ل يكلفهم
شيئا فوق طاقتهم وَل يكلفهم عنتا يشق عليهم وَل يكلفهم التضحية بعزيز عليهم ..فاهلل
يعلم ضعف اإلنسان ويرحم هذا الضعف ،واهلل يعلم أهنم لو كلفوا تكاليف شاقة ،ما أداها
إَل قليل منهم ..وهو َل يريد هلم العنت ،وَل يريد هلم أن يقعوا يف املعصية ..ومن ثم مل
يكتب عليهم ما يشق ،وما يدعو الكثريين منهم للتقصري واملعصية ،ولو أهنم استجابوا
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للتكاليف اليسرية التي كتبها اهلل عليهم واستمعوا للموعظة التي يعظهم اهلل هبا لنالوا خريا
عظيام يف الدنيا واآلخرة وألعاهنم اهلل باهلدى ،كام يعني كل من جياهد للهدى بالعزم والقصد
والعمل واإلرادة ،يف حدود الطاقة.
قال آخر :وُضب مثاَل عىل ذلك بام كان حيصل يف عهد النبوة من مرىض القلوب
الذين يدعون اإليامن باهلل ورسوله ،ويف نفس الوقت َل يذعنون ملا يرد عنهام من أحكام،
ون آمنَّا بِاهللَِّ َوبِالرس ِ
ول َو َأ َط ْعنَا ُث َّم َيت ََو َّىل َف ِر ٌيق ِمنْ ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َو َما
كام قال تعاىلَ :
َّ ُ
﴿و َي ُقو ُل َ َ
ُأو َلئِ َك بِاملُْؤْ ِمنِنيَ َوإِ َذا ُد ُعوا إِ َىل اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم إِ َذا َف ِر ٌيق ِمن ُْه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون َوإِ ْن َي ُك ْن
احل رق َي ْأ ُتوا إِ َل ْي ِه ُم ْذ ِعنِنيَ َأ ِيف ُق ُل ِ
وهبِ ْم َم َر ٌض َأ ِم ْارتَا ُبوا َأ ْم ََيَا ُف َ
يف اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم
ون َأ ْن َحيِ َ
َهل ُ ُم ْ َ
ِ

ِ

َو َر ُسو ُل ُه َب ْل ُأو َلئ َك ُه ُم ال َّظاملُ َ
ون﴾ [النور 47 :ـ ]51
قال آخر :وذكر يف مقابلهم موقف املؤمنني الصادقني يف إيامهنم واملذعنني إذعانا تاما
هلل ورسوله ،وذكر جزاءهم ومصريهم؛ فقال﴿ :إِن ََّام ك َ
َان َق ْو َل املُْؤْ ِمنِنيَ إِ َذا ُد ُعوا إِ َىل اهللَِّ
َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم َأ ْن َي ُقو ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون َو َم ْن ُيطِ ِع اهللََّ َو َر ُسو َل ُه
َو ََي َْش اهللََّ َو َي َّت ْق ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َفائِزُ َ
ون﴾ [النور]52 ،51 :
قال آخر :وهكذا نرى القرآن الكريم يعترب الدعوة إىل احلكم بغري ما أنزل اهلل دعوة
إىل الطاغوت ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن َيزْ ُع ُم َ
ون َأ َّهنُ ْم آ َمنُوا بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك َو َما ُأن ِْز َل
ون َأ ْن يتَحاكَموا إِ َىل ال َّطا ُغ ِ
ِ
ِ
الش ْي َط ُ
وت َو َقدْ ُأ ِم ُروا َأ ْن َي ْك ُف ُروا بِ ِه َو ُي ِريدُ َّ
ان َأ ْن
م ْن َق ْبل َك ُي ِريدُ َ َ َ ُ

ُي ِض َّل ُهم َض َال ًَل َب ِعيدً ا َوإِ َذا ِق َيل َهلم َت َعا َل ْوا إِ َىل ما َأنْزَ َل اهللَُّ َوإِ َىل الرس ِ
ول َر َأ ْي َت املُْنَافِ ِقنيَ َي ُصدر َ
ون
َّ ُ
َ
ُْ
ْ
صدُ و ًدا﴾ [النساء]61 ،60 :
َعن َْك ُ

498

قال آخر( :)1ففي هاتني اآليتني الكريمتني حديث عن بعض نامذج املنافقني الذين
انحرفوا عن اخلط اإليامين ،فلم تتوافق دعواهم إىل اإليامن برسالة حممد  والرساَلت
السابقة التي جاء القرآن وأكد عىل اإليامن هبا كجزء من اإليامن باإلسالم ،مع السلوك
العميل من خالل ما يقبلون وما يرفضون من األشياء ،وما يواجهونه من مواقف عملية يف
التزامهم بأحكام اهلل عندما تقرتب من مصاحلهم ،وتؤثر عىل ما هم فيه من أطامع وشهوات.
قال آخر( :)2وقد ذكرت أهنم ُيدعون إىل كتاب اهلل ليحكم بينهم ،ألهنم يزعمون
أهنم يؤمنون به وبالكتب املنزلة قبله ،ولكنهم يرفضون اَلنصياع إليه ،ألنه َل يؤمن هلم
ون َأ ْن يتَحاكَموا إِ َىل ال َّطا ُغ ِ
وت﴾ [النساء ]60 :الذي يمثل احلكم
رغباهتم املنحرفةُ ﴿ ،ي ِريدُ َ َ َ ُ
﴿و َقدْ ُأ ِم ُروا َأ ْن
القائم عىل الطغيان ،فيام يرتكز عليه من الترشيعات املنحرفة الباطلة؛ َ
َي ْك ُف ُروا بِ ِه﴾ [النساء ]60 :أي يف الوقت الذي أراد منهم اإلسالم ـ الذي يزعمون اإليامن به ـ
أن يكفروا به فكرا ورشيعة وعمال ،فقد رأوا يف حكم الطاغوت ما يؤمن هلم أطامعهم
وشهواهتم ،وعاشوا احلياة من أجل هذه األطامع والشهوات بعيدا عن خط اإليامن احلق،
الش ْي َط ُ
﴿و ُي ِريدُ َّ
ان
انطالقا من اخلضوع إلرادة الشيطان فيام وسوس هلم وما خطط حلياهتمَ ،
َأ ْن ُي ِض َّل ُه ْم َض َال ًَل َب ِعيدً ا﴾ [النساء ]60 :ويبعدهم عن اَلرتباط بالقاعدة الفكرية والروحية
التي حتدد هلم ما يفعلون وما يرتكون ،من موقع املصلحة احلقيقية للحياة واإلنسان ،بعيدا
عن القضايا الذاتية ،ألنه إذا ابتعد اإلنسان عن القاعدة الثابتة يف حياته مل جيد حلياته أساسا
من اهلدى ،مما يدفعه إىل اَلبتعاد كثريا عن اخلط املستقيم ويسلمه إىل الضياع الفكري
والروحي والعميل ،ليغرق يف الرمال املتحركة مع الرياح يف الصحراء ،حيث َل أرض صلبة
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يقف عليها ،وَل عالمات واضحة حتدد له مالمح الطريق.
قال آخر :وقد روي يف سبب نزوهلا أنه كان بني رجل من اليهود ورجل من املنافقني
خصومة ،فقال اليهودي :أحاكم إىل حممد ،ألنه علم أنه َل يقبل الرشوة وَل جيوز يف احلكم،
فقال املنافقَ :ل ،بل بيني وبينك كعب ابن األرشف ،ألنه علم أنه يأخذ الرشوة(.)1
قال آخر( :)2وهذا السبب تصوير لواقع الكثري من املسلمني يف عرص الظلامت،
حيث كانوا يتحاكمون إىل القوانني والرشائع الكافرة ،التي استطاع الكافر املستعمر أن
َيطط هلا يف البلدان اإلسالمية وينفذها بقوة الدولة ،وذلك إلبعاد الترشيع اإلسالمي عن
حكم املسلمني كأسلوب شيطاين إلبعادهم عن دينهم ،وتتمثل نامذج هؤَلء املسلمني يف
فريقني :أوهلام ،الفريق الذي يرفض التحاكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه  ويفضل الرجوع إىل
حكم القانون املدين ،عندما يوازن بينهام بالنظر إىل ما يتحقق له من إطامع وغايات شخصية،
فيجد ذلك لدى حكم الطاغوت ،فيعمل به ويدعو إليه ..وثانيهام ،الفريق الذي يرفض
العمل من أجل إقامة حكم اهلل ،ويعمل عىل حماربة السائرين يف هذا السبيل ،ألنه يسرتيح
إىل األوضاع القائمة التي جتلب له الراحة ،وتؤمن له سبيل العيش الرغيد ،فيحاول تربير
التخاذل والتقاعس بكل ما أوتيه من قوة ،ويشتد عىل املؤمنني العاملني يف هذا اَلجتاه أكثر
من اشتداده عىل الكافرين ،بل يربر هلؤَلء العذر يف بعض ظلمهم بام َل يربره للمؤمنني يف
جهادهم ،وذلك هو الضالل البعيد الذي يريد الشيطان أن يوقعهم فيه.
قال آخر( :)3وبذلك فإن هاتني اآليتني الكريمتني حتددان اخلط الفاصل بني اإليامن
والنفاق؛ فاملؤمن هو الذي يلتزم بحكم اهلل وينطلق نحوه مهام كانت الظروف والنتائج؛ أما
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املنافق فهو الذي يلتزم بمطامعه وشهواته ،فهي التي حتدد له اَللتزام بالقوانني املوجودة
حوله ،سواء كانت قوانني اهلل أو قوانني البرش؛ ويف ضوء هذاَ ،ل يمكن للمؤمن أن يعطي
احلكم الكافر ـ الذي هو حكم الطاغوت ـ أي نوع من أنواع الرشعية ،بعد ما أمر اهلل أن
يكفر به مجلة وتفصيال.
قال آخر :ويدل هلذا كله ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات الدالة عىل شمولية
أحكام الرشيعة اإلسالمية لكل شؤون احلياة ،مثل قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ َّن َصال َِيت َو ُن ُسكِي
ِ
ب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [األنعام]162 :
اي َو َمم َ ِايت هلليِ َر ِّ
َوحمَ ْ َي َ
قال آخر( :)1ففي اآلية الكريمة دعوة إىل التجرد الكامل هلل ،بكل خاجلة يف القلب
وبكل حركة يف احلياة ..بالصالة واَلعتكاف ..وباملحيا واملامت ..بالشعائر التعبدية،
وباحلياة الواقعية ،وباملامت وما وراءه ..إهنا تسبيحة (التوحيد) املطلق ،والعبودية الكاملة،
جتمع الصالة واَلعتكاف واملحيا واملامت ،وختلصها هلل وحده ..هلل (رب العاملني) ..القوام
املهيمن املترصف املرِّب املوجه احلاكم للعاملني ..يف (إسالم) كامل َل يستبقي يف النفس وَل
﴿وبِ َذلِ َك
يف احلياة بقية َل يعبدها هلل ،وَل حيتجز دونه شيئ ًا يف الضمري وَل يف الواقعَ ..
ت﴾ [األنعام ..]163 :فسمعت وأطعت﴿ :و َأنَا َأو ُل املُْ ِ ِ
سلمنيَ ﴾ [األنعام]163 :
ُأ ِم ْر ُ
َ َّ
ْ
ِ
()2
يش ٍء
َري اهللَِّ َأ ْبغي َر ابا َو ُه َو َر رب ُك ِّل َ ْ
قال آخر  :ثم عقبها اهلل تعاىل بقولهُ ﴿ :ق ْل َأغ ْ َ
ِ
ب ُك رل َن ْف ٍ
س إِ ََّل َع َل ْي َها َو ََل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى ُث َّم إِ َىل َر ِّب ُك ْم َم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُينَ ِّب ُئ ُك ْم بِ َام
َو ََل َتكْس ُ

ُكنْ ُتم فِ ِ
ختتَلِ ُف َ
يه َ ْ
ون﴾ [األنعام ..]164 :وهي كلمة تتقىص الساموات واألرض وما فيهن ومن
ْ
فيهن وتشتمل كل خملوق مما يعلم اإلنسان ومما جيهل وجتمع كل حادث وكل كائن يف الرس
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والعالنية ..ثم تظللها كلها بربوبية اهلل الشاملة لكل كائن يف هذا الكون اهلائل وتعبدها كلها
حلاكمية اهلل املطلقة عقيدة وعبادة ورشيعة.
()1
َري اهللَِّ َأ ْب ِغي َر ابا َو ُه َو َر رب
قال آخر  :وقد استهل اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقولهَ ﴿ :أغ ْ َ
ُك ِّل َ ٍ
عيل ويقومني
يشء﴾ [األنعام ،]164 :أي أغري اهلل أبغي ربا حيكمني ويرصف أمري وهييمن َّ
ْ

ويوجهني؟ وأنا مأخوذ بنيتي وعميل ،حماسب عىل ما أكسبه من طاعة ومعصية؟ ..أغري اهلل
أبغي ربا ،وهذا الكون كله يف قبضته وأنا وأنتم يف ربوبيته؟ ..أغري اهلل أبغي ربا وكل فرد
ِ
ب ُك رل َن ْف ٍ
س إِ ََّل َع َل ْي َها َو ََل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر
﴿و ََل َتكْس ُ
جمزي بذنبه َل حيمله عنه غريه؟ َ
ُأ ْخ َرى﴾ [األنعام ..]164 :أغري اهلل أبغي ربا وإليه مرجعكم مجيع ًا فيحاسبكم عىل ما كنتم
ختتلفون فيه؟ ..أغري اهلل أبغي ربا ،وهو الذي استخلف الناس يف األرض ،ورفع بعضهم
فوق بعض درجات يف العقل واجلسم والرزق ليبتليهم أيشكرون أم يكفرون؟ ..أغري اهلل
أبغي ربا ،وهو رسيع العقاب ،غفور رحيم ملن تاب؟ ..أغري اهلل أبغي ربا ،فأجعل رشعه
رشع ًا ،وأمره أمر ًا ،وحكمه حك ًام ،وهذه الدَلئل واملوحيات كلها حاُضة وكلها شاهدة
وكلها هادية إىل أن اهلل وحده هو الرب الواحد املتفرد؟
قال آخر( :)2ومثل ذلك قوله تعاىل يف بيان شمولية القرآن الكريم لكل أصناف
اهلداية﴿ :ونَزَّ ْلنَا َع َلي َك ا ْلكِتَاب تِبيانًا ِّل ُك ِّل َ ٍ
مح ًة وب ْرشى لِ ْلم ِ ِ
سلمنيَ ﴾ [النحل:
َ َْ
ْ
ُ ْ
يشء َو ُهدً ى َو َر ْ َ َ ُ َ
ْ
 ،]89أي أن يف القرآن الكريم كل يشء حيتاجه الناس يف حياهتم العامة ،فيام يتعلق بنظامهم
العقيدي والرشعي واألخالقي ،عىل مستوى املفردات واملنهج ،وليس من الُّضوري أن
يكون ا ملراد بكل يشء ،ما يشمل العلوم بكل تفاصيلها ،واألشياء واملوجودات بكل
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جزئياهتا ،ألن ذلك ليس من شأن الرسالة ،وَل من مهمة األنبياء ،ومل ينقل يف تارَيهم
مح ٌة﴾ [النحل ،]89 :فيام يوضحه اهلل يف
﴿و ُهدً ى َو َر ْ َ
الطويل أي عمل أو دعوة تشري إىل ذلكَ ..
الكتاب للناس من وسائل اهلدى وأسبابه ،وما يمهده هلم من طرق اهلدى وسبله ،ويف ذلك
كل الرمحة لإلنسان ،ألنه ليس هناك رمحة أكثر وأعىل من املعرفة بالنهج الذي حيقق لإلنسان
رشى لِ ْل ُم ْسلِ ِمنيَ ﴾ [النحل ]89 :الذين أسلموا أمرهم هلل،
اهلداية يف الدنيا واآلخرة َ
﴿و ُب ْ َ
فالتزموا برشائعه ،وأقروا بمنهجه ،وانفتحوا عىل احلياة كلها من خالله.
قال آخر( :)1ومثلها اآليات الكريمة التي تدعو إىل الدخول يف اإلسالم من مجيع
ِ
الس ْل ِم كَا َّف ًة
أبوابه ،ويف مجيع معانيه وجماَلته ،كقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ا ْد ُخ ُلوا ِيف ِّ
الشي َط ِ
ِ
ان إِ َّن ُه َل ُك ْم عَدُ ٌّو ُمبِنيٌ ﴾ [البقرة ،]208 :ففي اآلية الكريمة دعوة
َو ََل َتتَّبِ ُعوا ُخ ُط َوات َّ ْ
للمؤمنني باسم اإليامن ،وهو الوصف املحبب إليهم ،والذي يميزهم ويفردهم ،ويصلهم
باهلل الذي يدعوهم إىل أن يدخلوا يف السلم كافة ..وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم
املؤمنون بكلياهتم هلل ،يف ذوات أنفسهم ،ويف الصغري والكبري من أمرهم ..أن يستسلموا
اَلستسالم الذي َل تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعور ،ومن نية أو عمل ،ومن رغبة
أو رهبةَ ،ل ختضع هلل وَل ترىض بحكمه وقضاه ..استسالم الطاعة الواثقة املطمئنة
الراضية ..اَلستسالم للذي يقود خطاهم وهم واثقون أنه يريد هبم اخلري والنصح والرشاد
وهم مطمئنون إىل الطريق واملصري ،يف الدنيا واآلخرة سواء ..وتوجيه هذه الدعوة إىل الذين
آمنوا إذ ذاك تيش بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعض الرتدد يف الطاعة املطلقة
يف الرس والعلن ،وهو أمر طبيعي أن يوجد يف اجلامعة إىل جانب النفوس املطمئنة الواثقة
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الراضية ..وهي دعوة توجه يف كل حني للذين آمنوا ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات
نفوسهم واجتاهات مشاعرهم مع ما يريد اهلل هبم ،وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم ،يف غري
ما تلجلج وَل تردد وَل تلفت.
قال آخر( :)1واملسلم حني يستجيب هذه اَلستجابة يدخل يف عامل كله سلم وكله
سالم ..عامل كله ثقة واطمئنان ،وكله رىض واستقرارَ ..ل حرية وَل قلق ،وَل رشود وَل
ضالل ..سالم مع النفس والضمري ..سالم مع العقل واملنطق ..سالم مع الناس
واألحياء ..سالم مع الوجود كله ومع كل موجود ..سالم يرف يف حنايا الرسيرة ..وسالم
يظلل احلياة واملجتمع ..سالم يف األرض وسالم يف السامء.
قال آخر :ومثلها اآليات الكريمة التي حتذر من األخذ ببعض الكتاب ،وترك بعضه،
ون بِ َب ْع ٍ
ض ا ْلكِت ِ
ون بِ َب ْع ِ
َاب َو َت ْك ُف ُر َ
كام قال تعاىل منكرا عىل اليهودَ ﴿ :أ َف ُتؤْ ِمنُ َ
ض َف َام َجزَ اء َمن
ِ
ِ ِ
ون إِ َىل َأ َشدِّ ا ْل َع َذ ِ
احل َي ِاة الدر ْن َيا َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُي َر رد َ
اب َو َما اهلليُ
َي ْف َع ُل َذل َك من ُك ْم إَِلَّ خزْ ٌي ِيف ْ َ
ِ

بِغَاف ٍل ع ََّام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [البقرة]85 :
قال آخر( :)2ذلك أن اَللتزام بالكتاب يفرض اَللتزام بمفاهيمه ومواقفه
وترشيعاته ،باعتباره القاعدة األساسية للتفكري واملوقف والعمل ..باإلضافة إىل أن األخذ
ببعض الكتاب والكفر ببعض آخر ،يشوه الصورة احلقيقية للفكرة ،وذلك كام كان يفعله
بعض احلكام يف عصور الظلامت الذين يأخذون بقوانني العقوبات يف اإلسالم كاحلدود،
فيجلدون شارب اخلمر ،ويقطعون يد السارق ،ولكنهم َل يأخذون بالترشيعات اإلسالمية
يف العدالة اَلجتامعية ،والنظام األخالقي ،والتخطيط اَلقتصادي ،بحيث َل ينطلق السارق
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من حاجة اقتصادية ضاغطة بل من عقدة ذاتية مستعصية ،األمر الذي يعطي الصورة
املشوهة القاسية عن اإلسالم من خالل الواقع الضاغط أمام الترشيع الصعب.
قال آخر( :)1ثم يعقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقولهَ ﴿ :ف َام َجزَ ا ُء َم ْن َي ْف َع ُل َذلِ َك ِمنْ ُك ْم إِ ََّل
ِخزْ ٌي ِيف ْ
احلَ َي ِاة الدر ْن َيا﴾ [البقرة ،]85 :ألن هذا الواقع سيؤدي ـ حتام ـ إىل اختالل األسس العامة
التي ترتكز عليها بناء املجتمع ،فإذا أصيب بالتحلل واَلهنيار وضعف عن اَلمتداد
والتامسك ،وقع حتت سيطرة املجتمعات األخرى ،حيث يعاين يف ذلك اخلزي واهلوان،
فيسقطون حتت تأثري مفاهيمها الكافرة أو الضالة ،ويندجمون يف اَلستغراق يف خطوطها
الفكرية والعملية ،فال يؤمنون باجلهاد ألنه يؤدي إىل تعقيد عالقاهتم هبا ،وَل يدعون إىل
حتكيم اهلل يف براجمه ورشيعته يف احلياة ،وَل يعملون عىل صنع القوة ،فيفقدون اإلحساس
بوجودهم احلي املتحرك الفاعل الذي يتحول ـ تدرجييا ـ إىل هامش من هوامش وجود
اآلخرين ..أما يف اآلخرة ،فإهنم سريدون إىل أشد العذاب ،ألن سلوكهم يمثل التمرد
والطغيان عىل إرادة اهلل ،وهو ما يعني اَلستهانة به ـ تعاىل ـ واَلنحراف عن خط العبودية
له.
قال آخر( :)2وَيتم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بإعطاء القاعدة العامة التي حتكم مثل
هذه النامذج ،فهم الذين اشرتوا احلياة الدنيا باآلخرة ،فلم يعتربوا اآلخرة شيئا كبريا يف
حياهتم ليواجهوا مسئوليتهم من خالهلا ،وأخلدوا إىل األرض وارتبطوا بمقاييسها
ومفاهيمها من اللذة والطمع والبغي والعدوان ..وهكذا ،فإهنم َل يواجهون إَل العذاب
الشديد الذي َل َيفف عنهم وَل جيدون هلم من دون اهلل وليا وَل نصريا.
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اخلالفة:
بعد أن سمعت هذه األحاديث اجلميلة عن احلاكمية اإلهلية ،واعتبارها الركن األكرب يف
احلكومة العادلة ،انتقلت إىل قسم آخر ،كتب عىل بابه [قسم اخلالفة] ،وبمجرد دخويل سمعت
َاك َخ ِلي َف ًة ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ني الن ِ
أستاذ القسم يردد قوله تعاىلَ ﴿ :يا َد ُاوو ُد ِإنَّا َج َع ْلن َ
احل ِّق
احكُ ْم َب ْ َ
ض َف ْ
َّاس ِب ْ َ
ِ
ِ
عَن َس ِب ِ
عَن َس ِب ِ
ين َي ِض رل َ
اب َش ِديدٌ ِب َام ن َُسوا
يل ا َِّ
يل ا َِّ
هلل َهلُ ْم عَ َذ ٌ
ون ْ
هلل ِإ َّن ا َّلذ َ
َو ََل َتت َِّبعِ ْاهلَ َوى َف ُيض َّل َك ْ
يوم ِْ
احل َس ِ
اب﴾ [ص ،]26 :ثم قال :مل مل يكتف اهلل تعاىل باألمر بتحقيق احلاكمية اإلهلية لألفراد دون
َْ َ
احلاجة خلليفة يفعل ذلك.
قال أحدهم :ذلك ألن احلركات املنتظمة تستدعي نقطة مركزية أو حمورا ..وَل يمكن أن
تنظم احلركات من دون ذلك ..فالقمر تابع للكوكب ..والكوكب تابع للنجم ..والنجم سائر مع
املجرة يتحرك وفق حركاهتا ..فال يشذ عنها وَل ينحرف ..ولذلك اتفق اخللق مجيعا عىل ُضورة
وجود من ينظم حياهتم وحركاهتم ،وقد قال الشاعر قديام:
َل يصلح الناس الفوىض َل رساة هلم

وَل رساة إذا جهاهلم سادوا

والبيت َل يبتني إَل عىل عمد

وَل عامد إذا مل ترس أوتاد

ميزة اإلسالم يف هذا أنه وضع القوانني التي تتيح لشخص ما أو جلامعة ما هذه الوظيفة
اخلطرية التي تتوقف عليها حياة الناس.
قال آخر :ولذلك كان وجود اخلليفة واحلاكم ُضوريا لتطبيق أحكام اهلل عىل األرض يف
املجاَلت التي له فيها سلطان ،ولذلك ذكر اهلل تعاىل عن يوسف عليه السالم طلبه ألن يؤذن له
اج َع ْلنِي عَ َىل َخزَ ِائ ِن
بتويل السلطة حتى يقيم ما رأى نفسه أهال إلقامته ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ق َال ْ
ض ِإ ِّين َح ِف ٌ ِ
َْ
األ ْر ِ
يم﴾ [يوسف]55 :
يظ عَ ل ٌ
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قال آخر( :)1وقبل ذلك ذكر اهلل تعاىل أن يوسف عليه السالم برز كشخصية مميزة
أمام امللك ،ألنه يملك العلم واخلربة اللذين يؤهالنه للتخطيط للحكم ،وللدولة بشكل
سليم ،كام يملك الطهارة األخالقية ،والعمق الروحي اللذين يساعدانه عىل سالمة التنفيذ،
دون أي خلل أو انحراف ،مما يضيف قوة جديدة للحكم متمكنة من إدارة الدولة بطريقة
ناجحة ،ومعاجلة للمشاكل الصعبة ،واألزمات اخلانقة.
قال آخر( :)2وهكذا فكر امللك أن يستدعيه ليساعده عىل إدارة أمور الدولة ،كام قال
﴿و َق َال املَْلِ ُك ا ْئ ُت ِ
وين بِ ِه َأ ْست ْ
َخلِ ْص ُه لِنَ ْف ِيس﴾ [يوسف ]54 :أي :ألين بحاجة إىل العقل
تعاىلَ :
الذي يفكر ،واإلرادة التي حتسم ،واألمانة التي حتفظ ،والوداعة التي حتب وترعى وحتنو،
وهذا ما مل أجده لدى كثريين ممن جيتمعون حويل ألجل أطامعهم وشهواهتم ،إذ إن قرهبم
من احلاكم يتيح هلم بعض فرص احلكم للعبث والرسقة والظلم ما توفرت الفرص املناسبة
لذلك.
قال آخر( :)3وجاء يوسف عليه السالم بعد أن حصل عىل الرباءة من التهمة التي
ألصقت به ،ليتحمل املسؤولية من موقع التاريخ املرشق الطاهر الذي َل يلوثه مجوح الغرائز
يف اجتاه اجلنس املنحرف ،وَل يسقطه الضعف املتهالك أمام حاَلت التحدي ..وجاء حيمل
يف شخصيته ،الوعي والقوة والثقة باملوقع وبالنفس ،وبالروح التي تشعر بأهنا ليست
بحاجة إىل اآلخرين ،لتسقط أمام رغباهتم ،بل إن اآلخرين هم الذين يشعرون باحلاجة
إليها ،لتفرض عليهم رشوطها.
قال آخر( :)4وهكذا قابل يوسف عليه السالم امللك ،الذي عرب أمام الناس أنه يريد
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أن يستخلصه لنفسه ،ليستفيد من طاقاته أعظم استفادةَ ﴿ ،ف َل َّام َك َّل َم ُه﴾ [يوسف ]54 :عرف
طبيعة القوة التي يتمتع هبا ،والعقل الذي حيمله ،والشخصية الصلبة التي يملكهاَ ﴿ ،ق َال
إِن ََّك ا ْل َي ْو َم َلدَ ْينَا َمكِنيٌ َأ ِمنيٌ ﴾ [يوسف ]54 :فلك املكانة التي تتيح لك تنفيذ كل رغباتك ،ولك
منا الثقة التي جتعلنا نأمتنك عىل كل يشء ،فاطلب ما تريد من مواقع املسؤولية ،ألنك تعرف
حجم قدراتك وطبيعة خربتك يف إدارة أمور املجاَلت التي ترتئيها.
قال آخر( :)1وهكذا اقرتح يوسف عليه السالم عليه أن يعهد إليه بمسؤولية اجلانب
اَلقتصادي ،ألنه يملك املؤهالت واخلربة التي متكنه من إنجاح خطته املرسومة لتخفيف
ض إِ ِّين َح ِف ٌ ِ
اج َع ْلنِي ع ََىل َخزَ ائِ ِن ْاألَ ْر ِ
يم﴾
األعباء الثقيلة التي تواجه البلدَ ﴿ ،ق َال ْ
يظ عَل ٌ
[يوسف ]55 :وهكذا طلب من امللك أن يعهد إليه أمر حفظ وتدبري الشأن املايل عىل مستوى
الرصف والرعاية ،وإدارة املوارد واملصادر ،بام يملكه من علم ،وكأنه يريد أن يقول له :إنه
سيكون يف مستوى الثقة التي وضعها فيه.
قال آخر( :)2وهكذا كان ،فقد عهد إليه امللك إدارة الشؤون اَلقتصادية للبلد،
وأصبح بذلك يف موقع كبري يستطيع من خالله ،حتقيق هدفه يف إقامة العدل ،ورعاية
املستضعفني ،فهو ليس من الذين يزحفون إىل املواقع املتقدمة يف املجتمع ،أو يف الدولة،
ألجل طموحات ذاتية ،ولو كان يسعى إىل يشء من هذا القبيل َلستطاع ختفيف الكثري من
اآلَلم التي حتملها يف السجن ،ويف خارجه كي يبقى يف ساحة اإليامن ،بعيدا عن كل أجواء
اَلنحراف ..إنه صاحب رسالة ،وهلذا فإنه يعمل عىل توفري اَلمتداد هلا يف حياة الناس من
خالل بعض املواقع املتقدمة يف الدولة.
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قال آخر( :)1وقد استوحى املؤمنون من هذا املوقف يف القرون السالفة ،أن بإمكان
املؤمنني اَلستفادة من بعض الفرص السياسية واَلجتامعية التي متنحهم حرية احلركة،
وتسهل هلم أمر تطبيق مبادئ اإلسالم يف بعض جماَلت احلياة ،فال جيب عليهم ـ من وجهة
النظر هذه ـ أن ينتظروا إقامة الدولة التي ختطط للساحة كلها ،بل يمكنهم أن يعملوا عىل
سد بعض الفراغات ،وحل بعض املشاكل ،واحتالل بعض املواقع ،التي متكنهم من
إصالح بعض قضايا الواقع ،ألن اهلل يريد لإلنسان أن يساهم يف حل ما يمكن حله ،دون
انتظار للحل الشامل.
ض ِإ ِّين َح ِف ٌ ِ
﴿اج َع ْلنِي عَ َىل َخزَ ِائ ِن ْ َ
األ ْر ِ
يم﴾
قال آخر :ويف قول يوسف عليه السالمْ :
يظ عَ ل ٌ
[يوسف ]55 :نرى ضابطني عظيمني للحاكم واخلليفة واملسؤول ،أما أوهلام ،فاحلفظ ،وأما الثاين،
فالعلم.
قال آخر :أما احلفظ ،فيتمثل يف مجيع األخالق التي جتعل من وكلت إليه هذه املهمة َل يسعى
حلظ نفسه ..بل يسعى حلفظ ما وكل به من شؤون الرعية ..وأما العلم ..فيتمثل يف مجيع القدرات
واخلربات التي متكنه من أداء وظيفته ..فال يمكن أن تؤدى وظيفة من وظائف الوجود باجلهل..
فاجلاهل َل ينفع نفسه ،فكيف ينفع غريه؟
قال آخر :وقد ذكر اهلل تعاىل أن أصحاب النفوس واألهواء يف كل العصور هم السبب يف
احليلولة بني البرش ،وبني أن حيكمهم أمثال هؤَلء الصاحلني ،فقد حكى عن بني إرسائيل وأن
عنرصيتهم هي التي حالت بينهم وبني قبول احلاكم الذي رضيه اهلل هلم ،فقالَ ﴿ :أ َمل ت ََر ِإ َىل ا َْمل َ ِ
إل
ْ
ِ
ِمن بنِي ِإ ِ ِ
وسى ِإ ْذ َقا ُلوا لِن َِب ٍّي َهلُ ُم ا ْب َع ْث َلنَا َم ِلكًا ُن َق ِات ْل ِيف َس ِب ِ
عَس ْي ُت ْم
يل ا َِّ
هلل َق َال َه ْل َ
رسائ َيل م ْن َب ْعد ُم َ
َْ ْ َ
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ِ
ب عَ َل ْيكُ ُم ا ْل ِقت َُال َأ ََّل ُت َق ِات ُلوا َقا ُلوا َو َما َلنَا َأ ََّل ُن َق ِات َل ِيف َس ِب ِ
هلل َو َقدْ ُأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن ِد َي ِارنَا َو َأ ْبن َِائنَا
يل ا َِّ
ِإ ْن كُ ت َ
ِ
ب عَ َل ْي ِهم ا ْل ِقت َُال ت ََو َّل ْوا ِإ ََّل َق ِل ًيال ِمن ُْهم َوا َُّ ِ
هلل َقدْ َب َع َث
يم ِبال َّظاملِنيَ َو َق َال َهلُ ْم ن َِب ري ُه ْم ِإ َّن ا ََّ
َف َل َّام كُ ت َ
هلل عَل ٌ
ْ
ُ
ون َل ُه ا ُْمل ْل ُك عَ َل ْينَا َون َْح ُن َأ َح رق ِبا ُْمل ْل ِك ِم ْن ُه َو َمل ُيؤْ َت س َع ًة ِم َن ا َْمل ِ
وت َم ِلكًا َقا ُلوا َأنَّى َيكُ ُ
ال
َلكُ ْم َطا ُل َ
َ
ْ
اص َط َفا ُه عَ َل ْيكُ ْم َوزَ ا َد ُه َب ْس َط ًة ِيف ا ْل ِع ْل ِم َو ِْ
هلل َو ِاس ٌع
هلل ُيؤْ ِيت ُم ْلكَ ُه َم ْن َي َشا ُء َوا َُّ
اجل ْس ِم َوا َُّ
َق َال ِإ َّن ا ََّ
هلل ْ

ِ
يم﴾ [البقرة 246 :ـ  ،]247ومع ذلك مل يقبلوا إىل أن رأوا املعجزة التي تدهلم عىل أنه احلاكم الذي
عَل ٌ
رضيه اهلل هلم.
قال آخر :ومل يكن األمر قاَصا عىل بني إرسائيل ..فأكثر األمم واجهت أنبيائها الذين هم
أرشف الناس وأقدر الناس عىل حتمل مثل هذه املسؤوليات بالتكذيب واَلحتقار لسبب بسيط

احل رق
كهذا السبب الذي أورده القرشيون يف رفضهم ملحمد  ..كام قال تعاىلَ :
﴿و ََّملا َجا َء ُه ُم ْ َ
َني ِ
َقا ُلوا َه َذا ِسحر و ِإنَّا ِب ِه ِ
عَىل َر ُج ٍل ِم َن ا ْل َق ْر َيت ْ ِ
ون َو َقا ُلوا َل ْو ََل ُنزِّ َل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
كَاف ُر َ
عَظ ٍ
آن َ
يم﴾ [الزخرف:
ٌْ َ
 30ـ  ،]31وقد رد اهلل عليهم هذا املنطق ،فقالَ ﴿ :أ ُه ْم َي ْق ِس ُم َ
ون َر ْمح ََت َر ِّب َك ن َْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم
ات لِيت ِ
ٍ
احل َي ِاة الدر ْن َيا َو َر َف ْع َنا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ
َم ِع َ
َّخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا ُس ْخ ِر ايا َو َر ْمح َُت
ض َد َر َج َ
يشت َُه ْم ِيف ْ َ
ِ

َر ِّب َك َخ ْ ٌري ممَّا َ ْجي َم ُع َ
ون﴾ [الزخرف]32 :
قال آخر :ولذلك يذكر اهلل تعاىل أن السبب يف سيادة أحكام اجلاهلية ،واإلعراض
عن احلاكمية اإلهلية هو البغي الذي مارسه أقوام األنبياء بعد موت أنبيائهم عليهم السالم،
َان النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َف َب َع َث اهللَُّ النَّبِ ِّينيَ ُم َب ِّ ِ
كام قال تعاىل﴿ :ك َ
رشي َن َو ُمن ِْذ ِري َن َو َأنْزَ َل َم َع ُه ُم
ُ َّ َ
ف فِ ِ
اخ َت َل ُفوا فِ ِ
ِ
ني الن ِ
يه َو َما ْ
َّاس فِ َيام ْ
يه إِ ََّل ا َّل ِذي َن ُأو ُتو ُه ِم ْن َب ْع ِد َما
اخ َت َل َ
احل ِّق لِ َي ْح ُك َم َب ْ َ
ا ْلكت َ
َاب بِ ْ َ
ِ ِ ِ
َات َب ْغ ًيا َب ْين َُه ْم َف َهدَ ى اهللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َملِا ْ
احل ِّق بِإِ ْذنِ ِه َواهللَُّ َ ْهي ِدي
َجا َء ْ ُهت ُم ا ْل َب ِّين ُ
اخ َت َل ُفوا فيه م َن ْ َ
من ي َشاء إِ َىل َِص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍ
م﴾ [البقرة]213 :
َ ْ َ ُ
َ
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قال آخر( :)1أي كان الناس أمة واحدة فيام حيملون من فكر ،فلم تكن هلم أفكار
متعددة يف شؤون الكون واحلياة ليختلفوا فيها ،ومل تكن لدهيم اهتاممات يف نظام احلياة
وقانوهنا ليتنازعوا فيها ،بل كانوا يعيشون مشاكلهم اخلاصة يف حاجاهتم يف احلياة اليومية..
ِ
﴿ َف َب َع َث اهللَُّ النَّبِ ِّينيَ ُم َب ِّ ِ
ن﴾ [البقرة]213 :
﴿و ُمنْذ ِري َ
رشي َن﴾ [البقرة ]213 :املؤمنني الطائعني باجلنةَ ،
ِ
احل ِّق﴾ [البقرة ]213 :الذي يعطي
﴿و َأنْزَ َل َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
الكافرين والعاصني بالنارَ ..
َاب بِ ْ َ
لألشياء حدودها ،وللقضايا مناهجها ،وللمشاكل حلوهلا ،وللمنازعات واخلالفات
خطوطها التي يتميز فيها احلق عن الباطل ،فيكون الكتاب هو املنهج الواضح الذي ينهج
بالناس إىل الصواب يف أمورهم ،واحلكم العدل الذي يسري باملجتمع إىل ساحة العدل يف
اخ َت َل ُفوا فِ ِ
ني الن ِ
َّاس فِ َيام ْ
يه﴾ [البقرة ]213 :من احلق قبل إنزال
ميزان القضاء﴿ ،لِ َي ْح ُك َم َب ْ َ
الكتاب ،ألهنم كانوا َل يرتكزون يف أحكامهم عىل قاعدة ،مما جعلهم َل يقفون عىل أساس
واضح للوصول إىل النتائج احلاسمة التي حتدد هلم احلق والباطل ..وهنا يأيت الكتاب باحلق
النازل من اهلل الذي َل يقرتب إليه الباطل يف عملية اخرتاق وامتزاج ..وهكذا أراد اهلل للحق
الرسايل الكتاِّب أن يكون هو املرجح للناس كافة ،ألنه الذي قرره اهلل ،وما يقرره اهلل رب
العاملني َل جيوز ألي إنسان أن يناقشه أو يعارضه أو يتمرد عليه.
قال آخر( :)2لكن املشكلة التي واجهت هذا احلق ،أن نقاط الضعف اإلنساين قد
اندفعت إليه لتثري حوله الضباب النفيس الذي يغطي احلقيقة ،ويمنع الوضوح ،ويبتعد
﴿و َما ْ
ف
اخ َت َل َ
بالفهم عن منهجه الصحيح؛ فبدأ اَلختالف يف احلق الذي جاء به الكتاب َ
فِ ِ
يه إِ ََّل ا َّل ِذي َن ُأو ُتو ُه﴾ [البقرة ]213 :أي :ما اختلف يف احلق الذي أنزل الكتاب به إَل الذين
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آتاهم اهلل الكتاب وأنزله عليهم ليهتدوا به ،ومل يكن ذلك عن شبهة أو اجتهاد خمتلف ،بل
كان ذلك ـ بعد الوضوح الكامل ـ ِ
َات﴾ [البقرة ]213 :وهي األدلة
﴿م ْن َب ْع ِد َما َجا َء ْ ُهت ُم ا ْل َب ِّين ُ
م﴾ [البقرة:
والرباهني الواضحة التي َل جمال فيها إلنكار منكر أو َلعتذار معتذرَ ﴿ ،ب ْغ ًيا َب ْين َُه ْ

 ]213مما يمثله البغي من خلفيات نفسية سلبية كاحلسد والعداوة الذاتية ،وحب الرئاسة
وغريها مما جيعل اإلنسان حيرف الكلم عن مواضعه ،فيؤول ما َل يقبل التأويل ،ويثري
الشبهة فيام َل جمال فيه لالشتباه ،وجيتهد فيام َل موقع فيه لالجتهاد عىل طريقة اَلجتهاد يف
مقابل النص.
قال آخر( :)1وهذا هو شأن املنافقني الذين مل يتعمق اإليامن يف قلوهبم إخالصا ..أما
املؤمنون املخلصون ،فهم موضع عناية اهلل ورعايته وهدايته ،ألنه اهتدوا هبداه وأخلصوا
ِ ِ ِ
له اإليامنَ ﴿ :ف َهدَ ى اهللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َملِا ْ
احل ِّق بِإِ ْذنِ ِه﴾ [البقرة ،]213 :فلم تكن
اخ َت َل ُفوا فيه م َن ْ َ
املسألة عندهم موضع شبهة ،بل كانت متلك الوضوح كله من خالل طبيعة الوضوح يف
اآلية ،ويف خط الرسول ،ويف حركة الرسالة عىل صعيد النظرية والتطبيق ..وهكذا اكتشفوا
احلق يف ذلك كله ،فلم يقع بينهم أي اختالف فيه ..وتلك هي سنة اهلل يف عباده ،فإنه يمنح
الذين يعيشون اهلدى يف وجداهنم ،واإلخالص يف إيامهنم ،والقدرة عىل اَلهتداء التفصييل
يف ألطافه التي يتفضل هبا عليهم ويف اإلرشاقة التي يفتح هبا عقوهلم.
قال آخر( :)2وهذا ما أشار إليه يف قوله تعاىل﴿ :واهللَُّ هي ِدي من ي َشاء إِ َىل َِص ٍ
اط
َ ْ َ ُ
َ
َ َْ

ُم ْست َِقي ٍم﴾ [النور ]46 :وهو الرصاط الذي يمثل احلق يف العقيدة والرشيعة واملنهج ويف حركة
احلياة.
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قال آخر( :)1وبذلك يمكن أن نستوحي من اآلية الكريمة أن الرساَلت اإلهلية مل
تنزل لتعرف الناس شؤون العبادة واألخالق العامة ،بل نزلت لتكون حكام بني الناس فيام
اختلفوا فيه من أمور احلياة اخلاصة والعامة ،سواء كان ذلك يف نطاق العالقات الشخصية
أو يف نطاق العالقات اَلجتامعية أو اَلقتصادية أو السياسية أو غريها ،مما يدحض الفكرة
القائلة بأن الدين عالقة شخصية بني العبد وربه ،فال تتحرك يف حياة الناس العامة ،بل
تنحرص يف نطاق الذات ويف أجواء املعبد .فإن طبيعة الدور الذي تتحدث عنه اآلية يفرض
أن يشمل الترشيع كل جوانب احلياة التي تكون مثارا لالختالف ،وأن يكون لكل مشكلة
حلها العادل الذي تستقيم له احلياة وختضع له.
قال آخر( :)2كام تشري اآلية الكريمة إىل أن اَلختالف احلاصل بني الناسَ ،ل سيام يف
نطاق اَلختالفات الدينية ،مل ينطلق ـ غالبا ـ من اختالف يف اَلجتهاد ،بل من البغي الذي
يعيش يف نفوس الناس ،مما يدفعهم إىل استغالل الغموض يف بعض املفاهيم أو املواقف
الدينية خلدمة مصاحلهم اخلاصة ،مما جيعل من هذه اخلالفات حالة مرضيةَ ،ل حالة صحية.
قال آخر( :)3كام تشري اآلية الكريمة إىل أن الذين يواجهون احلقيقة من موقع
إخالصهم هلا ،يعملون بكل قوة من أجل الوصول إليها ،فيفتحون عىل أجواء احلوار،
ويستمعون لوجهة النظر املعارضة ،ويدفعون الفكر يف اجتاه التعمق يف دراسة الفكرة ملعرفة
كل سلبياهتا أو إجيابياهتا ،ويتحملون كل اجلهد الالزم من أجل ذلك حتى يصلوا إليها
ِ ِ ِ
لريتبطوا هبا ،وهذا ما عرب عنه قوله تعاىلَ ﴿ :ف َهدَ ى اهللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َملِا ْ
احل ِّق
اخ َت َل ُفوا فيه م َن ْ َ
بِإِ ْذنِ ِه﴾ [البقرة ،]213 :ذلك أن طبيعة اإليامن تفرض عىل اإلنسان أن َل يستسلم إىل حاَلت
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اَلسرتخاء الفكرية التي تتقبل األفكار املوروثة من دون أن تكلف نفسها عناء التعب يف
إعادة النظر فيها من موقع الفكرة واملعاناة ،ألنه يعترب اإليامن باحلق مسؤولية اإلنسان املؤمن
بالبحث عن قواعده وآفاقه ،كام أنه جيد يف الفكر الذي حيمله منطلق املسؤولية يف كل قناعاته
وأفكاره.
قال آخر( :)1ومعنى (إذن اهلل) يف اهلداية ،هو السنن اإلهلية يف أسباب اهلداية
وعواملها ،مما إذا أخذ به اإلنسان اهتدى إىل احلق ،ككل سبب حيصل بحصول مسببه ،وَل
ينايف ذلك اَلختيار ،ألن إرادة اإلنسان ووعيه وإقباله عىل األخذ هبذه العوامل ،هو أحد
مظاهر هذه السنن اإلهلية يف عامل اهلداية ..وذلك ما يبني أن استمرار اخلالفات يرجع إىل
ابتعاد الناس عن األخذ بأسباب اهلداية ،والتزامهم موقف التزمت والتعصب فيام
يعتقدون ،وعدم إقباهلم عىل أجواء احلوار ملصلحة احلق ،األمر الذي يمثل حاجزا نفسيا
ضد اَللتقاء باحلق ،ألن للحق دَلئل وعالمات َل بد لإلنسان من أن يذعن هلا إذا التقى هبا
أو بحث عنها يف الطريق ..وَل يمكن لإلنسان أن يدعي عدم التمكن من الوصول إليه من
موقع فقدان الوسائل ،بل َل بد له من أن يبحث عن ذلك يف جتميده لطاقاته عن احلركة،
ويف إغفال وعيه عن البحث والدخول يف جماَلت احلوار ،فقد تكفل اهلل هبداية الذين
يتحركون يف خط اهلداية من خالل وسائلها الطبيعية.
قال آخر :وهكذا يذكر اهلل تعاىل يف آيات أخرى أن البغي هو السبب األكرب الذي
حال بني البرش وحتقيق احلاكمية اإلهلية يف الواقع ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن الدِّ ي َن ِعنْدَ اهللَِّ ْ ِ
اإل ْس َال ُم
ف ا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْلكِتَاب إِ ََّل ِمن بع ِد ما جاء ُهم ا ْل ِع ْلم ب ْغيا بينَهم ومن ي ْك ُفر بِآي ِ
َو َما ْ
ات
اخ َت َل َ
ُ َ ً َْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
ْ َْ َ َ َ ُ
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رسيع ِْ
احل َس ِ
﴿و َما َت َف َّر ُقوا إِ ََّل ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم
اب﴾ [آل عمران ،]19 :وقالَ :
اهللَِّ َفإِ َّن اهللََّ َ ِ ُ
َب ْغ ًيا َب ْين َُه ْم َو َل ْو ََل كَلِ َم ٌة َس َب َق ْت ِم ْن َر ِّب َك إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس امى َل ُق ِيض َب ْين َُه ْم َوإِ َّن ا َّل ِذي َن ُأ ِ
ور ُثوا
َ
َاهم بين ٍ
ِ
َاب ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َل ِفي َش ٍّك ِمنْ ُه ُم ِر ٍ
َات ِم َن ْاألَ ْم ِر
﴿وآ َت ْين ُ ْ َ ِّ
يب﴾ [الشورى ،]14 :وقالَ :
ا ْلكت َ

َف َام ْ
اخ َت َل ُفوا إِ ََّل ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْين َُه ْم إِ َّن َر َّب َك َي ْق ِيض َب ْين َُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة فِ َيام كَا ُنوا
فِ ِ
َيتَلِ ُف َ
ون﴾ [اجلاثية]17 :
يه َ ْ

قال آخر :وقد أشار اهلل تعاىل إىل أن القرآن الكريم ومجيع الكتب املنزلة حتتاج إىل
القيمني عىل تطبيقها ،ممن توفر فيهم اخلصائص الالزمة لذلك ،كام قال تعاىل﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا
ِ ِ
التَّورا َة فِيها ُهدً ى و ُنور َحي ُكم ِهبا النَّبِي َ ِ
الر َّبانِ ري َ
ون َو ْاألَ ْح َب ُار
ر
َ
ون ا َّلذي َن َأ ْس َل ُموا ل َّلذي َن َها ُدوا َو َّ
َ ٌ ْ ُ َ
َْ
ِ
ِ
اس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن كِت ِ
َّاس َو ْ
رتوا بِآ َي ِايت
َاب اهللَِّ َوكَا ُنوا َع َل ْيه ُش َهدَ ا َء َف َال َخت َْش ُوا الن َ
اخ َش ْون َو ََل ت َْش َ ُ
بِ َام ْ

ِ
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [املائدة ،]44 :فاآلية الكريمة مل
َث َمنًا َقل ًيال َو َم ْن َمل ْ َ ْ
تكتف بالدعوة إىل حتكيم التوراة ،وإنام ذكرت من له أهلية احلكم هبا ،حتى َل يصبح
الكتاب املقدس وسيلة لالنتهازيني لتفسريه وتطبيقه بحسب ما تتطلبه أهواؤه.
قال آخر :وقد حرصت اآلية الكريمة أهلية احلكم يف ثالث أصناف من الناس:

وهم(النبيون) واملراد هبم األنبياء ورسل اهلل تعاىل ،و(الربانيون) وهم ورثتهم من األئمة،
و(األحبار) وهم ورثة األئمة من العلامء الصاحلني ،فأثبتت اآلية الكريمة الوَلية للعلامء يف
حال غياب األنبياء واألئمة.
اخلو ِ
ِ
ف َأ َذا ُعوا بِ ِه
﴿وإِ َذا َجا َء ُه ْم َأ ْم ٌر م َن ْاألَ ْم ِن َأ ِو ْ َ ْ
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
َو َل ْو ر ردو ُه إِ َىل الرس ِ
ول َوإِ َىل ُأ ِ
ويل ْاألَ ْم ِر ِمن ُْه ْم َل َعلِ َم ُه ا َّل ِذي َن َي ْس َتنْبِ ُطو َن ُه ِمن ُْه ْم َو َل ْو ََل َف ْض ُل اهللَِّ
َّ ُ
َ
الش ْي َط َ
مح ُت ُه ََل َّت َب ْع ُت ُم َّ
ان إِ ََّل َقلِ ًيال﴾ [النساء ،]83 :فهذه اآلية الكريمة ترصح بالدعوة
َع َل ْي ُك ْم َو َر ْ َ
للرجوع لرسول اهلل  أو ألويل األمر ،وهي تذكر من صفاهتم القدرة عىل استنباط حكم
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اهلل يف املسألة ،وذلك َل يكون إَل للفقيه العامل.
قال األستاذ :بورك فيكم ..فحدثوين عن اآلية الكريمة التي بدأنا هبا حديثنا ،وهي
َاك َخلِي َف ًة ِيف ْاألَ ْر ِ
ني الن ِ
قوله تعاىلَ ﴿ :يا َد ُاوو ُد إِنَّا َج َع ْلن َ
احل ِّق َو ََل َتتَّبِ ِع ْاهل َ َوى
اح ُك ْم َب ْ َ
ض َف ْ
َّاس بِ ْ َ
ون َع ْن َسبِ ِ
َف ُي ِض َّل َك َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ِض رل َ
اب َش ِديدٌ بِ َام ن َُسوا َي ْو َم
يل اهللَِّ َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ِْ
احل َس ِ
اب﴾ [ص]26 :
قال أحدهم( :)1أي يا داود إنا استخلفناك يف األرض ،وجعلناك نافذ احلكم بني
الرعية ،لك امللك والسلطان ،وعليهم السمع والطاعةَ ،ل َيالفون لك أمرا ،وَل يقيمون
ني الن ِ
احل ِّق﴾ [ص ]26 :املنزل
اح ُك ْم َب ْ َ
يف وجهك عصا ..ثم ذكر ما يستتبع ذلك فقالَ ﴿ :ف ْ
َّاس بِ ْ َ
من عندى ،والذي رشعته لعبادى ملا فيه من املصلحة هلم يف الدنيا واآلخرة ..ثم أكد ما
﴿و ََل َتتَّبِ ِع ْاهل َ َوى﴾ [ص ]26 :يف احلكومة وغريها من أمور
سلف بالنهى عن ضده فقالَ :
الدين والدنيا ..ويف هذا إرشاد ملا يقتضيه منصب النبوة ،وتنبيه ملن هو دونه لسلوك هذا
الطريق القويم.
قال أحدهم(:)2

ِ

ثم بني سوء عاقبة ذلك فقالَ ﴿ :ف ُيض َّل َك َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ﴾ [ص]26 :

أي فيكون اتباعك للهوى سببا يف الضالل عن الدَلئل التي نصبت ،واألعالم التي
وضعت ،لالرشاد إىل سبل السالم ،بإصالح حال املجتمع يف دينه ودنياه ،وهتذيبه حتى
يسلك طريق احلق بينه وبني ربه ،وبينه وبني الناس ..ثم بني غائلة الضالل ووخامة عاقبته
يل اهللَِّ َهلم ع ََذاب َش ِديدٌ بِام نَسوا يوم ِْ
احل َس ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
فقال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ِض رل َ
اب﴾ [ص]26 :
ٌ
َ ُ َْ َ
ُْ
أي إن الذين يرتكون احلق ويضلون عن سبيل معامله ـ هلم من اهلل العذاب الشديد يوم
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احلساب لنسياهنم ما يف ذلك اليوم من األهوال ،وأن اهلل سيحاسب كل نفس بام كسبت،
فمن د سى نفسه وسلك هبا سبيل املعايص فقد حق عليه العذاب الذي كتبه عىل العاصني
جزاء وفاقا عىل أعامهلم التي كسبوها بأيدهيم.
قال آخر :واآلية الكريمة تشري إىل أن وظائف األنبياء عليهم السالم ليست قاَصة
عىل الدعوة والتبليغ ،وإنام تشمل مجيع اجلوانب ،وأوهلا إقامة العدل بني الناس ،كام قال
ان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ِ
ط
ُ
تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأنْزَ ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ْ
َاب َواملْيزَ َ َ َ
يه ب ْأس َش ِديدٌ ومنَافِع لِلن ِ ِ
و َأنْزَ ْلنَا ْ ِ ِ ِ
ْرص ُه َو ُر ُس َل ُه ِبا ْل َغ ْي ِ
ب إِ َّن اهللََّ
َ َ ُ
احلديدَ ف َ ٌ
َ
َ
َّاس َول َي ْع َل َم اهللَُّ َم ْن َين ُ ُ
ي ع َِزيزٌ ﴾ [احلديد]25 :
َق ِو ٌّ

قال آخر( :)1فاآلية الكريمة تشري إىل أن مهمة الرسل مهمة حياتية شاملة متتد إىل كل
جوانب حياة اإلنسان لريتبط اجلانب الروحي باجلانب املادي ،يف إجياد حالة من التوازن يف
الكلامت واألفعال واملواقف والعالقات ،بحيث َل يطغى أحد عىل أحد يف احلقوق
والواجبات ،فيام توحي به كلمة (العدل) من املعنى الترشيعي الذي حيدد لكل ذي حق
حقه ،ويرِّب الناس عىل السري يف هذا اَلجتاه ،ليكون (اإلنسان العادل) هو الذي يطبق
الرشيعة العادلة ،ويبني احلياة عىل أساس العدل.
قال آخر( :)2ولذلك قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َأرس ْلنَا رس َلنَا بِا ْلبين ِ
َات﴾ [احلديد ]25 :التي يقتنع
َ ِّ
ْ َ ُ ُ
فيها العقل بحقائق العقيدة وجدية الرشيعة ،باألدلة الواضحة التي تسقط أمامها كل
الشبهات ألن اهلل َل يريد للناس أن يؤمنوا اإليامن األعمى الذي يسلم بالفكرة من دون
ق ناعة فكرية مرتكزة عىل احلجة والربهان ،ألن مثل هذا اإليامن َل يوحي لإلنسان باحرتام
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نفسه وعقله ،وَل يوحي له باحرتام العقيدة التي يؤمن هبا ،مما جيعل مسألة اإليامن ،يف الوعي
القرآين ،مسألة تتصل بالعقل والشعور ،ليتحرك العقل يف املعادَلت الفكرية ،ولينطلق
الشعور يف اإلحياءات الشعورية ،فيام يمثل حركة العقل والشعور يف اإليامن باحلقيقة
الفكرية الشعورية ،وقد َل يكون من املفروض أن تكون مفردات اإليامن عقلية يف ذاهتا ،بل
يكفي أن تكون عقلية يف مرتكزاهتا ومواقعها الفكرية.
ِ
َاب﴾
﴿و َأنْزَ ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :

[احلديد]25 :

الذي يتضمن

مفردات الوحي اإلهلي يف املفاهيم العامة للدين ،ويف الرشائع التفصيلية حلركة احلياة يف
﴿واملِْيزَ َ
ان﴾ [احلديد ]25 :الذي يمثل اخلط الفكري والعميل الذي يزن القضايا
نظامها العميلَ ،
واألوضاع واملواقف والكلامت ،ليمنعها من اَلختالل واَلنحراف عن اخلط املستقيم،
فيعرف كل إنسان من خالل ذلك دوره العميل فيام له وما عليه من احلقوق والواجبات جتاه
ربه ونفسه وحياة الناس من حوله ،ويتصور عىل هذا األساس أن احلياة ليست هي الساحة
التي يتحرك فيها الفرد يف أنانيته الذاتية فيام قد يتخيله من أنه هو وحده صاحب احلق يف كل
مواقعها ،بل هي الساحة التي يملك فيها كل إنسان موقعا خاصا فيام يريد أن يأخذ من
أوضاعها العامة واخلاصة ،فيدرك أهنا تتسع له ولآلخرين من موقع احلق الثابت للجميع
يف عالقاهتم ببعضهم البعض وباحلياة من حوهلم ،ليتحول ذلك إىل واقع عميل حيقق للحياة
نظامها املتوازن الذي حيفظ هلا سالمة وجودها يف دائرة التكامل العميل.
قال آخر( :)2ثم قال تعاىل﴿ :لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ط﴾ [احلديد ]25 :وهو العدل الذي
ُ
ْ
َ َ
ترتكز عليه سالمة احلياة الفردية واَلجتامعية ،فيام يؤكده من خضوع الناس للخط الواحد
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املتوازن الذي تلتقي فيه حقوقهم مجيعا ،عىل أساس الترشيعات التفصيلية التي تنظم هلم
ذلك كله عىل مستوى العالقات واملعامالت واألعامل واألقوال.
قال آخر( :)1ونستطيع أن نفهم من هذا اهلدف الرسايل ،وهو إقامة العدل يف إنزال
الرساَلت ،أن مسألة احلكم والترشيع هي املسألة األساس يف كل دين ،باعتبارها القاعدة
التي يتحرك فيها املنهج الذي يقوم عليه العدل يف حياة الناس ،فإنه َل معنى حلركة العدل
يف الواقع ،من دون رشيعة تنظم له خطوطه ،أو حكم يرشف عىل إدارته وتنفيذه ،وسياسة
تدير أوضاعه يف ساحة الرصاع ،ويف حركة احلكم أمام التحديات ،ويف سالمة اخلط يف
أجواء اَلنحراف.
قال آخر( :)2وبذلك تكون اآلية الكريمة دليال عىل اندماج السياسة يف حركة الدين
وانطالق الدين يف آفاق احلكم ،ردا عىل الذين يعتربون الدين حالة روحية ذاتية يف عالقة
اإلنسان بربه ،بعيدا عن كل أوضاع احلياة املادية يف تعقيداهتا التفصيلية ،ويف مشاكلها
املتنوعة املعقدة.
 .3السعادة األبدية:
بعد أن استمعت إىل كل هذه األحاديث اجلميلة يف مدرسة احلكومة العادلة ،اقرتب
مني بعضهم ،وقال :يكفيك ما سمعته هنا ..فهيا بنا إىل رياض السعادة األبدية ..لتختم
رحلتك هبا ..فال خري يف هداية َل تنتهي بالسعادة.
قلت :ولكن ذلك لن يكون إَل بعد املوت ..أما الدنيا ،فهي دار اآلَلم واملشاق
واملتاعب ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ِيف َك َب ٍد﴾ [البلد]4 :؟
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ِ

ِ
ِ
احلا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو
قال :بىل ..ولكني سمعت معها قوله تعاىلَ ﴿ :م ْن عَم َل َص ً

ُمؤْ م ٌن َف َلنُ ْحيِ َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [النحل]97 :
قلت :فكيف نجمع بينهام؟
قال :هلم بنا إىل تلك الرياض ..وستتعلم كيفية اجلمع بينهام.
السعادة الدنيوية:
ركبت معه يف املركبة العجيبة التي تؤدي إىل رياض السعادة ..وكانت أول روضة
مررنا هبا يف قمة اجلامل ،حتى أين ختيلت نفيس قد خرجت من األرض إىل اجلنة ..بل إىل
الفردوس األعىل ،ولذلك قلت لصاحبي :هل ترانا قد رحلنا إىل اجلنة ..بل إىل الفردوس
األعىل؟
قال :بل نحن َل نزال يف الدنيا ..وهذه الرياض هي تعبري رمزي أقامه علامؤنا للنعيم
الدنيوي الذي أعده اهلل تعاىل ملن اتقاه ..ويمكنك أن متر عىل ما شئت منها لرتى من أصناف
النعيم ما مل جيده أهل الدنيا مجيعا.
نزلت من املركبة ،رست يف تلك الرياض اجلميلة ،إىل أن مررت بجمع من الناس،
وقد سمعت أحدهم يقرأ قوله تعاىل﴿ :من ع َِم َل ص ِ
احلًا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن
َ
َ ْ
َف َلنُ ْحيِ َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [النحل ،]97 :ثم قال :هذه
اآلية الكريمة ترد عىل كل تلك األجيال التي أقنعها الشيطان أن الدين َيالف الدنيا ،وأن
من عاش لدينه ينبغي أن يرمي دنياه ،وأَل ينعم باحلياة التي ينعم هبا غريه.
قال آخر :وقد نسوا أن اهلل تعاىل رب الدنيا واآلخرة ،وما كان ليحرم من دنياه من
آمن به وأطاعه ..وكيف حيرمه منها ،وهي دار فضله وكرمه ،كام أن اآلخرة دار عطائه الذي
َل حدود له.
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قال آخر :بل إن اهلل تعاىل بكرمه خص املؤمنني باحلياة الطيبة ،أما غريهم؛ فبسبب
جحودهم وإعراضهم تركهم للحياة بطيبها وخبثها ،لتنال منهم بقدر ما ينالون منها،
و ُيعذبون فيها بقدر سكوهنم إليها ،وبعدهم عن احلق بسببها ،كام قال تعاىل يف وصف املتاع
الذي حجب الكافرين عن دين اهلل ،ومتابعة رسول اهلل َ ﴿ :ف َال ُت ْع ِج ْب َك َأ ْم َو ُاهل ُ ْم َو ََل
ِ
احل َي ِاة الدر ْن َيا َوتَزْ َه َق َأ ْن ُف ُس ُه ْم َو ُه ْم كَافِ ُر َ
ون﴾ [التوبة]55 :
َأ ْو ََل ُد ُه ْم إِن ََّام ُي ِريدُ اهللَُّ ل ُي َع ِّذ َ ُهب ْم ِ َهبا ِيف ْ َ
قال آخر( :)1ففي هذه اآلية الكريمة يبني اهلل تعاىل أن جناية النفاق ـ ومثله كل
انحراف عن اهلداية ـ عىل أهله ليست واقفة عند حد ..فهي َل تفسد عليهم كل ما يبدو أنه
متصل بام يقرب إىل اهلل ،من عبادات وقربات فقط ..بل هي تفسد كذلك كل ما هو متصل
بحياهتم الدنيوية ،مما جيمعون من أموال ،وما يستكثرون من أوَلد ..فهذه األموال التي
جيمعوهنا ،ويشقون يف مجعها ،وهؤَلء األوَلد الذين يعملون هلم ،ويكدحون يف احلياة من
أجلهم ،إنام هي مصادر شقاء هلم ،وبالء عليهم ،حيث تبدو مجيعها يف ظل الكفر باهلل كظل
زائل ،رسعان ما ينفضون أيدهيم منه ،إذا هم فارقوا هذه الدنيا ،وصاروا ترابا ..إهنم َل
يؤمنون بحياة أخرى وراء هذه احلياة ،تتصل هبا حياهتم ،وجيدون فيها شيئا من ثمرة
أعامهلم ..ومن هنا تتضاعف حرسهتم عىل هذا املال الذي مجعوه ،وعىل هؤَلء األوَلد
الذين لن يلتقوا هبم بعد املوت أبدا ..وعىل خالف هذا شعور املؤمنني باهلل واليوم اآلخر..
إهنم َل حيزنون عىل فائت يف هذه الدنيا ،ألن أنظارهم ممتدة عىل طريق أفسح من طريق هذه
احلياة ،وقلوهبم معلقة بحياة أكرم وأطيب وأخلد من تلك احلياة ..فإذا فاهتم شىء من هذه
الدنيا كان هلم فيام يرجون من اهلل ما يغنى عن كل فائت..

( )1التفسري القرآين للقرآن ()797 /5

521

قال آخر( :)1ومن أجل هذا مل يكن املوت عند املؤمنني باهلل واليوم اآلخر ،شيئا
يفزعون له ،ويبيتون مؤرقني للقائه ..فام هو عندهم إَل نقلة إىل عامل خري من هذا العامل ،وإىل
حياة طيبة ،وجنات هلم فيها نعيم مقيم ..أما الذين َل يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ..فإن
للموت عندهم رهبة رهيبة ،مسلطة عليهم مع كل نفس يتنفسونه يف هذه الدنيا ..فام املوت
عندهم إَل الفناء األبدى ،والضياع يف تيه العدم ،والغرق يف بحر الظالم األبدى ،كام قال
ِ
ٍ ِ
ص الن ِ
ف
رش ُكوا َي َو رد َأ َحدُ ُه ْم َل ْو ُي َع َّم ُر َأ ْل َ
﴿و َلت َِجدَ َّهنُ ْم َأ ْح َر َ
تعاىلَ :
َّاس ع ََىل َح َياة َوم َن ا َّلذي َن َأ ْ َ
َسن ٍَة َو َما ُه َو ِب ُمزَ ْح ِز ِح ِه ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب َأ ْ
ن ُي َع َّم َر﴾ [البقرة]96 :
قال آخر( :)2فهذا هو العذاب الدنيوي ،الذي يعذب به الذين َل يؤمنون باهلل واليوم
اآلخر ..وإنام ُيعذبون بأيدهيم ،وبام جيمعون من مال ،وما يستكثرون من أوَلد ،وأهنم كلام
كثر ماهلم ،وكثر أوَلدهم ،كلام اشتد عذاهبم ،وتضاعف بالؤهم ،وهلذا قال تعاىل﴿ :إِن ََّام
ِ
احل َي ِاة الدر ْن َيا﴾ [التوبة ..]55 :فهم هلذا أحق بالرثاء ،منهم بأن يكون
ُي ِريدُ اهللَُّ ل ُي َع ِّذ َ ُهب ْم ِ َهبا ِيف ْ َ
موضع قدوة وإعجاب.
﴿وتَزْ َه َق َأ ْن ُف ُس ُه ْم َو ُه ْم كَافِ ُر َ
ون﴾ [التوبة ]85 :عطف عىل
قال آخر( :)3وقوله تعاىلَ :
ِ
احل َي ِاة الدر ْن َيا﴾ [التوبة ،]55 :أي أن هذا الذي يف أيدهيم من كثرة األموال
قوله﴿ :ل ُي َع ِّذ َ ُهب ْم ِ َهبا ِيف ْ َ
واألوَلد ،إنام جعله اهلل ليكون مصدر عذاب وبالء هلم يف الدنيا ،ولتزهق أنفسهم وخترج
من هذه الدنيا عىل كره ،وهم يف جلاج يف الكفر ،وإغراق يف الضالل ..إذ مل يدع هلم تعلقهم
باألموال واألوَلد فرصة يفكرون فيها يف اهلل ،ويف اإليامن به ،واليوم اآلخر ..فكل مههم
هو هذه األموال ،وأولئك األوَلد ،فإذا نزل هبم املوت اشتد كرهبم وأمسكوا باحلياة يف ذعر
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وجنون.
الطمأنينة:
تركتهم يتحدثون ،ورست إىل حمل قريب ،سمعت فيه مجعا من الناس يذكرون اهلل
تعاىل بأصوات مجيلة ،وقد شعرت فيه بطمأنينة عجيبة مل أشعر هبا من قبل ..وبعد أن توقفوا
ِ
ِ
وهب ْم بِ ِذك ِْر اهلل َأ ََل بِ ِذك ِْر اهلل
قرأ أحدهم بصوت مجيل قوله تعاىل﴿ :ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئ رن ُق ُل ُ ُ
ِ
وب﴾ [الرعد ،]28 :ثم قال( :)1وكيف َل تطمئن قلوب املؤمنني وهي تشعر عند
َت ْط َمئ رن ا ْل ُق ُل ُ
الذكر بالصلة باهلل ،واألنس بجواره ،واألمن يف جانبه ويف محاه ..وكيف َل تطمئن من قلق
الوحدة ،وحرية الطريق بإدراك احلكمة يف اخللق واملبدأ واملصري ..وكيف َل تطمئن ،وهي
تشعر باحلامية من كل اعتداء ومن كل ُض ومن كل رش إَل بام يشاء ،مع الرىض باَلبتالء
والصرب عىل البالء.
قال آخر( :)2أجل ..فذلك اَلطمئنان بذكر اهلل يف قلوب املؤمنني حقيقة عميقة
يعرفها الذين خالطت بشاشة اإليامن قلوهبم ،فاتصلت باهلل ،يعرفوهنا ،وَل يملكون
بالكلامت أن ينقلوها إىل اآلخرين الذين مل يعرفوها ،ألهنا َل تنقل بالكلامت ،إنام ترسي يف
القلب فيسرتوحها وهيش هلا ويندى هبا ويسرتيح إليها ويستشعر الطمأنينة والسالم ،وحيس
أنه يف هذا الوجود ليس مفردا بال أنيس ..فكل ما حوله صديق ،إذ كل ما حوله من صنع
اهلل الذي هو يف محاه.
قال آخر( :)3بل ليس أشقى عىل وجه هذه األرض ممن حيرمون طمأنينة األنس إىل
اهلل ممن ينطلق يف هذه األرض مبتوت الصلة بام حوله يف الكون ،ألنه انفصم من العروة
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الوثقى التي تربطه بام حوله يف اهلل خالق الكون ..ليس أشقى ممن يعيش َل يدري مل جاء؟..
ومل يذهب؟ ..ومل يعاين ما يعاين يف احلياة؟ ..ليس أشقى ممن يسري يف األرض يوجس من
كل يشء خيفة ألنه َل يستشعر الصلة اخلفية بينه وبني كل يشء يف هذا الوجود ..ليس أشقى
يف احلياة ممن يشق طريقه فريدا وحيدا شاردا يف فالة ،عليه أن يكافح وحده بال ناَص وَل
هاد وَل معني ..فهناك للحظات يف احلياة َل يصمد هلا برش إَل أن يكون مرتكنا إىل اهلل،
مطمئنا إىل محاه ،مهام أويت من القوة والثبات والصالبة واَلعتداد ..ففي احلياة حلظات
تعصف هبذا كله ،فال يصمد هلا إَل املطمئنون باهلل.
قال آخر :ولذلك كان أول ثامر اهلداية طمأنينة النفس وراحتها وسكينتها
وانرشاحها ،وهي املعاين التي َل يمكن أن يصل إليها أحد من دون اإليامن ،كام قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
رش ْح َصدْ َر ُه لِ ْ ِ
جي َع ْل َصدْ َر ُه َض ِّي ًقا َح َر ًجا
إل ْس َال ِم َو َم ْن ُي ِر ْد َأ ْن ُيض َّل ُه َ ْ
﴿ َف َم ْن ُي ِرد اهللَُّ َأ ْن َ ْهيد َي ُه َي ْ َ
ِ ِ
الر ْج َس ع ََىل ا َّل ِذي َن ََل ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنعام ،]125 :وقال:
جي َع ُل اهللَُّ ِّ
الس َامء ك ََذل َك َ ْ
َك َأن ََّام َي َّص َّعدُ ِيف َّ

ِ ِ ِ
ِ
إلس َال ِم َفهو ع ََىل ُن ٍ ِ
ِ
وهب ْم ِم ْن ِذك ِْر اهلل
َُ
ور م ْن َر ِّبه َف َو ْي ٌل ل ْل َقاس َية ُق ُل ُ ُ
رش َح اهللَُّ َصدْ َر ُه ل ْ ِ ْ
﴿ َأ َف َم ْن َ َ
ُأو َلئِ َك ِيف َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [الزمر]22 :
قال آخر :أجل ..فرشح الصدر هدية من اهلل تعاىل للذين يس يلمون وَل يعارضون،
َرش ْح َل َك َصدْ َر َك﴾
ويقبلون وَل يعرضون ..وقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك لنبيه َ ﴿ :أ َمل ْ ن ْ َ

ِ
رس ِيل َأ ْم ِري
[الرشح ،]1 :وقال عىل لسان موسى عليه السالمَ :
ارش ْح ِيل َصدْ ري َو َي ِّ ْ
﴿ر ِّب ْ َ
اح ُل ْل ُع ْقدَ ًة ِم ْن لِ َس ِاين﴾ [طه 25 :ـ  ]27ورشح الصدر يف هذه املواضع كلها هو (بمعنى
َو ْ
استجابته للخري الذي يدعى إليه ،وتقبله له ،واتساعه للكثري منه ..وضيقه ،هو عدم تقبله
للخري ،واختناقه به ،كام َيتنق الصدر بالروائح اخلبيثة املنكرة! فلم إذن يكون رشح اهلل
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()1

سبحانه وتعاىل لصدر رسول اهلل عىل هذه الصورة التي تشبه امللهاة ،أو املأساة؟)

قال آخر( :)2ورشح الصدر الذي ُيعد وعاء للعلم والعرفان هو التوسعة فيه بحيث
يسع ما يصادفه من املعارف احلقة ،وَل يدفع كلمة احلق إذا ألقيت إليه كام يدل عليه ما ُذكر
جا﴾ [األنعام]125 :
﴿جي َع ْل َصدْ َر ُه َض ِّي ًقا َح َر ً
يف وصف اإلضالل باملقابلة ،وهو قولهْ َ :

قال آخر( :)3فمن رشح اهلل صدره لإلسالم ،وهو التسليم هلل سبحانه ،فقد بسط
صدره ووسعه لتسليم ما يستقبله من قبله تعاىل من اعتقاد حق أو عمل ديني صالح ،فال
يلقي إليه قول حق إَل وعاه ،وَل عمل صالح إَل أخذ به ،وليس ذلك إَل ألنه صار لعني
بصريته نور يقع عىل اَلعتقاد احلق فينوره ،أو العمل الصالح فيرشقه ،خالف من عميت
عني قلبه ،فال يميز حقا من باطل ،وَل صدقا من كذب ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َّهنَا ََل َت ْع َمى
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ [احلج]46 :
وب ا َّلتي ِيف ر
ْاألَ ْب َص ُار َو َلك ْن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
قال آخر( :)4وقد وصف اهلل تعاىل رشح الصدر يف آية أخرى بقوله﴿ :اهللَُّ نَزَّ َل َأ ْح َس َن
ِ
ِ ِ
احل ِد ِ
ِ
يث كِتَا ًبا ُمت ََش ِ ً ِ
وهب ْم
اين َت ْق َشع رر منْ ُه ُج ُلو ُد ا َّلذي َن ََي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم ُث َّم تَلنيُ ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
َْ
اهبا َم َث َ
إِ َىل ِذك ِْر اهللَِّ َذلِ َك ُهدَ ى اهللَِّ هي ِدي بِ ِه من ي َشاء ومن ي ْضلِ ِل اهللَُّ َفام َله ِمن َه ٍ
اد﴾ [الزمر..]23 :
َ ُ ْ
َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
َْ
وهو ما يشري إىل أن اهلل سبحانه عند هدايته عبدا من عباده يبسط صدره ،فيسع كل اعتقاد
حق وعمل صالح ،ويقبله بلني ،وَل يدفعه بقسوة ،وهو نوع من النور املعنوي الذي ينور
القول احلق والعمل الصالح وينرص صاحبه فيمسك بام نوره ،فهذا معرف يعرف به اهلداية
اإلهلية.
قال آخر :ولذلك وصف اهلل تعاىل نفس املؤمن بكوهنا مطمئنة ،وأهنا تظل عىل
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طمأنينتها حتى تلقى اهلل ،كام قال تعاىل﴿ :يا َأي ُتها النَّ ْفس املُْ ْطمئِنَّ ُة ار ِج ِعي إِ َىل رب ِك ر ِ
اض َي ًة
ُ
َ َّ َ
َ ِّ َ
ْ
َ
ادي واد ُخ ِيل ِ
مر ِضي ًة َفاد ُخ ِيل ِيف ِعب ِ
جنَّتي﴾ [الفجر 27 :ـ ]30
َ
َ ْ
َ
َ ْ َّ ْ
قال آخر( :)1والنفس املطمئنة ،هي النفس املؤمنة ،التي َل يستبد هبا القلق يف أي
حال من أحواهلا ،يف الرساء أو الُّضاء ،فهي يف حال واحدة أبدا من الرضا بام قسم اهلل هلا..
فهي يف الرساء شاكرة ،حامدة ،ويف الُّضاء صابرة راضية ،فال الغنى يطغيها ،وَيرج هبا عن
طريق اَلستقامة ،وَل الفقر يسخطها ،ويعدل هبا عن اَلطمئنان إىل قضاء اهلل فيها ،وحكمه
عليها ..إهنا نفس مطمئنة ثابتة ،عىل حال واحدة يف إيامهنا باهلل ،ورضاها بام قسم هلا ..وهذا
اَلطمئنان وذلك الرضاَ ،ل جيد مها إَل املؤمنون باهلل ،املتوكلون عليه ،املفوضون أمورهم
إليه.
قال آخر( :)2أجل ..فاَلطمئنان الذي تصيبه بعض النفوس ،ويكون صفة غالبة
عليها ،هو ثمرة اإليامن الوثيق باهلل ،القائم عىل أصول ثابتة من املعرفة باهلل سبحانه وتعاىل،
وما له جل شأنه من سلطان مطلق متمكن ،قائم عىل كل ذرة يف هذا الوجود ،وأنه َل يقع
يف هذا الوجود شىء إَل بتقديره سبحانه ،وبمقتىض حكمته وعلمه ،وعدله.
قال آخر( :)3وقد نودى اإلنسان هنا بنفسه ومل يناد بذاته ،ألن النفس هي التي كانت
موطن اإليامن واَلطمئنان ..وهي هلذا استحقت أن ترجع إىل رهبا ،وأن تنزل منازل
رضوانه ،إذ مل تغرق يف تراب األرض ،ومل تضع معاملها فيه ،كام ضاعت نفوس الضالني
والغاوين..
قال آخر( :)4وقوله تعاىل﴿ :ر ِ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة﴾ [الفجر ]28 :يعني أهنا راضية بام أرضاها
َ
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اهلل سبحانه به من فضله ،مرضيا عنها من رهبا ..فالكلمتان حاَلن من أحوال النفس ،وقد
دعيت من رهبا إىل الرجوع إليه ..إهنا ترجع إىل رهبا ،وقد رضيت بام لقيها به رهبا من إكرام
وإحسان ،وقد رىض رهبا عنها بام قدمت من أعامل طيبة ..فاهلل سبحانه وتعاىل يرىض
ِ
يض اهللَُّ ع ِ
َن
ويريض ،يرىض عن عباده املحسنني ،ويرضيهم بإحسانه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َر َ
ِ
الش َج َر ِة َف َعلِ َم َما ِيف ُق ُل ِ
ْت َّ
اهب ْم َفت ًْحا
املُْؤْ ِمنِنيَ إِ ْذ ُي َبايِ ُعون ََك َحت َ
السكينَ َة َع َل ْي ِه ْم َو َأ َث َ ُ
وهبِ ْم َف َأنْزَ َل َّ
َق ِري ًبا﴾ [الفتح]18 :
قال آخر( :)1ويف اجلمع بني صفة الرضا للنفس ،والرضا من اهلل عنها إشارة اىل أن
هذا الرضا الذي جتده النفس هو رضا دائم متصل ،ألنه مستمد من رضا اهلل عنها ،وأنه
ليس جمرد شعور يطرقها ،أو خاطر يطوف هبا ،ثم يذهب هذا الشعور ،ويغيب هذا اخلاطر،
مع موجات اخلواطر ،واملشاعر التي متوج يف كيان اإلنسان ..كال إنه رضا َل ينقطع أبدا.
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ ﴿ :فاد ُخ ِيل ِيف ِعب ِ
ادي َوا ْد ُخ ِيل َجنَّتِي﴾ [الفجر 29 :ـ  ]30دعوة
َ
ْ
إىل هذه النفس املطمئنة ،بعد أن عادت إىل رهبا ،أن تأخذ مكاهنا بني عباده الذين أضافهم
سبحانه وتعاىل إليه ،وجعلهم يف مقام كرمه وإحسانه ،وأدخلهم جنته التي أعدها هلم،
فلتأخذ هي مكاهنا معهم من تلك اجلنة ،ولتنعم بام ينعم به عباد اهلل املكرمون ،من نعيم مل
تره عني ،ومل تسمع به أذن ،ومل َيطر عىل قلب برش.
التمكني:
تركتهم يتحدثون ،ورست إىل حمل قريب ،سمعت فيه صوتا مجيال يرتل قوله تعاىل:
ِ
اس ُت ْض ِع ُفوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارثِنيَ
َ
﴿و ُن ِريدُ َأ ْن ن َُم َّن ع ََىل ا َّلذي َن ْ
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ِ

ِ

َو ُن َم ِّك َن َهل ُ ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
حي َذ ُر َ
ض َو ُن ِر َي ف ْرع َْو َن َو َها َم َ
ون﴾ [القصص:
مها من ُْه ْم َما كَا ُنوا َ ْ
ان َو ُجنُو َد ُ َ
 5ـ  ،]6فاقرتبت منهم ،فسمعت أحدهم يقول :لقد كان من أكرب األسباب التي حالت بني
عصور الظالم والتحقق باهلداية اإلهلية هو تصورهم أن اإليامن يعني الضعف واهلوان
والتخدير ..وأن املؤمن هو ذلك املسخر لغريه ،والذي َل يملك من أمر نفسه شيئا.
﴿و ُن ِريدُ َأ ْن ن َُم َّن ع ََىل ا َّل ِذي َن
قال آخر( :)1ولذلك ،فإن اآلية الكريمة تبدأ بقوله تعاىلَ :
اس ُت ْض ِع ُفوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [القصص ،]5 :أي عاشوا الضعف يف قدراهتم وأوضاعهم
ْ
وأفكارهم ،بحيث استغل األقوياء ذلك ،فاضطهدوهم واستعبدوهم وصادروا حريتهم،
وضغطوا عىل إرادهتم ،وسيطروا عىل مقدراهتم ،وحاَصوا كل حركة للتحرر وللتمرد بام
يملكونه من أدوات الضغط واحلصار ،لكن اهلل َل يرتك احلياة تسري عىل إرادة هؤَلء
وخت طيطهم ،بل يفسح املجال لألسباب الطبيعية الكامنة يف نظام الكون واإلنسان لتفتح
ثغرة هنا وثغرة هناك ،ولتمنح املستضعفني قوة من خالل إجياد القيادة القوية الصاحلة،
وهتيئة الظروف املوضوعية املالئمة ،وحتريك األوضاع اجلامدة ،من أجل أن ينطلق
املستضعفون لبناء قوهتم ،واسرتجاع حريتهم ،وملكية قرارهم من جديد ،بام يمن اهلل به
عىل عباده لتحقيق التوازن يف حركة اإلنسان يف األرض ،حتى َل يأخذ الظلم حريته يف
الثبات واَلمتداد ،وَل تبقى احلياة عىل هنج واحد من الباطل والضالل ،بل ختضع لعوامل
التغيري التي تعطي اإلنسان حيويته يف الفكر واحلركة ،ومتنحه األمل الكبري يف إمكانات
التغيري عند حماَصة الضغوط له ،لئال ينسحق يف روحه حتت تأثري القوى الضاغطة
الساحقة.
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قال آخر( :)1وعىل ضوء هذا ،فإن اهلل َل يتدخل يف األمور عندما يمن عىل عباده
املستضعفني بالطرق الغيبية دائام من حيث األساس ،ولكنه حيرك األسباب التي تؤدي إىل
ذلك ،ويمنحها بعض وسائل الغيب فيام حتتاج إليه منه يف بعض احلاَلت ،وقد جعل اهلل
هذا سنة له يف حركة احلياة يف نتائجها العملية عىل أساس األسباب واملسببات ،فال حيسبن
أحد ،أن وعد اهلل بيشء ،حيمل يف داخله تدخال إهليا مبارشا حيقق للناس ما حيبونه وهم
جالسون يف بيوهتم يف اسرتخاء ،بل َل بد هلم من األخذ باألسباب يف الوصول إىل ما
يريدون.
قال آخر( :)2وهكذا يتحرك املستضعفون الذين يمن اهلل عليهم فيام وعدهم بقوله:
﴿ون َْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم ًة﴾ [القصص ]5 :لألرض بام يرسلهم برساَلته ليكونوا أنبياء أو أوصياء أو
َ
قادة يف حكم الناس وإدارة شؤوهنم وتنظيم حياهتم ﴿ونَجع َلهم ا ْلو ِ ِ
ارثنيَ ﴾ [القصص]5 :
َ ْ َ ُ ُ َ
الذين يرثون األرض ،إذ يريد اهلل أن جيعلهم خلفاء ويمكنهم منها وجيعلها حتت سلطاهنم،
ليعرفوا من خالل ذلك أن الضعف ليس قضاء اهلل وقدره الذي َل يتغري وَل يتبدل ،بل هو
حالة طارئة خاضعة ألسباهبا مما يمكن أن يتحول إىل قوة عندما تتغري الظروف وتتبدل
األسباب ،بإرادة اهلل ،بشكل غري اختياري لإلنسان ،أو بإرادة اإلنسان ،بام مكنه اهلل من
عناَص القوة ،ليعيشوا الفكرة املتحدية للقوة الغاشمة التي حيركها املستكربون ضد
املستضعفني ،ليواجهوا املواقف من خالل العمل عىل تنمية القوة وحتريكها يف اجتاه احلياة.
﴿و ُن َم ِّك َن َهل ُ ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [القصص ]6 :أي بأن نعطيهم
قال آخر( :)3وقوله تعاىلَ :
﴿و ُن ِر َي
إمكانات القوة ،ونرفع عنهم سلطة املستكربين ونمنحهم مواقع النفوذ يف احلياةَ ،
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فِ ْرع َْو َن َو َها َم َ
مها ِمن ُْه ْم﴾
ان َو ُجنُو َد ُ َ

[القصص]6 :

فيام نرهيم من مظاهر القوة ومواقعها

حي َذ ُر َ
ون﴾
للمستضعفني الذين يتحركون يف خط املواجهة هلام ولسلطتهام ﴿ َما كَا ُنوا َ ْ
[القصص ]6 :وَيافون ،مما َيافه الطغاة من تنامي قوة املستضعفني وتعاظمها بحيث تشكل
خطرا مستقبليا عىل ما يملكونه من سلطة الظلم وقوة اَلستكبار ،أو مما كان حيذره قوم
فرعون من هناية ملكهم عىل يد شخص من بني إرسائيل.
قال آخر :وهكذا؛ فإن املؤمن يمكنه أن يامرس ما يامرسه غريه من مطالب احلياة،
فدينه وتدينه َل يمنعه من أن يصري صاحب مناصب سياسية أو غريها ،بل إنه يدعوه إليها،
﴿اج َع ْلنِي ع ََىل
ليحقق العدالة التي يفتقدها غريه ،كام قال تعاىل عن يوسف عليه السالمْ :
ض إِ ِّين َح ِف ٌ ِ
َخزَ ائِ ِن ْاألَ ْر ِ
يم﴾ [يوسف ،]55 :ثم أخرب أن متكينه يف األرض كانت هبة من
يظ عَل ٌ
ِ
ِ
ف ِيف
وس َ
اهلل له ،وللذين ترشفوا بأن يكونوا حتت سلطته ،قال تعاىلَ :
﴿وك ََذل َك َم َّكنَّا ل ُي ُ
ض ي َتبو ُأ ِمنْها حي ُث ي َشاء ُن ِصيب بِر ْمحَتِنَا من ن ََشاء و ََل ُن ِضيع َأجر املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [يوسف:
ُ ْ َ ْ
ُ َ
َ ْ
ُ َ
ْاألَ ْر ِ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ
]56

قال آخر :وأخرب عن ذي القرنني وما أتيح له من أسباب ،وكيف مكن اهلل له يف
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك َع ْن
األرض ،وكيف استخدم ذلك التمكني يف خدمة املستضعفني ،قال تعاىلَ :
ِ
ِذي ا ْل َق ْرن ْ ِ
َني ُق ْل َس َأ ْت ُلو َع َل ْي ُك ْم ِمنْ ُه ِذك ًْرا إِنَّا َم َّكنَّا َل ُه ِيف ْاألَ ْر ِ
يش ٍء َس َب ًبا َف َأ ْت َب َع
ض َو َآ َت ْينَا ُه م ْن ُك ِّل َ ْ
س َو َجدَ َها َتغ ُْر ُب ِيف ع ْ ٍ
الش ْم ِ
َس َب ًبا َحتَّى إِ َذا َب َلغَ َمغ ِْر َب َّ
َني َمحِئ ٍَة َو َو َجدَ ِعنْدَ َها َق ْو ًما ُق ْلنَا َيا َذا

َني إِما َأ ْن ُتع ِّذب وإِما َأ ْن َتت ِ
َّخ َذ فِ ِ
ف ُن َع ِّذ ُب ُه ُث َّم ُي َر رد إِ َىل َر ِّب ِه
يه ْم ُح ْسنًا َق َال َأ َّما َم ْن َظ َل َم َف َس ْو َ
َ َ َ َّ
ا ْل َق ْرن ْ ِ َّ
احلسنَى وسنَ ُق ُ ِ
ِ
ِ
رسا﴾
احلا َف َل ُه َجزَ ا ًء ْ ُ ْ َ َ
َف ُي َع ِّذ ُب ُه ع ََذا ًبا ُنك ًْرا َو َأ َّما َم ْن َآ َم َن َوعَم َل َص ً
ول َل ُه م ْن َأ ْم ِرنَا ُي ْ ً
[الكهف 83 :ـ ]88
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تركتهم يتحدثون ،ورست إىل حمل قريب ،حيث اجتمع فيه مجاعة من الكهول
والشباب يلبسون ألبسة مجيلة تدل عىل ثرائهم ،قال أحدهم :إن اهلداية اإلهلية التي منحت
املؤمن الطمأنينة والسكينة ،ورغبته يف الدار اآلخرة مل حترمه كذلك من رفاه الدنيا؛ فاملؤمن
يمكنه أن يكون غنيا ،وصاحب أموال كثرية؛ فاملحرم ليس اكتساب األموال ،وَل السعي
لتحصيلها ،وإنام املحرم مجع املال من الطرق غري املرشوعة ،والتي متتلئ بالُّضر والغش
واخلديعة ،فال يمكن للعاقل أن يرىض بأن يغتني بإفقار غريه ..ألن كل اآلَلم التي سببها
لغريه ستتحول غصصا تكدر حياته.
قال آخر :وهلذا يذكر اهلل تعاىل أن املؤمنني من قوم قارون مل ينهوه عن نصيبه من
الدنيا ،وإنام هنوه عن الفساد والظلم فيها ..ذلك أنه َل راحة ملفسد ،وَل سكينة لظامل ،وكيف
يسكن أو يرتاح ،وضمريه يؤنبه كل حني مذكرا له بجرائمه؛ فإن مل يكن له ضمري؛ فإن
خماوفه من انتقام من ظلمهم جيعله يف رعب دائم ..وَل يمكن أن تتحقق احلياة الطيبة مع
الرعب.
ون ك َ ِ
قال آخر :أجل ..فقد قال تعاىل يذكر ذلك﴿ :إِ َّن َق ُار َ
وسى َف َبغَى
َان م ْن َق ْو ِم ُم َ
َع َل ْي ِه ْم َوآ َت ْينَا ُه ِم َن ا ْل ُكنُ ِ
احت ُه َل َتنُو ُء بِا ْل ُع ْص َب ِة ُأ ِ
ويل ا ْل ُق َّو ِة إِ ْذ َق َال َل ُه َق ْو ُم ُه ََل َت ْف َر ْح إِ َّن
وز َما إِ َّن َم َف ِ َ
ِ
ب ا ْل َف ِر ِحنيَ َوا ْب َت ِغ فِ َيام آت َ
َاك اهللَُّ الدَّ َار ْاآل ِخ َر َة َو ََل َتن َْس ن َِصي َب َك ِم َن الدر ْن َيا َو َأ ْح ِس ْن
اهللََّ ََل ُحي ر
ِ ِ
ِ
ك ََام َأ ْح َس َن اهللَُّ إِ َل ْي َك َو ََل َت ْب ِغ ا ْل َف َسا َد ِيف ْاألَ ْر ِ
ن﴾ [القصص 76 :ـ ]77
ب املُْ ْفسدي َ
ض إِ َّن اهللََّ ََل ُحي ر
قال آخر( :)1فالظاهر من اآليات الكريمة أن إنكار اهلل تعاىل عىل قارون ليس يف كونه
غنيا وصاحب مال ،ولكن لكونه شخصية تتميز بالغرور الذايت ،الناشئ من اإلمكانات
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املالية اهلائلة ،التي مكنتها من اَلرتفاع الطبقي عىل أفراد جمتمعها ،واحلصول عىل
اَلمتيازات اَلجتامعية من خالل ذلك ،والتحرك ـ معها ـ عىل أساس الزهو اَلستعرايض
الذي يراد منه اإلحياء بالعظمة الكبرية التي يصغر أمامها اآلخرون من الفئات اَلجتامعية
الفقرية ،بحيث تسقط معنوياهتم ،وتسحق إرادهتم وتزرع يف داخلهم القيم املادية التي ترى
يف املال القيمة الكربى التي َل ترقى إليها قيمة يف احلياة ،ويؤدي ذلك إىل سيطرة أصحاب
األموال عىل املجتمع ..ولذلك فإن القرآن الكريم يصور بعض مالمح هذه الشخصية
املالية املغرورة ومفاهيمها يف احلياة ،ونظرة الناس إليها ،واخلط القرآين اإليامين يف وظيفة
املال ودوره يف حياة اإلنسان املؤمن.
ون ك َ
قال آخر( :)1ولذلك بدأت اآلية الكريمة بذكر بغيه ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن َق ُار َ
َان

ِ
وسى﴾ [القصص ،]76 :أي أن األصل فيه أنه يصبح تابعا ملوسى عليه السالم الذي
م ْن َق ْو ِم ُم َ

محل رسالة حتريرهم من سيطرة فرعون ليتحرروا من اخلضوع للنهج الفرعوين يف العقيدة
والسلوك ،ألن حرية اإلنسان يف أفكاره تنطلق من حرية مواقعه يف حركة السلطة غالبا..
وكان من املفروض ،أن يكون قارون خملصا حلرية قومه وحلركة اإليامن اجلديدة يف حياهتم،
ولكنه مل يكن باملستوى األخالقي الذي حيميه من غرور املال وزهوه ،فرتفع بنفسه عن قومه
﴿ َف َبغَى َع َل ْي ِه ْم﴾ [القصص ]76 :وتكرب ،وحاول أن يربك حياهتم ،ويفسد قيمهم ،مستغال
قوته املالية التي تتيح له احلصول عىل مواقع القوة والنفوذ يف املجتمع.
قال آخر( :)2والقرآن الكريم يذكر أن حجم ماله كان كبريا جدا ،مما سهل له
﴿وآ َت ْينَا ُه ِم َن ا ْل ُكنُ ِ
وز﴾ [القصص ]76 :التي َيزن
احلصول عىل ما يريد من ذلك ،كام قال تعاىلَ :
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احت ُه َل َتنُو ُء بِا ْل ُع ْص َب ِة ُأ ِ
ويل ا ْل ُق َّو ِة﴾ [القصص ،]76 :فإذا كانت مفاتيح بيوت
فيها أموالهَ ﴿ ،ما إِ َّن َم َف ِ َ
املال تثقل اجلامعة امللتف بعضها ببعض ،بحيث تزيد عىل العرشة ،فكيف يكون حجم ما
يملكه من مال فيام يمثله ذلك من كثرة هذه البيوت!؟
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل نصيحة قومه املؤمنني له ،فقال﴿ :إِ ْذ َق َال َل ُه َق ْو ُم ُه ََل
ِ
ب ا ْل َف ِر ِحنيَ ﴾ [القصص ،]76 :والظاهر أن املراد بالفرح هنا ،ليس احلالة
َت ْف َر ْح إِ َّن اهللََّ ََل ُحي ر
النفسية اهلادئة من الرسور الطبيعي الذي حيصل لإلنسان عند أية حالة من حاَلت
اَلنسجام مع ما حوله أو مع من حوله ،ألن هذا ليس أمرا سيئا ،من خالل القيمة اإلنسانية
للمشاعر اخلاصة ،بل املراد به البطر الذي يمثل شدة الفرح فيام يصل به الشعور إىل مستوى
اإلفراط يف اَلنفعال والتعلق بمتاع احلياة الدنيا ،بحيث يتحول إىل هزة ذاتية يف تعبرياهتا
الكالمية والسلوكية ويف انتفاخ الشخصية بشكل غري طبيعي ،وهو ما يدل عليه قوله تعاىل:
ِ
ب ُك َّل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ور﴾ [احلديد ،]23 :فإن الظاهر إرادة احلالة
﴿و ََل َت ْف َر ُحوا بِ َام آتَا ُك ْم َواهللَُّ ََل ُحي ر
َ
اَلنفعالية من الرسور الداخيل الذي يتحول إىل أجواء اخليالء والفخر.
قال آخر( :)2وهذا ما يبغضه اهلل يف اإلنسان ،الذي يريد له أن يكون متوازنا يف
انفعاَلته ،متواضعا يف عالقاته ،هادئا يف تأثره باألشياء املحيطة به مما يفرح أو حيزن ،فإذا
كان متكربا خمتاَل متعاليا عىل الناس ،كان عبئا عىل الناس من حوله بام يثريه من انفعاَلت
مضادة حلريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم ..وهكذا كان يريده العقالء من قومه الذين عرفوا
القيم من قاعدة اإليامن ،ومل يعرفوها من منطق احلجم املادي لألشياء ،فقد عايشوه يف بداية
أمره وأرادوه أن يبقى معهم ـ كام كان ـ إنسانا ينفعل باإليامن ،أكثر مما ينفعل باملال.
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﴿وا ْب َت ِغ فِ َيام آت َ
َاك اهللَُّ الدَّ َار ْاآل ِخ َرةَ﴾ [القصص ]77 :باعتبارها
قال آخر :ثم قالوا لهَ :
الغاية لكل ما وهبه اهلل لإلنسان يف الدنيا ،فليس املقياس يف أخروية العمل طبيعته الذاتية،
بل هو عنوانه وعمقه وهدفه ،فإن كان رىض اهلل هو العنوان الذي يأخذ منه العمل عنوانه
وكانت الدار اآلخرة يف قيمها الروحية هي اهلدف منه ،بحيث كان األساس هو احلصول
عىل املوقع املميز والدرجة الرفيعة هناك مما يلتقي مع القيم الكبرية املعنوية التي حتقق
مصلحة اإلنسان يف احلياة ،إذا كانت القضية هي هذه ،فإن العمل يكون أخرويا حتى لو
كانت صورته مادية دنيوية ..أما إذا كان األساس يف العمل ،هو اَلستغراق يف خصوصيات
الدنيا ،يف شهواهتا ولذائذها ،وأنانيتها وامتيازاهتا ،مما يتسابق الناس إليه ،كقيم الذات
الضيقة وحاجاهتا املحدودة مما َل ينفذ إىل أبعد من حدود الدنيا ،وَل حيمل يف داخله مها
أخرويا وبعدا روحيا ،فهذا هو العمل الدنيوي حتى لو كانت صورته روحية أخروية،
كبعض أعامل اخلري التي يراد منها اكتساب عرض زائل َل احلصول عىل رىض اهلل ،وكام يف
الصالة ،املتحركة يف أجواء الرياء.
قال آخر( :)1وعىل ضوء هذا ،يعلمنا القرآن الكريم أن املسألة َل تتغري يف صورة
العمل وارتباطه باحلياة من خالل مقياس العمل الدنيوي واألخروي ،بل يف غاية العمل
وروحيته ،عرب اخلط الفاصل بني ما يبقى أثره يف الدنيا ،وبني ما تتحرك إجيابياته يف اآلخرة،
وهكذا أراد قوم قارون منه ،أن حيرك ما له يف اجتاه احلصول عىل رىض اهلل الذي يمنحه
معنى اخلري ويؤدي به إىل احلصول عىل خري اآلخرة ،ومل يريدوا منه أن يرتك ما آتاه اهلل من
مال ،أو َيرج منه ،ألن ذلك ليس هو املطلوب من اهلل.
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﴿و ََل َتن َْس ن َِصي َب َك ِم َن الدر ْن َيا﴾ [القصص ،]77 :أي إنه
قال آخر( :)1ولذلك قالوا لهَ :
من حقك أن تستعمل مالك يف حاجاتك اخلاصة وشهواتك ولذاتك الذاتية ،فليس معنى
ابتغاء الدار اآلخرة يف مالك أن تنسى حقوق نفسك ،كإنسان يريد أن يعيش يف الدنيا
ويستمتع بطيباهتا ،ألن طبيعة مادية جسدك أن حتصل له عىل ما حيفظ له حياته وحيقق له
راحته.
قال آخر( :)2وبذلك يقف التوجيه القرآين يف خط التوازن يف حركة املامرسة
اَلقتصادية ،بني اجلانب املادي الذي يمثل حاجة اإلنسان كجسد ،لالكتفاء الذايت من متع
احلياة ،وبني اجلانب الروحي الذي يمثل حاجة اإلنسان ،كروح ترغب يف احلصول عىل
اَلستقرار يف الدار اآلخرة ونعيمها يف رىض اهلل ..ولذلك قال تعاىل يذكر حديث قومه
﴿و َأ ْح ِس ْن ك ََام َأ ْح َس َن اهللَُّ إِ َل ْي َك﴾ [القصص ]77 :أي قد أعطاك اهلل من نعمه
الصاحلني لهَ :
الكثري ،من دون عوض إحسانا إليك ،فأعط الناس من ذلك ،عىل أساس اإلحسان ،تأدبا
بأخالق اهلل وشكر النعمة.
﴿و ََل َت ْب ِغ ا ْل َف َسا َد ِيف ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [القصص ،]77 :أي َل تستخدم
قال آخر( :)3ثم قالوا لهَ :
مالك وما آتاك اهلل من جاه وغريه يف إفساد البالد والعباد ،وتوجيه احلياة يف حركتها يف النمو
واَلمتداد نحو الفساد ،لتكون أوضاعها اَلجتامعية واَلقتصادية والسياسية قائمة عىل
القوانني الفاسدة ،والعالقات اجلائرة واألوضاع املنحرفة مما اعتادته القوى الكافرة
واملستكربة من استغالل مواقع نفوذها املايل والسيايس واَلجتامعي ،يف إفساد الواقع،
وهتديم قوى اخلري والصالح ،وإثارهتا الفتن واحلروب املدمرة ،واَلهتزاز الروحي يف
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ِ
ب املُْ ْف ِس ِدي َن﴾ [القصص ]77 :ألن اهلل أقام
حتريك السلبيات يف حياة الناس ﴿إِ َّن اهللََّ ََل ُحي ر
الكون عىل احلق والتوازن واخلري والصالح يف حركة التكوين والترشيع ،ويريد خللقه أن
يتمثلوا ذلك يف وجودهم ،وبناء شخصياهتم ويف حركة حياهتم ،فال حيب الذين يثريون
الفساد يف الكون كله.
قال آخر( :)1ويذكر اهلل تعاىل أن قارون مل يقبل النصيحة ،بل قال بكل تكرب﴿ :إِن ََّام
ُأوتِي ُت ُه ع ََىل ِع ْل ٍم ِعن ِْدي﴾ [القصص ]78 :أي َل دخل هلل يف ذلك ،فقد خلقني اهلل من عدم ـ
وهذه حقيقة أؤمن هبا ـ ولكن املال الذي أملكه كان نتيجة جهدي الذايت ،وفكري املتحرك
يف اجتاه مواجهة األوضاع اَلقتصادية يف احلياة بالتخطيط الدقيق ،واحلركة الزكية الدائمة،
والوسائل املتنوعة والوعي الكبري ،وهذه هي النتيجة الطبيعية للعلم الذي أملكه ،واإلرادة
التي أحركها ..وهذا هو منطق املستكربين الغافلني الذين يرتبطون باألمور بشكل مبارش
من خالل احلس السطحي ،وَل ينفذون إىل أعامقها يف جذورها احلقيقية املمتدة يف عمق
األسباب الكامنة يف واقع األشياء.
قال آخر( :)2وهذا هو الذي حدثنا اهلل عنه يف أكثر من آية ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا
َم َّس ْ ِ
اإلن َْس َ
ُض َدعَانَا ُث َّم إِ َذا َخ َّو ْلنَا ُه نِ ْع َم ًة ِمنَّا َق َال إِن ََّام ُأوتِي ُت ُه ع ََىل ِع ْل ٍم َب ْل ِه َي فِ ْتنَ ٌة َو َلكِ َّن
ان ُ ٌّ
ون َقدْ َق َاهلَا ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َف َام َأ ْغنَى َعن ُْه ْم َما كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
َأ ْك َث َر ُه ْم ََل َي ْع َل ُم َ
اهب ْم
ون َف َأ َص َ ُ

َات َما ك ََس ُبوا َو َما ُه ْم بِ ُم ْع ِج ِزي َن
َات َما ك ََس ُبوا َوا َّل ِذي َن َظ َل ُموا ِم ْن َهؤُ ََل ِء َس ُي ِصي ُب ُه ْم َس ِّيئ ُ
َس ِّيئ ُ
َأو َمل يع َلموا َأ َّن اهللََّ يبس ُط الرزْ َق َملِن ي َشاء وي ْق ِدر إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [الزمر49 :
َ
ْ َ ُ ََ ُ
ِّ
َْ ُ
َ َْْ ُ
َان ع ِ
ـ  ]52وقولهَ ﴿ :أ َف َل ْم َي ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
فك َ
َاق َب ُة ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم كَا ُنوا َأ ْك َث َر
ض َف َينْ ُظ ُروا َك ْي َ
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ِمن ُْه ْم َو َأ َشدَّ ُق َّو ًة َوآ َث ًارا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َف َام َأ ْغنَى َعن ُْه ْم َما كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون َف َل َّام َجا َء ْ ُهت ْم ُر ُس ُل ُه ْم
بِا ْلبين ِ
اق ِهبِ ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
َات َف ِر ُحوا بِ َام ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َ
ون﴾ [غافر 82 :ـ ]83
َ ِّ
قال آخر( :)1وهكذا كان هؤَلء ينطلقون يف تفسريهم وتقييمهم ملا حصلوا عليه من
نتائج ومواقع وأموال كبرية ،من طبيعة نبوغهم العلمي عىل أساس العالقة بني األشياء
وأسباهبا املادية ،وَل حياولون الرجوع إىل طبيعة هذه األسباب ،وعالقتها بالنظام الكوين
الذي أودع اهلل يف داخله قوانينه الطبيعية ،وسننه اَلجتامعية ،ووسائله املادية ،مما مل يكن له
أية إمكانية يف الوجود ،بعيدا عن إرادة اهلل وقدرته يف حركة احلياة واإلنسان ،األمر الذي
جيعل العلم من مفردات النظام العام للوجود ،وليس هو السبب الوحيد من جهة ،كام أنه
ليس شأن اإلنسان باستقالله من جهة أخرى ،ألنه هبة العقل الذي خلقه اهلل ،وحركة
احلواس التي أبدعها اهلل.
قال آخر( :)2وقد رد اهلل تعاىل عليه بقولهَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ َقدْ َأ ْه َل َك ِم ْن َق ْبلِ ِه ِم َن
ا ْل ُقر ِ
مج ًعا﴾ [القصص ]78 :أي أنه لو فكر بعلمه ،لرأى أن اهلل
ون َم ْن ُه َو َأ َشدر ِمنْ ُه ُق َّو ًة َو َأ ْك َث ُر َ ْ
ُ
وحده هو الذي يعطي بإرادته يف حركة قانون احلياة وهو الذي يمنع ويأخذ ،فهو القادر
عىل السيطرة عىل دورة املال يف األرض ويف ملكية اإلنسان له ،وهو وحده الذي يملك أمر
اإلنسان كله يف وجوده وهالكه ،وَل يملك أي شخص اخلالص من ذلك مهام كان قويا يف
جسده ويف مركزه ،أو كان غنيا يف ماله الذي اجتمع له ..وليدرس تاريخ الذين سبقوه من
أصحاب القوة واملال والنفوذ ،فقد كانوا أشد منه قوة وأكثر مجعا ،فقد استكربوا كام
﴿و ََل
استكرب ،واغرتوا بعلمهم كام اغرت ،ولكن اهلل أهلكهم بذنوهبم وأخذهم بقوتهَ ..
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ُي ْس َأ ُل َع ْن ُذ ُن ِ
وهبِ ُم املُْ ْج ِر ُم َ
ون﴾ [القصص ،]78 :ألن أمرهم واضح ،وجريمتهم حمققة ،فال جمال
فيها لألخذ والرد والسؤال واجلواب ،ألن املسألة متصلة باهلل الذي يعلم كل يشء ،وهييمن
عىل كل يشء ،وهلذا فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر من دون حاجة إىل أي سؤال أو أي
حتقيق ،ألن ذلك كله من أجل معرفة اجلريمة ،فإذا كانت واضحة ،فال جمال للبحث عن
وسائل اإلثبات.
قال آخر :وهلذا؛ فإن الدين والتدين َل يتناقض مع الرفاه وكل متطلباته ،بل إن اهلل
تعاىل يعتربه من مظاهر احلياة الطيبة للمؤمنني بسبب التزامهم بدينهم ،كام قال تعاىل حكاية
َاهم ماء َغدَ ًقا لِنَ ْفتِنَهم فِ ِ
ِ
يه
عن قول اجلن الصاحلنيَ :
ُ ْ
اس َت َقا ُموا ع ََىل ال َّط ِري َقة َألَ ْس َق ْين ُ ْ َ ً
﴿و َأ ْن َل ِو ْ
ِ
ِ
ص َعدً ا﴾ [اجلن 16 :ـ ]17
َو َم ْن ُي ْع ِر ْض َع ْن ذك ِْر َر ِّبه َي ْس ُل ْك ُه ع ََذا ًبا َ
قال آخر( :)1ففي اآليتني الكريمتني دعوة من اهلل تعاىل إىل هؤَلء القاسطني ـ الذين
يرسعون إىل اهلالك بخطى حثيثة ،حيث يكونون حطبا جلهنم ـ إىل الرجوع إىل اهلل
واَلستقامة عىل طريق احلق ،واإليامن باهلل ورسوله ،واليوم اآلخر ..وقوله تعاىل:
َ
َاه ْم َما ًء َغدَ ًقا﴾ [اجلن ]16 :وعد منه سبحانه ألهل اإليامن بأنه َل يفوت عليهم ما
﴿ألَ ْس َق ْين ُ
يطلبون يف الدنيا من خري ،فإن اإليامن باهلل ،والعمل لآلخرةَ ،ل يعوق من سعى اإلنسان
وَل يعطل من جهده يف حتصيل الرزق ..فالرزق بيد اهلل ،وهو سبحانه َل يعاقب املؤمنني
بالتضييق عليهم يف الرزق ،وإنام هو يرزقهم بام هو أصلح هلم وأنفع ،وإذا كان من املؤمنني
من يرى أنه مضيق عليه يف رزقه ،فذلك ابتالء من اهلل سبحانه وتعاىل له ،وهؤَلء الذين َل
يرضون من اإليامن إَل أن يكون معه سعة يف الرزق وكثرة يف األموال واألوَلد ،لو آمنوا
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ألفاض اهلل سبحانه عليهم من الرزق ،وألرسل السامء مدرارا عليهم ،حيث يكون من وراء
ذلك اخلصب والنامء ،ووفرة املال واملتاع ..لكن هذا الرزق فتنة هلم ،أي امتحان وابتالء..
فإن هذا الرزق عبء ،قد يؤودهم محله ،وقد يقصم ظهورهم ،إذا هم مل حيسنوا سياسته،
﴿و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َرى
ومل حيفظوا أنفسهم من إغرائه ،ويؤدوا حق اهلل فيه ..كام قال تعاىلَ :
ٍ ِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [األعراف]96 :
آ َمنُوا َوا َّت َق ْوا َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِه ْم َب َركَات م َن َّ
قال آخر( :)1وقد قرن اهلل سبحانه اإليامن بالتقوى ،وذلك ليكون لإليامن هذه الثمرة
الطيبة التي يبارك اهلل هبا الرزق ،وينميه ،ويمأل قلوب املتقني أمنا وسكينة ورضا..
فالتقوى ،إذا خالطت قلب إنسان ،رفرفت عليه أعالم السالم ،وازدهرت فيه مغارس
اخلري ،فوجد القليل كثريا ،والرش خريا ،والفقر غنى ..فهو يف رضا دائم ،ويف حبور َل
ينقطع ..فمن استقام عىل طريق احلق ،فهو يف عيشة راضية ،ويف سعادة غامرة ،وإن مل يكن
بني يديه من حطام الدنيا إَل لقيامت ،يتبلغ هبا ..ألنه جيد من نور اإليامن ،ومن ثمرات
التقوى ،أنه قد حاز اخلري كله ،وحصل من احلياة أكرم جواهرها ،وأغىل ما يعرض يف
سوقها.
()2

قال آخر

ِ

ِ

ص َعدً ا﴾ [اجلن:
﴿و َم ْن ُي ْع ِر ْض َع ْن ذك ِْر َر ِّبه َي ْس ُل ْك ُه ع ََذا ًبا َ
 :ويف قوله تعاىلَ :

 ]17إشارة إىل أن من يبتعد عن اهلل ،ويأخذ طريقا غري طريق اهلدى ،لن جيد األمن والسالم
أبدا ،ولو اجتمع بني يديه ما يشاء من مال وبنني ..بل إنه سيتقلب يف أحوال شتى من القلق
واهلم ،ويتنقل من سيىء إىل أسوأ ،حيث تنمو هذه العلل ،وتتضاعف هذه اآلَلم ،مع
الزمن ،حتى تبلغ غايتها ،حني يذهب كل شىء كان يف يده ،من قوة ،وشباب ،ومال،
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وأصحاب ،ثم يقطع املوت يف هناية األمر ،ما بينه وبني كل ما معه من أسباب ،وإذا هو يف
موقف احلساب واجلزاء ،فيساق إىل مصريه املشئوم ،ثم يلقى به يف نار جهنم ،كام قال تعاىل:
ِ ِ
﴿و َم ْن َأع َْر َض َع ْن ِذك ِْري َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
ْمى﴾ [طه]124 :
َ
رش ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َأع َ
يش ًة َضنْكًا َون َْح ُ ُ
قال آخر( :)1ويف التعبري عن أخذ املعرض عن ذكر ربه بالعذاب ،وتدرجه فيه صعدا
بقوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس ُل ْك ُه﴾ [اجلن ]17 :إشارة إىل اتصال هذا العذاب ،وأنه يف اتصاله وتعدده
أشبه بحبات العقد ،ينتظمها سلك واحد ..فهو ـ أي املعرض عن ذكر ربه ـ يف دائرة مغلقة
من العذاب ،يظل يدور فيها ،دون أن يستطيع اإلفالت منها ،أو اخلروج عنها ،مع تدرجه
يف العذاب ،وتنقله فيه من سيىء إىل ما هو أسوأ ،حتى يلقى به يف العذاب األليم ..ويف هذا
ما يشري إىل أن املعرض عن ذكر ربه ،هو يف عذاب دائم متصل ،يف الدنيا واآلخرة ،وأنه
ِ ِ
ْرب َل ْو كَا ُنوا َي ْع َل ُم َ
ون﴾
﴿و َل َع َذ ُ
ينتقل من عذاب الدنيا ،إىل عذاب اآلخرةَ :
اب ْاآلخ َرة َأك َ ُ
[القلم]33 :

قال آخر( :)2وهلذا يذكر اهلل تعاىل عن نوح عليه السالم أنه رغب قومه يف اهلداية
ِ ِ
ِ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم ِمدْ َر ًارا َو َي ِز ْد ُك ْم ُق َّو ًة إِ َىل
بقولهَ :
اس َتغْف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم ُتو ُبوا إِ َل ْيه ُي ْرس ِل َّ
﴿و َيا َق ْو ِم ْ
ُق َّوتِ ُك ْم َو ََل َتت ََو َّل ْوا جمُ ِْر ِمنيَ ﴾ [هود ،]52 :ففي اآلية الكريمة ذكر نوح عليه السالم ألجر املادي
لإليامن لغرض التشويق واَلستفادة من مجيع الوسائل املمكنة إليقاظ روح احلق يف قومه
اس َتغ ِْف ُروا َر َّب ُك ْم
الظالني ،ولذلك بني أن هذا األجر املادي مرشوط باَليامن فقالَ :
﴿و َيا َق ْو ِم ْ
ِ
ِ
ِ
ارا﴾ [نوح]11 :
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم مدْ َر ً
ُث َّم ُتو ُبوا إِ َل ْيه﴾ [هود ]52 :أي إذا فعلتم ذلك فإنه ﴿ ُي ْرس ِل َّ
لئال تصاب مزارعكم بقلة املاء أو القحط ،بل تظل خُّضاء مثمرة دائام ،وزيادة عىل ذلك
﴿و َي ِز ْد ُك ْم ُق َّو ًة إِ َىل
فإن اهلل بسبب تقواكم وابتعادكم عن الذنوب والتوجه إليه يرعاكم َ
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()558 /6
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ُق َّوتِ ُك ْم﴾ [هود ..]52 :فال تتصوروا أن اإليامن والتقوى يضعفان من قوتكم أبدا ،بل إن قواكم
اجلسمية ستزداد باَلستفادة من القوة املعنوية ..وهبذا الدعم املهم ستقدرون عىل عامرة
املجتمع وبناء حضارة كبرية وأمة مقتدرة تتمتع باقتصاد قوي وشعب حر مستقل ،فعىل هذا
ِ
﴿و ََل َتت ََو َّل ْوا جمُ ِْرمنيَ ﴾ [هود]52 :
إياكم واَلبتعاد عن طريق احلق َ
()1
اس َتغ ِْف ُروا َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه ك َ
َان َغ َّف ًارا
قال آخر  :ومثل ذلك قال يف سورة نوحَ ﴿ :ف ُق ْل ُت ْ
ٍ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
جي َع ْل َل ُك ْم َأ ْهنَ ًارا﴾
جي َع ْل َل ُك ْم َجنَّات َو َ ْ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم مدْ َر ًارا َو ُي ْمد ْد ُك ْم بِ َأ ْم َوال َو َبننيَ َو َ ْ
ُي ْرس ِل َّ
[نوح 10 :ـ  ،]12ففي اآليات الكريمة بيان ملا كان يدعو نوح عليه السالم قومه إليه ،وهيتف
فيهم به ..إنه ينادهيم ،ويرس إليهم القول أن يستغفروا رهبم ،إنه كان غفارا ،يغفر ملن
يستغفره ،ويرجع إليه تائبا نادما ..وإهنم إن فعلوا هذا رزقهم اهلل رزقا حسنا ،وأرسل السامء
عليهم مدرارا ،أي باملطر الكثري ،حيث ختصب األرض ،وتكثر الثمرات واخلريات ،فحيث
كان املاء ،كان اخلصب واخلري الكثري يف األموال واألنفس ..ومن هذا املاء جيعل اهلل هلم
جنات ،وجيعل هلم أهنارا دائمة اجلريان ،تسقى هذه اجلنات ،وتضمن هلا حياة دائمة،
وخُّضة حمددة ،وثمرا موفورا ..واَلستغفار الذي دعا نوح قومه إليه ،هو دعاء ،وجلأ إىل
اهلل ،واستكانة إليه ،والدعاء مخ العبادة ،ألنه َل يكون إَل عن إيامن باهلل ،وثقة فيه ،وطمع
يف رمحته.
﴿و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َرى آ َمنُوا َوا َّت َق ْوا َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِه ْم
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ٍ ِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
َاه ْم بِ َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [األعراف ،]96 :أي
ض َو َلكِ ْن ك ََّذ ُبوا َف َأ َخ ْذن ُ
َب َركَات م َن َّ
لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فانفتحوا عىل اهلل يف مشاعرهم وأفكارهم ،وانفتحوا عىل
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احلياة بتطلعاهتم وغاياهتم ،وانطلقوا مع الناس اآلخرين يف عالقاهتم ومعامالهتم ،وعرفوا
اإليامن كمنهج للفكر والعمل ،والتزموا باخلط املستقيم الذي يريده اهلل ويرضاه ويرىض
عمن سار عليه فيام تعطيه التقوى من معنى اَلنضباط واَللتزامَ ﴿ ،ل َفتَحنَا َع َلي ِهم برك ٍ
َات
ْ
ْ ْ ََ
ِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [األعراف ]96 :فيام يثريه اإليامن ،وتتحرك به التقوى من الربكات يف
م َن َّ
انطالقة اخلري من فكر اإلنسان وروحه وعمله ،فتنمو الطاقات ،وتتحرك بالعطاء ،وتنطلق
باخلري ،وتتحول احلياة ـ من خالل ذلك ـ إىل حركة مسئولة يف اجتاه الصالح واإلصالح،
وبذلك تتحرك بركات األرض والسامء إىل هنر يتدفق بكل ما يصلح احلياة واإلنسان؛ ألن
اإليامن والتقوى يعمقان يف الذات معنى املسؤولية التي تبتعد عن العبث والفساد واألنانية،
فال ي بقى هناك إَل ما ينفع الناس ،وبذلك تكون عالقة اإليامن والتقوى بالربكات عالقة
ترتبط بينابيع اخلري التي يفجرها عقل اإلنسان وروحه وإرادته ،يف حركة املواقف
والعالقات واألعامل يف احلياة ،ويبقى للغيب دوره يف هذا كله ،فلله ألطاف خفية من حيث
َل نعرف ،وله أرزاق ونعم كثرية يغدقها علينا من حيث َل نشعر ،وهي أمور َل ختضع ملا
نعرفه من قوانني احلياة العادية ،بل هي غيب ننتظره كلام أحسسنا بالرىض من اهلل ينساب يف
أعامقنا لطفا وبركة وإيامنا..
﴿و َلكِ ْن ك ََّذ ُبوا﴾
قال آخر( :)1ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقولهَ :

[األعراف]96 :

واب تعدوا عن خط اخلري والصالح ،وارتبطوا باخلط الشيطاين الذي يوحي بالرش والفساد،
وحتولت احلياة عندهم إىل فرصة للهو والعبث واَلسرتخاء يف أجواء الكسل والراحة،
فانفصلوا ـ بذلك ـ عن أجواء املسؤولية املنفتحة عىل رىض اهلل ،فكان من نتائج ذلك أن
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ابتعد الناس عن اآلفاق التي توحي هلم بروح احلق والعدل والسالم ،فحق عليهم غضب
َاه ْم بِ َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [األعراف ]96 :فيام يستحقونه من عقاب اهلل،
اهلل وعذابهَ ﴿ ،ف َأ َخ ْذن ُ
بسبب عصياهنم أوامره ونواهيه ،ويف ما تنتجه أعامهلم ومواقفهم من نتائج سلبية عىل
األوضاع العامة يف حياهتم ،عىل أساس ارتباط النتائج بمقدماهتا الطبيعية.
قال آخر( :)1وهبذا نفهم ارتباط األخذ اإلهلي بالكسب السلبي لإلنسان ـ يف مواقف
املعصية ـ بجانب اَلستحقاق من جهة ،وبطبيعة األشياء من جهة أخرى ،فيلتقي فيه اجلانب
الغيبي باجلانب املادي من احلياة.
قال آخر :وقد عرب اهلل تعاىل هنا عن ذلك الرفاه بكونه بركة ..ليفرق بني العطاء
حي َس ُب َ
ون
الكثري الذي قد يراد به اَلستدراج ،والذي َل خري وَل بركة فيه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َ ْ
اخلري ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ات َب ْل ََل َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ [املؤمنون]56 ،55 :
َأن ََّام ُنمدر ُه ْم بِه م ْن َمال َو َبننيَ ُن َسار ُع َهل ُ ْم يف ْ َ ْ َ
قال آخر :وهلذا مل يعترب سليامن عليه السالم من املستغرقني يف الدنيا مع كل ما أوتيه
من النعيم والرفاه ،ألنه مل حيجب به عن ربه ،بل كان أوابا منيبا كثري الشكر هلل ..وذلك ما
محاه من تسلط النعم عليه ،كام تسلطت عىل الذين شغلتهم عن رهبم ،وَصفتهم عنه ،وهلذا
ِ
ٍ
ِ
َاين اهللَُّ َخ ْ ٌري ِممَّا آتَا ُك ْم َب ْل َأ ْن ُت ْم ِ َهب ِد َّيتِ ُك ْم َت ْف َر ُح َ
ون﴾ [النمل]36 :
قالَ ﴿ :أ ُمتدر ون َِن بِ َامل َف َام آت َ
قال آخر :وألجل هذا طلب من اهلل تعاىل أن يعطيه ملكا مل يعطه أحدا من عباده ،كام
ِ
ب ِيل ُم ْلكًا ََل َينْ َب ِغي ِألَ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي إِن ََّك
نص عىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال َر ِّب اغْف ْر ِيل َو َه ْ
اب﴾ [ص]35 :
َأن َ
ْت ا ْل َو َّه ُ

قال آخر :فهو مل يطلبه لذاته ،وبتلك الصورة التي َل ينازعه فيها أحد إَل ليكون
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حجة عىل من شغله ملكه عن اهلل ،وكأنه يقول لربه( :يارب هب يل من امللك ما تشاء ..بل
هب يل ملكا َل ينبغي ألحد من بعدي أن حيصل عليه ..فإن هذا امللك مهام كان عظيام..
وذلك الفضل مهام كان وفريا لن حيجباين عنك ،ولن يبعدا قلبي عن الرغبة فيك ..فإين َل
أرى األشياء مهام كثرت إَل منك ..وَل أرى نفيس إَل بك ..فكيف أحجب هبداياك
الواصلة إيل ..أم كيف أنشغل بفضلك عنك؟]
قال آخر :وهلذا كان ملك سليامن وثراءه وأمواله حجة عىل من حجبهم ملكهم
وأمواهلم عن رهبم ،كام كان مجال يوسف عليه السالم ،وكونه عاش يف قرص ميلء بالفتن
حجة عىل كل من يكون حاله مثله.
قال آخر :وهكذا فإن املؤمن يمكنه أن يعيش كام يعيش غريه ،ولكن بفارق مهم،
وهو أن حياته طيبة ،وحياة غريه خمتلطة ..والطيبة تعني الربكة والرضا والقناعة واألمل..
وهي لذلك من املعاين التي َل يمكن أن جيدها غري املؤمن.
قال آخر :ولذلك َل يلتفت املؤمن ألولئك الذين حيملون صورا خاطئة عن احلياة
الدنيا؛ فهي دنية بالنسبة للدار اآلخرة واجلزاء العظيم املعد فيها ،وهي دنية بالنسبة ألولئك
الذين حجبوا هبا عن رهبم ،أما غريهم؛ فهي دار من دور اهلل هلا حرمتها ،ومكانتها العظيمة.
قال آخر :وقد روي عن اإلمام عيل أنه رأى قوما يذمون الدنيا ذما مطلقا ،فراح يقول
هلم( :ما بال أقوام يذ يمون الدنيا وقد انتحلوا الزهد فيها!؟ ..الدنيا منزل صدق ملن صدي قها،
تزود منها ،مسجد أنبياء اهلل ،ومهبط وحيه،
ومسكن عافية ملن فهم عنها ،ودار غنى ملن ي
ي
ومصىل مالئكته ،ومسكن أح يبائه ،ومتجر أوليائه ،اكتسبوا فيها الرمحة ،وربحوا منها اجلنة..
فمن ذا يذم الدنيا وقد آذنت ببينها!؟ ونادت بانقطاعها ،ونعت نفسها بالزوال ،وم يثلت
وشوقت برسورها إىل الرسور ،وراحت بفجيعة ،وابتكرت بنعمة وعافية،
ببالئها البالء ،ي
544

ترهيبا وترغيبا ،فذ يمها قوم غداة الندامة ،ومحدها آخرون ،خدمتهم مجيعا فصدقتهم،
وخوفتهم فخافوا ،وشوقتهم فاشتاقوا)
وذكيرهتم فا يذكيروا ،ووعظتهم فاتيعظوا ،ي

()1

قال آخر :ولذلك فإن التدين َل يعني حتريم احلالل ،وَل الطيبات التي أباحها اهلل
اد ِه وال َّطيب ِ
ِِ ِ
ِ
ات ِم َن
تعاىل لعباده ،وقد قال اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اهلل ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َب َ ِّ َ
احلي ِاة الدر ْنيا َخالِص ًة يوم ا ْل ِقيام ِة ك ََذلِ َك ُن َفص ُل ْاآلي ِ
ِ ِ ِ
ات لِ َق ْو ٍم
َ
ِّ
َ
الرزْ ِق ُق ْل ه َي ل َّلذي َن آ َمنُوا ِيف ْ َ َ
َ َْ َ َ َ
ِّ
َي ْع َل ُم َ
ِّب
ون﴾ [األعراف ،]32 :ثم عقب عليها ببيان املحرمات احلقيقية ،فقالُ ﴿ :ق ْل إِن ََّام َح َّر َم َر ِّ َ
ا ْل َفو ِ
اإل ْث َم َوا ْل َبغ َْي بِغ ْ ِ
احل ِّق َو َأ ْن ُت ْ ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن َو ْ ِ
رش ُكوا بِاهلل َما َمل ْ ُينَزِّ ْل بِ ِه
َ
َري ْ َ

ُس ْل َطانًا َو َأ ْن َت ُقو ُلوا ع ََىل اهلل َما ََل َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [األعراف]33 :
اإلرشاق:
تركتهم يتحدثون ،ورست إىل حمل قريب ،حيث اجتمع فيه مجاعة من خمتلف األعامر
يلبسون ثيابا بيضاء يف منتهى اجلامل ،قال أحدهم :من نعم اهلل املرتبطة باهلداية الصفاء
النفيس ..فنفس املؤمن تبقى عىل صيغتها األصلية اجلميلة التي خلقها اهلل تعاىل عليها من
غري تبديل وَل تغيري وَل تدنيس ..بل إهنا تزداد ملعانا وصفاء كلام ازداد حظها من اهلداية..
وبذلك تكون مستعدة لتلقي األنوار التي تتنزل من اهلل تعاىل عىل عباده لتتجىل هلم صور
احلقائق صافية من غري دنس ..وذلك ما يملؤهم بالطمأنينة والسعادة.
قال آخر :وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :أ َو َم ْن ك َ
ورا
َان َم ْيتًا َف َأ ْح َي ْينَا ُه َو َج َع ْلنَا َل ُه ُن ً
َّاس كَمن م َث ُله ِيف ال رظ ُلام ِ
ِ ِ
ت َل ْي َس بِ َخ ِارجٍ ِمن َْها ك ََذلِ َك زُ ِّي َن لِ ْلكَافِ ِري َن َما كَا ُنوا
َي ْميش بِه ِيف الن ِ َ ْ َ ُ
َ
َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنعام ،]122 :فقد أخرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة أن من مواهبة للصاحلني
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من عباده ذلك النور الذي يمكنهم من أن يعيشوا بني الناس ،أو يف العامل ،وهم عىل بصرية
من أمرهم ،بحيث يستطيعون التمييز بني احلق والباطل ،وبني أنواع اَلختبارات اإلهلية،
ويف نفس الوقت يمكنهم من إدراك مجال احلقائق الوجودية ،والتي يمتلئون بسببها سعادة
وفرحا ..ذلك أن الروح َل يمكنها أن تبرص احلقائق ،وهي تعيش يف عامل الظلامت ..وَل
يمكنها اكتساب األنوار إَل بعد رفع الغشاوة والشوائب عنها.
قال آخر( :)1فاآلية الكريمة تشري إىل أن اإليامن والكفر ،طريقان خمتلفان ..اإليامن
طريق خري ،وهدى ونور ..والكفر طريق رش ،وضالل ،وظالم ..وشتان بني هؤَلء
وهؤَلء ..فاملؤمنون قد بعثوا باإليامن ،وخلقوا خلقا جديدا به ،وعرفوا وجودهم فيه ..فهم
أشبه بشموع مضيئة وسط ظالم مطبق ..هم نجوم َل معة يف ظالم ليل هبيمَ ،ل حيجزهم
هذا الظالم املتكاثف حوهلم ،عن رؤية الطريق املستقيم ،والسري فيه ..والكافرون جثث
وأشباح ،يلفها ظالم ،وحيتوهيا ضاللَ ،ل نخرج منه أبدا ..ومع هذا فهم َل يرفعون،
أبصارهم إىل النور ،وَل حيركون أشباحهم إىل اهلدى﴿ ..ك ََذلِ َك زُ ِّي َن لِ ْلكَافِ ِري َن َما كَا ُنوا
َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنعام]122 :
قال آخر :وهلذا كانت األنوار مواهب إهلية توزع جمانا ملن جاهد نفسه وأزال عنها
اهدُ وا فِينَا
﴿وا َّل ِذي َن َج َ
كل احلجب التي حتول بينها وبني استقبال األنوار ،كام قال تعاىلَ :
َلنَه ِدينَّهم سب َلنَا وإِ َّن اهللََّ ملَع املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [العنكبوت]69 :
َ ْ
ْ َ ُ ْ ُ ُ َ
قال آخر :ولذلك كان كل سري السائرين ،وكل جماهداهتم هي يف رفع تلك احلجب
التي حتول بني بصائرهم وإدراك احلقائق ،كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل﴿ :ك ََّال َب ْل َر َ
ان ع ََىل
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ُق ُل ِ
وهبِ ْم َما كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [املطففني ،]14 :والتي تشري إىل أن احلجب احلائلة بني القلب ورؤية
األنوار هي بسبب الذنوب واملعايص واملثالب.
قال آخر :وقد وصف اهلل تعاىل يف القرآن الكريم مشهدا حيا لألنوار ،وقيمتها يف
ِ ِ
ِِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َوبِ َأ ْي َام ِ ِهن ْم
ور ُه ْم َب ْ َ
مواقف اآلخرة ،فقالَ ﴿ :ي ْو َم ت ََرى املُْؤْ مننيَ َواملُْؤْ منَات َي ْس َعى ُن ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
يم َي ْو َم َي ُق ُ
ول
رشا ُك ُم ا ْل َي ْو َم َجن ٌ
َّات َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
يها َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
ُب ْ َ
ات لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا ا ْن ُظ ُرونَا َن ْقتَبِ ْس ِم ْن ُن ِ
املُْنَافِ ُق َ
ور ُك ْم ِق َيل ْار ِج ُعوا َو َرا َء ُك ْم َفا ْل َت ِم ُسوا
ون َواملُْنَافِ َق ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ُّض َب َب ْين َُه ْم بِ ُس ٍ
ورا َف ُ ِ
وهنُ ْم َأ َمل ْ َن ُك ْن
الر ْ َ
مح ُة َو َظاه ُر ُه م ْن ق َبلِه ا ْل َع َذ ُ
ور َل ُه َب ٌ
اب ُينَا ُد َ
اب َباطنُ ُه فيه َّ
ُن ً
ِ
ِ
اين َحتَّى َجا َء َأ ْم ُر اهللَِّ
َم َع ُك ْم َقا ُلوا َب َىل َو َلكنَّ ُك ْم َف َتنْ ُت ْم َأ ْن ُف َس ُك ْم َوت ََر َّب ْص ُت ْم َو ْار َت ْب ُت ْم َوغ ََّر ْت ُك ُم ْاألَ َم ر
ور َفا ْل َي ْو َم ََل ُيؤْ َخ ُذ ِمنْ ُك ْم فِدْ َي ٌة َو ََل ِم َن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َم ْأ َوا ُك ُم الن َُّار ِه َي
َوغ ََّر ُك ْم بِاهللَِّ ا ْلغ َُر ُ
ِ

ري﴾ [احلديد 12 :ـ ]15
َم ْو ََل ُك ْم َوبِئ َْس املَْص ُ

قال آخر( :)1ففي هذه اآليات الكريمة يصور اهلل تعاىل ساحة القيامة ،حيث املؤمنون
واملؤمنات يتجمعون فيام يشبه املسرية اإليامنية التي تستعرض إرشاقة اإليامن يف روحيتهم،
واملنافقون واملنافقات يلتقون يف ظلمة الروح التي تبحث عن بعض من النور هنا ،أو بعض
من النور هناك.
قال آخر( :)2أما املؤمنون فهم ينطلقون يف صورة رائعة حتمل الفيض من النور الذي
يتفايض من روحانيتهم املنطلقة من عالقتهم املخلصة باهلل ،ومن تفكريهم العميق الذي
حيمل كل وضوح الرؤية يف إرشاقة احلقيقة ،ومن حركة العمل اخلالص املخلص املمتد من
اخلط املستقيم يف معنى الرشيعة اإلهلية ،فيسعى بني أيدهيم ،كام كانت احلياة تتحرك أمامهم
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فيام يمنحوهنا من اخلري واحلق والعدل ،بحيث ترشق السعادة يف مواقعهم ،كام العطاء يف
ساحة احلرمان ،والقوة يف مواقع التحدي ،واللقاء أمام حالة الفراق ،لتتحول إىل نور ييضء
ساحات القيامة ،ويرتفع يف آفاقها.
قال آخر( :)1وينطلق النداء من اهلل ،هلذه املجموعات النورانية التي عاشت يف نور
اإليامن ،وحتركت يف هداه ،وعاشت نتائجه الروحية املرشقة يف اآلخرة ..ويأيت النداء يف
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها
رشا ُك ُم ا ْل َي ْو َم َجن ٌ
َّات َ ْ
انسياب الروح الفياضة باخلري واحلب والعطاء ﴿ ُب ْ َ
ِِ ِ
يها﴾ [احلديد ،]12 :فهذا هو الثواب اإلهلي املنطلق من رمحة القيامة إرشاقا
ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
من خالل روحيتهم املنفتحة عىل حمبة اهلل ،فأعطاهم النعيم اخلالد يف جنته ليسرتحيوا من
عناء اجلهد الذي بذلوه فيام جاهدوا به أنفسهم يف مواجهة اَلنحراف ،ويف ما جاهدوا به
الكفر والظلم واَلستكبار يف مواجهة التحدي الكافر والظامل واملستكرب ،ولينعموا باحلياة
ِ
ِ
يم﴾
اجلديدة يف رعايته وعنايته من دون جهد أو تعب أو عذاب ﴿ َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
[احلديد ]12 :الذي يمثل النجاح الذي َل فشل بعده ،واخلري الذي َل رش معه ،والفرح الذي
َل حزن معه.
قال آخر( :)2ثم ذكر حال املنافقني حينها ،فقالَ ﴿ :ي ْو َم َي ُق ُ
ول املُْنَافِ ُق َ
ات﴾
ون َواملُْنَافِ َق ُ
[احلديد ]13 :أي الذين عاشوا يف ظلامت النفاق الذي أدخل الروح يف عتامت القلق واحلرية
والضياع ،عندما أبعد هؤَلء الناس عن خط اَلستقامة التي تلتقي بالرشوق القادم من
خالل اإليامن باهلل ،وبذلك عاشوا اَلزدواجية بني ما هو الباطن الغارق يف الكفر والبغي
واَلنحراف وبني ما هو الظاهر الذي قد ينطق بكلامت اإليامن والعدل واَلستقامة ،مما
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جيعله َيتبئ يف داخل نفسه تارة حتى يستغرق يف ضالله ،وَيشى من قلقه يف ظاهر حركته
أخرى ،خوفا من أن يظهر عليه ما ينم عن واقعه ،األمر الذي يقوده إىل ظالم اخلوف يف
متاهات الضياع.
قال آخر( :)1وهذا ما جيعل الظلمة القابعة يف داخلهم تنتقل معهم إىل ساحة القيامة،
فيتحركون يف حالة عجيبة من التخبط واحلرية ،وَل سيام عندما يرون املؤمنني واملؤمنات يف
بحار النور التي يسبحون فيها فيقولون للذين آمنوا يف عملية ذل واستجداء﴿ :ا ْن ُظ ُرونَا
َن ْقتَبِ ْس ِم ْن ُن ِ
ور ُك ْم﴾ [احلديد ،]13 :أي أمهلونا حتى نأخذ شيئا من هذا النور الذي يسعى بني
أيديكم وبأيامنكم ،لييضء لنا الظلمة التي نتخبط فيها ،فنلحق بكم ونكون معكم لنصل إىل
األجواء املرشقة التي تصلون إليها.
قال آخر( :)2لكن املؤمنني واملؤمنات يتابعون سريهم ،فال يتوقفون أمام هذا الرتجي
واَلستعطاف ،ألن املسألة ليست مسألة حالة ذاتية يتحركون فيها من خالل املشاعر
اخلاصة يف رد الفعل جتاه حديث هؤَلء ،بل هي مسألة التعليامت اإلهلية فيام يفعلون
ويرتكون ،أو فيام يستجيبون له أو َل يستجيبون ،مع مالحظة أن مسألة النور يف اآلخرة
ليست قضية يشء يملكه اإلنسان ليملك حرية الترصف فيه ليمنحه هلذا أو ذاك ،بل هي
قضية عمق الروح يف ذاته مما جيعله مرتبطا بالذات من خالل خصوصياته الذاتية التي َل
تنتقل إىل اآلخرين.
قال آخر( :)3وقد ذكر اهلل تعاىل ما رد به عىل هذا الطلب ،فقالِ :
﴿ق َيل ْار ِج ُعوا
ُ
ِ
ورا﴾ [احلديد ،]13 :واآلية الكريمة َل تدل عىل القائل ،بل هي انطلقت يف
َو َرا َء ُك ْم َفا ْلتَم ُسوا ُن ً
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أسلوب جتهيل الفاعل ،ألن املقصود هو إثارة الفكرة التي تضعهم وجها لوجه أمام احلقيقة
الصارخة ،فليس يف األمر نور يواجهونه ،بل َل بد هلم من أن يبحثوا وراءهم ليلتمسوا النور
هناك ،لو كان هناك يشء من النور ..ولكن أين هي منطقة الوراء؟ هل هي الدنيا التي
تركوها ،والتي يستمدون منها النور من اإليامن والعمل الصالح ،وإذا كانت الدنيا هي
(الوراء) فكيف يرجعون إليها وَل جمال هناك لرجوع ،وبذلك فإن التعبري وارد عىل سبيل
اَلستهزاء والتهكم ،أو هي املنطقة التي يمكن أن يوزع فيها النور عىل اخللق ،فلعلهم
جيدون فيها بعضا من النور الذي يبقى بعد التوزيع الشامل عىل املؤمنني واملؤمنات..
ولكنهم لن جيدوا شيئا من ذلك ،ألن النور قد استنفد من اجلو كله.
ُّض َب َب ْين َُه ْم بِ ُس ٍ
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل العاقبة األخطر من ذلك ،فقالَ ﴿ :ف ُ ِ
ور
اب﴾ [احلديد ]13 :يفصل بني هؤَلء وهؤَلء﴾،باطنه فيه الرمحة﴾ حيث يعيش املؤمنون
َل ُه َب ٌ
يف داخله﴾وظاهره من قبله العذاب﴾ الذي يطل عىل املنافقني من خالل النار.
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل اآلَلم الشديدة التي جيدها املنافقون حينها ،يف صورة
وهنُ ْم﴾ [احلديد ]14 :يف حوار أهل النفاق مع
حوار جيري بينهم وبني املؤمنني ،حيث ﴿ ُينَا ُد َ
أهل اإليامن ﴿ َأ َمل ْ َن ُك ْن َم َع ُك ْم﴾ [احلديد ]14 :يف الدنيا ،يف البيت الواحد ،أو املنطقة الواحدة،
فكيف اختلفت حالنا عن حالكم ،ومصرينا عن مصريكم؟َ ﴿ ..قا ُلوا َب َىل َو َلكِنَّ ُك ْم َف َتنْ ُت ْم
َأ ْن ُف َس ُك ْم﴾

[احلديد]14 :

وعشتم الفتنة التي سقطتم فيها ودفعتكم إىل اَلنحراف،

﴿و ْار َت ْب ُت ْم﴾ [احلديد ]14 :فأخضعتم
﴿وت ََر َّب ْص ُت ْم﴾ [احلديد ]14 :باملؤمنني أو بالرسالة الدوائر َ
َ
أفكاركم للريب وللشك الذي تعيشون فيه اَلهتزاز الفكري والروحي من دون أن تعملوا
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ِ
اين﴾
عىل التحرك من أجل أن خترجوا من ظلمة الشك إىل نور اليقنيَ ،
﴿وغ ََّر ْت ُك ُم ْاألَ َم ر
[احلديد ]14 :فعشتم األحالم املرضية التي َييل إليكم فيها أنكم متلكون فيها زمام األمور،
﴿حتَّى َجا َء َأ ْم ُر اهللَِّ﴾ [احلديد ]14 :وهو املوت الذي
وتسيطرون فيها عىل قضية املصريَ ،
تشعرون فيه باحلقائق البيضاء الواضحة التي تعرفون فيها كيف تواجهون املوقف بجدية
ور﴾ [احلديد ]14 :وهو الشيطان الذي يقود اإلنسان إىل اخلديعة
ومسؤولية َ
﴿وغ ََّر ُك ْم بِاهللَِّ ا ْلغ َُر ُ
بمكره وخداعه ،فيخيل إليه بأن اهلل سوف يغفر له ويعفو عنه ويدخله جنته ،مهام بلغت
خطاياه وسيئاته.
قال آخر( :)1وهكذا يقف هؤَلء املوقف الصعب الذي َل يوحي إليهم بأي أمل
ضئيل ،ويصل األمر إىل النهاية حيث يقفون أمام حالة اليأس القاتل الذي يغلق الباب عىل
ِ
ِ
﴿و ََل ِم َن ا َّل ِذي َن
كل أملَ ﴿ ..فا ْل َي ْو َم ََل ُيؤْ َخ ُذ منْ ُك ْم فدْ َي ٌة﴾ [احلديد ]15 :بصفتكم النفاقية َ
َك َف ُروا﴾ [احلديد ]15 :الذين تلتقون معهم يف الكفر الباطني ،فلن تستطيعوا ولن يستطيع
ِ
ِ
ري﴾ [احلديد:
أولئك احلصول عىل اخلالص بأي ثمنَ ﴿ ،م ْأ َوا ُك ُم الن َُّار ه َي َم ْو ََل ُك ْم َوبِئ َْس املَْص ُ
 ]15فإذا طلبتم الناَص فاطلبوه منها ،وربام كان املراد من املوىل الذي يتوىل أموركم فيام هتيئه
﴿وبِئ َْس املَْ ِص ُري﴾ [احلديد ]15 :وأي مصري أكثر بؤسا وشقاء من هذا
لكم من ألوان العذابَ ،
املصري الذي تتحولون فيه إىل حطب حيرتق ويتحول إىل رماد.
قال آخر :وهلذا أخرب اهلل تعاىل أن النور مبثوث يف كل يشء؛ فكل يشء يدل عىل اهلل،
ويعرف به ،ولكن العقول اململوءة بالدخن ،والنفوس اململوءة باهلوى ،تضع الغشاوات
واحلجب عن العقول لئال تبرص ذلك ،قال تعاىل﴿ :اهللَُّ ُنور السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [النور]35 :
ُ َّ َ َ
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قال آخر( :)1فهذه اآلية الكريمة تتحدث عن سلطان اهلل ،وامتالكه لناصية كل
موجود يف هذا الوجود ،من الذرة فام دوهنا ،إىل النجم فام فوقه ..وقد وصف اهلل سبحانه
وتعاىل نفسه بأنه نور السموات واألرض ..أي أنه الكاشف لكل موجود طريقه يف هذا
ِ
يش ٍء
الوجود ،واهلادي املوجه له إىل الطريق الذي يأخذه ،كام قال تعاىل﴿ :ا َّلذي َأ ْع َطى ُك َّل َ ْ
َخ ْل َق ُه ُث َّم َهدَ ى﴾ [طه ،]50 :فهذا النور الذي يىضء الوجود كله ،ويقيم لكل موجود فيه،
بصرية ،أو برصا ،هذا النور هو مظهر من مظاهر جالل اهلل ،وعظمته ،وقدرته ..فكام أن اهلل
سبحانه وتعاىل هو رب العاملني ،فكذلك هو ـ سبحانه ـ نور العاملني.
السعادة األخروية:
خرجت من رياض احلياة الطيبة ،بعد أن استمعت إىل الكثري من األحاديث اجلميلة
عنها ،والتي ذكرت لكم ما أذن يل يف ذكره منها ..وقد كان أول ما صادفني بعد خروجي
منها روضات َل يمكن وصفها جلامهلا الشديد ،وهي تفوق أضعافا مضاعفة تلك الرياض
التي كنت فيها ..وكأن اجلنة انتقلت إىل األرض ،ألراها رأي العني.
أهل اجلنة:
و كان أول ما شاهدته من مشاهد يف تلك اجلنان ،مجاعة من الشباب ،جيلسون عىل
أرائك وثرية ،وكأهنا من نور خالص ،وقد تذكرت بمشاهدهتم قوله تعاىل يف وصف أهل
ِ

ِ
رس ٍر ُم َت َقابِلنيَ ﴾ [احلجر]47 :
اجلنة﴿ :إ ْخ َوانًا ع ََىل ُ ُ
عندما اقرتبت منهم ،وجلست معهم ،سمعت أحدهم يقول :مع أن كل ما يف اجلنة
من نعيم جيذب القلوب ،وحتن له النفوس ..إَل أن أعظم ما شدين إليها وجود املؤمنني
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الصاحلني املهتدين ..أصحاب القلوب الطيبة ،والنفوس الراضية ..من األنبياء واألولياء
وغريهم ممن نحن شوقا إليهم.
قال آخر :أجل ..فلذلك يذكر اهلل تعاىل أن اجلنة كلها سالم َل لغو فيها وَل جدال
وَل َصاع ..ألن كل أهلها من الذين طهرت أنفسهم وطابت وتأدبت حتى صارت أهال
لتلك الضيافة اإلهلية التي َل يناهلا إَل الفائزون.
ف َأ َضا ُعوا
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
قال آخر :أجل ..وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ ﴿ :ف َخ َل َ
ِ
ِ
الشهو ِ
احلا َف ُأو َلئِ َك
ات َف َس ْو َ
ف َي ْل َق ْو َن َغ ايا إِ ََّل َم ْن ت َ
الص َال َة َوا َّت َب ُعوا َّ َ َ
َّ
َاب َوآ َم َن َوعَم َل َص ً
ٍ ِ
ِ
مح ُن ِع َبا َد ُه بِا ْل َغ ْي ِ
اجلنَّ َة َو ََل ُي ْظ َل ُم َ
َيدْ ُخ ُل َ
ب إِ َّن ُه كَا َن َوعْدُ ُه
الر ْ َ
ون َش ْيئًا َجنَّات عَدْ ن ا َّلتي َوعَدَ َّ
ون ْ َ
ِ ِ
ِ
م ْأتِيا ََل يسمع َ ِ
اجلنَّ ُة ا َّلتِي ُن ِ
ور ُ
ث
يها َلغ ًْوا إِ ََّل َس َال ًما َو َهل ُ ْم ِرزْ ُق ُه ْم ف َ
ون ف َ
َ ا َ ْ َ ُ
يها ُبك َْر ًة َوعَش ايا ت ْل َك ْ َ
ِ

ِ ِ

ِ

م ْن ع َبادنَا َم ْن ك َ
َان تَق ايا﴾ [مريم]63 – 59 :
قال آخر( :)1أي فجاء من بعد األنبياء عليهم السالم خلف سوء خلفوهم يف
األرض ،تركوا الصلوات املفروضة عليهم ،وآثروا شهواهتم عىل طاعة اهلل ،فانكبوا عىل
رشب اخلمور ،وشهادة الزور ،ولعب امليرس ،وإتيان الفاحشة خفية وعالنية ..ثم ذكر عاقبة
ف َي ْل َق ْو َن َغ ايا﴾ [مريم ]59 :أي رشا وخرسانا ،إلمها هلم
أعامهلم ،وسوء مآهلم فقالَ ﴿ :ف َس ْو َ
أداء واجبات الدين ،واهنام كهم يف املعايص واآلثام.
قال آخر( :)2ثم ذكر مصري السعداء من املؤمنني الذين أعرضوا عن ذلك ،أو تابوا
ِ
اجلَنَّ َة َوَل ُي ْظ َل ُم َ
ون ْ
صاحل ًا َف ُأولئِ َك َيدْ ُخ ُل َ
ون
تاب َوآ َم َن َوع َِم َل
إىل اهلل منه ،فقال :إِ ََّل َم ْن َ
َش ْيئ ًا﴾ ،فالتوبة التي تنشئ اإليامن والعمل الصالح ،فتحقق مدلوهلا اإلجياِّب الواضح..

( )2يف ظالل القرآن)2314 /4( :

( )1تفسري املراغي ()67 /16

553

تنجي من ذلك املصري فال يلقى أصحاهبا (غيا) إنام يدخلون اجلنة وَل يظلمون شيئا..
يدخلون اجلنة لإلقامة ..اجلنة التي وعد الرمحن عباده إياها فآمنوا هبا بالغيب قبل أن
يروها ..ووعد اهلل واقع َل يضيع..
﴿َل يسمع َ ِ
يها َلغ ًْوا إِ ََّل
ون ف َ
قال آخر( :)1ثم يرسم صورة للجنة ومن فيها ،فيقولُ َ ْ َ َ :
َس َال ًما﴾ [مريم ]62 :أي َل فضول يف احلديث وَل ضجة وَل جدال ،إنام يسمع فيها صوت
واحد يناسب هذا اجلو الرايض ..صوت السالم ..والرزق يف هذه اجلنة مكفول َل حيتاج
﴿و َهل ُ ْم ِرزْ ُق ُه ْم
إىل طلب وَلكد ..وَل يشغل النفس بالقلق واخلوف من التخلف أو النفادَ :
ِ
يها ُبك َْر ًة َوع َِش ايا﴾ [مريم ]62 :فام يليق الطلب وَل القلق يف هذا اجلو الرايض الناعم األمني..
ف َ
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل املستحقني لذلك النعيم بفضله ،فقال﴿ :تِ ْل َك ْ
اجلَنَّ ُة
ث ِمن ِعب ِ
ا َّلتِي ُن ِ
ادنَا َم ْن ك َ
َان ت َِق ايا﴾ [مريم ..]63 :فمن شاء الوراثة فالطريق معروف :التوبة
ور ُ ْ َ
واإليامن والعمل الصالح ..أما وراثة النسب فال جتدي ،فقد ورث قوم نسب أولئك
األتقياء من النب ييني وممن هدى اهلل واجتبى ولكنهم أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات ،فلم
تنفعهم وراثة النسب.
ِ
اهدُ وا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ
اج ُروا َو َج َ
قال آخر( :)3ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َه َ
بِ َأمو ِ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِعنْدَ اهللَِّ َو ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َفائِزُ َ
مح ٍة ِمنْ ُه
رش ُه ْم َر ر ُهب ْم بِ َر ْ َ
َْ
ون ُي َب ِّ ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
يم﴾ [التوبة20 :
يم َخالدي َن ف َ
َو ِر ْض َوان َو َجنَّات َهل ُ ْم ف َ
يها َأ َبدً ا إِ َّن اهللََّ عنْدَ ُه َأ ْج ٌر عَظ ٌ
يم ُمق ٌ
يها نَع ٌ
–  ،]22أي إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل بأمواهلم وأنفسهم هم أعظم
درجة وأعىل مقاما يف مراتب الفضل والكامل يف حكم اهلل وأكرب مثوبة من أهل سقاية احلاج
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وعامرة املسجد الذين رأى بعض املسلمني أن عملهم إيامها من أفضل القربات بعد
اإلسالم ..فالذين نالوا فضل اهلجرة واجلاد بنوعيه النفيس واملاىل أعىل مرتبة وأعظم كرامة
﴿و ُأو َلئِ َك ُه ُم
ممن مل يتصف هبام كائنا من كان ،ويدخل يف ذلك أهل السقاية والعامرةَ ..
ا ْل َفائِزُ َ
ون﴾ [التوبة ،]20 :أي أولئك املؤمنون املهاجرون املجاهدون هم الفائزون بمثوبة اهلل
وكرامته دون من مل يكن مستجمعا هلذه الصفات الثالث وإن سقى احلاج وعمر املسجد
احلرام ،فإن ثواب املؤمن عىل هذين العملني دون ثوابه عىل اهلجرة واجلهاد ،وَل ثواب
للكافر عليهام يف اآلخرة ،فإن الكفر باهلل ورسله واليوم اآلخر حيبط األعامل البدنية وإن
فرض فيها حسن النية.
()1
رش ُه ْم َر ر ُهب ْم بِ َر ْمح ٍَة
قال آخر  :ثم فصل سبحانه ذلك الفوز العظيم وبينه بقولهُ ﴿ :ي َب ِّ ُ
ِِ ِ
َّات َهلم فِيها ن َِع ِ
ان وجن ٍ
ٍ
ِ
يها َأ َبدً ا﴾ [التوبة 21 :ـ  ]22أي يبرشهم رهبم
يم َخالدي َن ف َ
ُْ َ
منْ ُه َو ِر ْض َو َ َ
يم ُمق ٌ
ٌ

يف كتابه عىل لسان رسوله ،وعىل لسان مالئكته حني املوت ،برمحة منه ورضوان كامل من
لدنه َل يشو به سخط ،وجنات جتري من حتتها األهنار ،وهلم فيها نعيم مقيم َل يزول عىل
ِ
ِ
يم﴾ [التوبة ]22 :أي إن
عظمه وكامله حال كوهنم خالدين فيها أبدا﴿ ..إِ َّن اهللََّ عنْدَ ُه َأ ْج ٌر عَظ ٌ
ما عند اهلل من األجر عىل اإليامن وصالح العمل الذي من أشقه اهلجرة واجلهاد عظيم َل
يقدر قدره إَل اهلل الذي تفضل به ومنحه لعباده املكرمني ،وَل سيام عىل اإليامن الكامل
الباعث عىل هجر الوطن ومفارقة األهل والسكن ،وعىل إنفاق املال الذي هو أحب شىء
إىل النفس ،وعىل بذل النفس التي هي أعز شىء عىل اإلنسان.
قال آخر( :)2فام أجدرهم أن يبرشهم بأنواع من األجر واجلزاء ما بني روحى
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وجسامنى فاألول الرمحة والرضوان ..والرضوان هو هناية اإلحسان وهو أعىل النعيم
َات جن ٍ
وأكمل اجلزاء كام يدل عىل ذلك قوله تعاىل﴿ :وعَدَ اهللَُّ املُْؤْ ِمنِنيَ واملُْؤْ ِمن ِ
جت ِري ِم ْن
َّات َ ْ
َ
َ
َ
َّات عَدْ ٍن و ِر ْضو ٌ ِ
َحتْتِها ْاألَهنار َخالِ ِدين فِيها ومساكِن َطيب ًة ِيف جن ِ
ْرب﴾ [التوبة..]72 :
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ ِّ َ
َ
ان م َن اهللَِّ َأك َ ُ
َْ ُ
والثاين :هو النعيم املقيم يف جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا.
احل ِ
ِ
ِ
ِ
َت َهل ُ ْم
ات كَان ْ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
ِِ ِ
َّات ا ْل ِف ْر َد ْو ِ
يها ََل َي ْب ُغ َ
ون َعن َْها ِح َو ًَل﴾ [الكهف ،]108 ،107 :ففي هاتني
َجن ُ
س ُنزُ ًَل َخالدي َن ف َ
اآليتني الكريمتني عرض اهلل تعاىل الصورة الكريمة ،التي يكون عليها املؤمنون يوم القيامة،
وللجزاء الكريم الذي يلقونه يوم اجلزاء ..فعىل حني يصىل الكافرون العذاب األليم ،ينعم
املؤمنون بنعيم اجلنة ورضوان اهلل ،ويف هذا ما يزيد من حرسة الكافرين ،ويضاعف من
عذاهبم ،بالقدر الذي يزيد من نعيم املؤمنني ،ويضاعف من رسورهم ورضواهنم.
احل ِ
ِ
ِ
ِ
َّات
ات َهل ُ ْم َجن ُ
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
الن َِّعي ِم َخالِ ِدين فِيها وعْدَ اهللَِّ ح اقا و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ [لقامن ،]9 ،8 :أي إن الذين انفتحوا
َ َ َ َ
َ َ َ
احلَك ُ
عىل اإليامن من موقع الوعي ،وعىل العمل الصالح من موقع املسؤولية اإليامنية بني يدي
ِِ ِ
﴿هلم جن ُ ِ
يها َوعْدَ اهللَِّ َح اقا﴾ [لقامن 8 :ـ  ]9فقد وعد اهلل عباده بأن
َّات النَّعي ِم َخالدي َن ف َ
اهللَ ْ ُ َ ،
﴿و ُه َو
يمنحهم اجلنة جزاء عىل إيامهنم وتقواهم ،وها هم جيدون صدق اهلل يف وعده احلقَ ،
ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ [اجلمعة ]3 :الذي َل ينتقص املستكربون الكافرون من عزته ،بكفرهم
َ
احلك ُ
َ
وضالهلم ،ألن ذلك لن يُّضه شيئا ،وَل يتمكنون من إخفاء حكمته عن العاقلني املفكرين،
أو إبطال مواقعها يف كل يشء.
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احل ِ
ِ
ِ
ِ
َّات
ات َف َل ُه ْم َجن ُ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :أ َّما ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
املَْ ْأ َوى ُنزُ ًَل بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [السجدة ،]19 :أي أما الذين صدقوا اهلل ورسوله وعملوا
صالح األعامل؛ فلهم مساكن فيها البساتني والدور ،والغرف العالية ،جزاء هلم عىل جليل
أعامهلم ،وطيب أفعاهلم التي كانوا يعملوهنا يف الدنيا.
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ ُيدْ خ ُل ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جن ٍ
يها ِم ْن َأ َس ِ
او َر ِم ْن َذ َه ٍ
يها َح ِر ٌير
َّات َ ْ
اس ُه ْم ف َ
حي َّل ْو َن ف َ
َ
ب َو ُلؤْ ُلؤً ا َول َب ُ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار ُ َ
احل ِم ِ
ب ِمن ا ْل َقو ِل و ُهدُ وا إِ َىل ِ ِ
يد﴾ [احلج ،]24 ،23 :ففي اآليتني
َو ُهدُ وا إِ َىل ال َّط ِّي ِ َ ْ َ
َصاط ْ َ
َ
الكريمتني تكريم للمؤمنني ،واحتفاء هبم ،وأن اهلل تبارك وتعاىل هو الذي يتوىل إدخاهلم
اجلنة ،وَل يدع هذا ملالئكته ..مبالغة يف تكريمهم ،فضال منه ،وكرما ،ورمحة.
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل بعض النعيم احليس الذي جيده املؤمنون ،من باب
التقريب ،فذكر أنه إذا أدخلهم اجلنة ،حلوا فيها بأساور من الذهب واللؤلؤ ،هذا إىل ما
يلبسون من مالبس رقيقة ،من حرير ..وهذه احلىل ،وتلك املالبس ،هي مما كان يشتهيه
املؤمنون يف الدنيا ،وقد فاهتم أن ينالوه فيها ،فكان مما ينعمون به يف اجلنة أن ينالوا ما كانت
نفوسهم متطلعة إليه ..فهو غائب ينتظرهم ..وليس هذا كل ما يلبسون ،أو يتزينون ..بل
هناك ما َل حرص له من ألوان املالبس والزينة ،مما مل َيطر عىل قلب برش ..فهذه األلوان من
صنوف الطعام والرشاب ،واملالبس ،واألهنار ،والظالل ،والقصور وغريها ،مما جاء ذكره
يف القرآن ،مما يلقاه أهل اجلنة ،هو مما كانوا يطلبونه يف الدنيا ،وَل يأخذون حظهم منه ،أو
ينالون منه شيئا ..وكان من متام اإلحسان إليهم ،أن يعرض عليهم كل هذا يف صورته
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الكاملة ،كامَل مطلقا..
﴿و ُهدُ وا إِ َىل ال َّط ِّي ِ
ب ِم َن ا ْل َق ْو ِل َو ُهدُ وا
قال آخر( :)1ثم ذكر نعيام أكرب وأعظم ،فقالَ :
احل ِم ِ
إِ َىل ِ ِ
يد﴾ [احلج ،]24 :أي أهنم كام طاب وحسن ظاهرهم ،طاب وحسن كذلك
َصاط ْ َ
َ
ِ
يها ُس ْب َحان ََك ال َّل ُه َّم
باطنهم ،فال ينطقون لغوا ،وَل يسمعون لغوا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :دع َْو ُاه ْم ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ْمدُ هللَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [يونس ]10 :والرصاط احلميد،
َو َحت َّي ُت ُه ْم ف َ
يها َس َال ٌم َوآخ ُر َدع َْو ُاه ْم َأن ْ َ
هو َصاط اهلل ..وقد هدوا إىل أن حيمدوه محدا دائام متصال ،ألنه هو سبحانه املستأهل
للحمد ،وألن نعمه التي أفاضها عليهم تستوجب منهم أن يلزموا هذا الرصاط ،وَل حييدوا
عنه حلظة.
جت َار ٍة ُتن ِْجي ُك ْم
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ر َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َه ْل َأ ُد رل ُك ْم ع ََىل ِ َ
جت ِ
ِم ْن ع ََذ ٍ
اهدُ و َن ِيف َس ِب ِ
اب َألِي ٍم ُتؤْ ِمنُ َ
يل اهللَِّ ِب َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري
ون ِباهللَِّ َو َر ُسولِ ِه َو ُ َ

ون يغ ِْفر َل ُكم ُذ ُنوب ُكم ويدْ ِخ ْل ُكم جن ٍ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار َو َم َساكِ َن
َّات َ ْ
ْ َ
َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ
ِ
ٍ ِ
ِ
يم﴾ [الصف ،]12 – 10 :أي يا أهيا الذين آمنوا باهلل
َط ِّي َب ًة ِيف َجنَّات عَدْ ن َذل َك ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ

وصدقوا رسوله :أَل أدلكم عىل صفقة رابحة ،وجتارة نافعة ،تنالون هبا الربح العظيم،
والنجح اخلالد الباقي ..وهذا أسلوب يفيد التشويق واَلهتامم بام يأتى بعده ،كام تقول :هل
أدلك عىل عامل عظيم ذى خلق حسن ،وعلم فياض؟ هو فالن ،فيكون ذلك أروع يف
اخلطاب وأجلب لقبوله.
جت ِ
ون ِيف َسبِ ِ
اهدُ َ
قال آخر( :)3ثم بني هذه التجارة بقولهُ ﴿ :تؤْ ِمنُ َ
يل
ون بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه َو ُ َ
اهللَِّ بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم﴾ [الصف ]11 :أي اثبتوا عىل إيامنكم ،وأخلصوا هلل العمل ،وجاهدوا
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باألنفس واألموال يف سبيل اهلل بنرش دينه وإعالء كلمته ..واجلهاد ُضوب شتى :جهاد
للعدو يف ميدان القتال لنرصة الدين ،وجهاد للنفس بقهرها ومنعها عن شهواهتا التي
تردهيا ،وجهاد بني النفس واخللق برتك الطمع يف أمواهلم والشفقة عليهم والرمحة هبم،
وجهاد فيام بني املرء والدنيا بأَل يتكالب عىل مجع حطامها ،وأَل ينفق املال إَل فيام جتيزه
الرشائع ،وتقره العقول السليمة.
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [اجلمعة ]9 :أي هذا
اإليامن واجلهاد خري لكم من كل شىء يف الدنيا من نفس ومال وولد ،إن كنتم من أهل
اإلدراك والعلم بوجوه املنافع وفهم املقاصد ،فإن األمور إنام تتفاضل بغاياهتا ونتائجها..
وهلذه التجارة فوائد عاجلة وأخرى آجلة.
قال آخر( :)2وقد فصل كال األمرين وقدم الثانية فقالَ ﴿ :يغ ِْف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
َّات َ ْ ِ
ويدْ ِخ ْل ُكم جن ٍ
يم﴾
ْ َ
َُ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َو َم َساك َن َط ِّي َب ًة ِيف َجنَّات عَدْ ن َذل َك ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
[الصف ،]12 :أي إن فعلتم ذلك فآمنتم باهلل وصدقتم رسوله ،وجاهدتم يف سبيله ،سرت لكم
ذنوبكم وحماها ،وأدخلكم فراديس جناته وأسكنكم مساكن تطيب لدى النفوس ،وتقر هبا
العيون يف دار اخللد األبدى ،وهذا منتهى ما تسمو إليه النفوس من الفوز الذي َل فوز بعده.
ِ
َرص ِم َن اهللَِّ
قال آخر( :)3ثم ذكر الفوز العاجل يف الدنيا فقالَ :
﴿و ُأ ْخ َرى ُحت رب َ
وهنَا ن ْ ٌ
يب﴾ [الصف ]13 :أي ولكم عىل هذا فوز يف الدنيا بنرصكم عىل عدوكم ،وفتحكم
َو َفت ٌْح َق ِر ٌ
للبالد ،ومتكينكم منها حتى تدين لكم مشارق األرض ومغارهبا.
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات ُأو َلئِ َك ُه ْم
قال آخر( :)4ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
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ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
يض
َخ ْ ُري ا ْل َ ِرب َّي ِة َجزَ اؤُ ُه ْم ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َجن ُ
َّات عَدْ ٍن َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
يها َأ َبدً ا َر َ
ِ
ِ ِ
يش َر َّب ُه﴾ [البينة ،]8 ،7 :أي إن الذين سطع نور الدليل يف
اهللَُّ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه َذل َك َمل ْن َخ َ
قلوهبم ،فاهتدوا به وصدقوا بام جاء به النبي  وعملوا صالح األعامل ،فبذلوا النفس يف
سبيل اهلل وجهاد أعدائه ،وبذلوا نفيس املال يف أعامل الرب ،وأحسنوا معاملة خلقه ،أولئك
هم خري اخلليقة ،ألهنم بمتابعة اهلدى أدوا حق العقل الذي رشفهم اهلل به ،وبعملهم
للصاحلات حفظوا الفضيلة التي جعلها اهلل قوام الوجود اإلنسانى.
﴿جزَ اؤُ ُه ْم ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم
قال آخر( :)1ثم بني ما سيلقون من جزاء عند رهبم فقالَ :
ِِ ِ
ِ
ِ
يها َأ َبدً ا﴾ [البينة ]8 :أي هؤَلء جيازهيم رهبم
َجن ُ
َّات عَدْ ٍن َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
بجنات يقيمون فيها أبدا ،وفيها من اللذائذ ما هو أكمل وأوفر من لذات الدنيا.
قال آخر( :)2وقد ذكرت اآلية الكريمة اجلزاء املادي الذي ينتظر املؤمنني ،واجلزاء
املعنوي الروحي هلم ،وهو رضا اهلل عنهم ورضاهم عنه ..فهم راضون عن اهلل ألن اهلل
أعطاهم ما أرادوه ،واهلل راض عنهم ألهنم أدوا ما أراده منهم ،وإن كانت هناك زلة فقد
غفرها بلطفه وكرمه ..وأي لذة أعظم من أن يشعر اإلنسان أنه نال رضا املحبوب ووصاله
ولقاءه؟
ِ
ِ ِ
()3
يش َر َّب ُه﴾ [البينة ]8 :دليل عىل أن كل هذه
قال آخر  :وقوله تعاىلَ ﴿ :ذل َك ملَ ْن َخ َ
الربكات تنطلق من خشية اهلل ،ألن هذه اخلشية دافع للحركة صوب كل طاعة وتقوى
وعمل صالح.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يع
الصاحلَات إِنَّا ََل ُنض ُ
قال آخر( :)4ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
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ِ
ِ
َّات عَدْ ٍن َ ْ ِ
يها ِم ْن َأ َس ِ
او َر
َأ ْج َر َم ْن َأ ْح َس َن ع ََم ًال ُأو َلئِ َك َهل ُ ْم َجن ُ
حي َّل ْو َن ف َ
جت ِري م ْن َحتْت ِه ُم ْاألَ ْهنَ ُار ُ َ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
ب وي ْلبس َ ِ
ِ
ُّضا ِم ْن ُسنْدُ ٍ
اب
يها ع ََىل ْاألَ َرائك ن ْع َم ال َّث َو ُ
َرب ٍق ُمتَّكئنيَ ف َ
س َوإِ ْست ْ َ
م ْن َذ َه ٍ َ َ َ ُ
ون ث َيا ًبا ُخ ْ ً
َو َح ُسن َْت ُم ْر َت َف ًقا﴾ [الكهف ،]31 ،30 :ففي هاتني اآليتني الكريمتني يذكر اهلل تعاىل اجلزاء
اخلاص بالذين آمنوا ،ثم أتبعوا إيامهنم باألعامل الصاحلة ،وأهنم َل يضيع أجرهم عند اهلل..
فقد أعد هلم سبحانه جنات عدن ،أي جنات اخللودَ ،ل َيرجون منها أبدا ـ يقال :عدن يف
املكان ،أي أقام واستقر ـ وهذه األهنار التي جتري من حتت اجلنات ،وتلك األساور من
ذهب التي حيلون هبا ،وهذه الثياب الرقيقة من السندس ،وما فوقها من إستربق ،وتلك
األرائك التي يتكئون عليها ..هذا كله ،هو بعض ما جيد أصحاب اجلنة يف اجلنة ،مما كانت
تشتهيه أنفسهم يف الدنيا ،وَل جيدون سبيال إليه ،إما لقرص أيدهيم عنه ،وإما لنزوهلم طوعا
عام يف أيدهيم ،إيثار ا لدينهم ،واستعالء عىل متاع هذه احلياة الدنيا الذي َل بقاء له ..أما ما
يف اجلنة من نعيم ،فهو مما مل تره عني ،ومل تسمعه أذن ،ومل َيطر عىل قلب برش.
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات َسنُدْ ِخ ُل ُه ْم
﴿وا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ :
الص َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
جن ٍ
اج ُم َط َّه َر ٌة َو ُندْ ِخ ُل ُه ْم ظِ اال
َّات َ ْ
يها َأزْ َو ٌ
يها َأ َبدً ا َهل ُ ْم ف َ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
َ
َظلِ ًيال﴾ [النساء ،]57 :أي إن الذين آمنوا باهلل وصدقوا برسوله سيدخلون جنات يتمتعون
بنعيمها العظيم كفاء ما أخبتوا إىل رهبم وقدموا من عمل صالح ،ألن اإليامن وحده َل يكفي
لتزكية النفس وإعدادها هلذا اجلزاء ،بل َل بد معه من عمل صالح يشعر به املرء بالقرب من
ربه والشعور هبيبته وجالل سلطانهِ َ ..
اج ُم َط َّه َرةٌ﴾ [النساء ]57 :أي هلم أزواج
يها َأزْ َو ٌ
﴿هل ُ ْم ف َ
مربآت من العيوب اجلسامنية والعيوب اخللقية ،فليس فيهن ما يوحشهم منهن وَل ما يكدر
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صفوهم ،وبذا تكمل سعادهتم ويتم رسورهم يف تلك احلياة التي َل نعرف كنهها ،وإنام
﴿و ُندْ ِخ ُل ُه ْم ظِ اال َظلِ ً
يال﴾ [النساء:
نفهمها عىل طريق التمثيل وقياس الغائب عىل الشاهدَ ..
 ]57أي ونجعلهم يف مكان َل حر فيه وَل قر ..ويف ذلك إيامء إىل متام النعمة والتمتع برغد
العيش وكامل الرفاهية.
﴿و ِق َيل لِ َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا َما َذا َأنْزَ َل َر رب ُك ْم َقا ُلوا َخ ْ ًريا
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ :
َّات عَدْ ٍن
لِ َّل ِذي َن َأ ْح َسنُوا ِيف َه ِذ ِه الدر ْن َيا َح َسنَ ٌة َو َلدَ ُار ْاآل ِخ َر ِة َخ ْ ٌري َو َلنِ ْع َم َد ُار املُْت َِّقنيَ َجن ُ
جت ِري ِمن َحتْتِها ْاألَهنار َهلم فِيها ما ي َشاء َ ِ
اه ُم
وهنَا َ ْ
جي ِزي اهللَُّ املُْت َِّقنيَ ا َّل ِذي َن َتت ََو َّف ُ
ْ َ
ون ك ََذل َك َ ْ
َْ ُ ُْ َ َ َ ُ
َيدْ ُخ ُل َ
اجلنَّ َة بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
املَْ َالئِ َك ُة َط ِّيبِنيَ َي ُقو ُل َ
ون﴾ [النحل ،]32 – 30 :أي
ون َس َال ٌم َع َل ْي ُك ُم ا ْد ُخ ُلوا ْ َ
قيل للذين خافوا عقاب رهبم :أى شىء أنزله ربكم؟ قالوا :أنزل خريا وبركة ورمحة ملن
اتبع دينه وآمن برسوله ..ثم فصلوا هذا اخلري فقالوا﴿ :لِ َّل ِذي َن َأ ْح َسنُوا ِيف َه ِذ ِه الدر ْن َيا َح َسنَ ٌة﴾
[النحل ]30 :أي للذين آمنوا باهلل ورسوله وأطاعوه يف هذه الدنيا ،ودعوا عباده إىل اإليامن
والعمل بام أمر به ،مثوبة حسنة من عند رهبم ،كفاء ما قدموا من عمل صالح وخري عميم،
ِ
ِ
احلا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن َف َلنُ ْحيِ َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم
كام قال تعاىلَ ﴿ :م ْن عَم َل َص ً
َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [النحل]97 :
﴿و َلدَ ُار
قال آخر( :)2ثم ذكر جزاءهم يف اآلخرة وما أعد هلم من جزيل النعم فقالَ :

ْاآل ِخ َر ِة َخ ْ ٌري﴾ [النحل ]30 :من احلياة الدنيا ،واجلزاء فيها أتم من اجلزاء يف تلك ،كام قال تعاىل:
﴿و َق َال ا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم وي َل ُكم َثواب اهللَِّ َخري َملِن آمن وع َِم َل ص ِ
اها إِ ََّل
احلًا َو ََل ُي َل َّق َ
َ
ٌْ ْ َ َ َ
َ َْ ْ َ ُ
َ
َ
﴿و َما ِعنْدَ اهللَِّ َخ ْ ٌري لِ ْ َ
الص ِاب ُر َ
أل ْب َر ِار﴾ [آل عمران ]198 :وقال لرسوله
ون﴾ [القصص ،]80 :وقالَ :
َّ
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ِ

ِ

﴿و َل ْآلخ َر ُة َخ ْ ٌري َل َك م َن ْاألُ َ
وىل﴾ [الضحى]4 :
َ :

ٍ
وهنَا
﴿و َلنِ ْع َم َد ُار املُْت َِّقنيَ َجن ُ
قال آخر( :)1ثم فصل هذا اجلزاء بقولهَ :
َّات عَدْ ن َيدْ ُخ ُل َ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار﴾ [النحل 30 :ـ  ]31أي ولنعمت الدار للمتقني جنات إقامة جتري من
َْ
بني قصورها وأشجارها األهنار ،حسنت مستقرا ومقاما ..ثم بني أن نعمها غري ممنوعة وَل
مقطوعة فقالِ َ :
يها َما َي َشا ُء َ
ون﴾ [النحل ]31 :أي للذين أحسنوا يف هذه الدنيا يف جنات
﴿هل ُ ْم ف َ
عدن ما يشاءون مما تشتهى أنفسهم وتقر به أعينهم كام قال تعاىل﴿ :وفِيها ما ت َْشت َِه ِ
يه ْاألَ ْن ُف ُس
َ َ َ

ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [الزخرف ..]71 :ثم ذكر أن هذا جزاء هلم عىل أعامل الرب
َو َت َل رذ ْاألَع ُ ُ
ْني َو َأ ْن ُت ْم ف َ
ِ
جي ِزي اهللَُّ املُْت َِّقنيَ ﴾ [النحل ]31 :أي مثل ذلك اجلزاء األوىف جيزى اهلل
والتقوى فقال﴿ :ك ََذل َك َ ْ
الذين اتقوا الرشك واملعايص ..ويف هذا حث للمؤمنني عىل اَلستمرار عىل التقوى ،وحث
لغريهم عىل حتصيلها.
قال آخر(:)2

ِ

ِ

اه ُم املَْ َالئ َك ُة َ
ط ِّيبِنيَ ﴾ [النحل:
ثم وصف اهلل املتقني بقوله﴿ :ا َّلذي َن َتت ََو َّف ُ

 ]32و الطيب من الناس من تعرى من نجاسة اجلهل والفسق وقبائح اخلصال ،وحتىل بالعلم
واإليامن وحماسن األعامل ،وقوله (طيبني) كلمة خمترصة جامعة لكثري من املعاين ،يدخل
فيها إتياهنم بكل ما أمروا به ،واجتناهبم كل ما هنوا عنه ،واتصافهم بفضائل األخالق ومجيل
السجايا ،وبراءهتم من ذميم الرذائل ،وتوجههم إىل حُّضة القدس ،وعدم اشتغاهلم بعامل
الشهوات واللذات اجلسامنية ،ويتبع ذلك أنه يطيب هلم قبض أرواحهم ،ألهنا مل تقبض إَل
مع البشارة باجلنة حتى كأهنم مشاهدوها ،ومن هذه حاله َل يأمل باملوت كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن
ِ
ِ
ِ
اجلن َِّة
رشوا بِ ْ َ
ا َّلذي َن َقا ُلوا َر ربنَا اهللَُّ ُث َّم ْ
اس َت َقا ُموا َت َتنَزَّ ُل َع َل ْي ِه ُم املَْ َالئ َك ُة َأ ََّل َختَا ُفوا َو ََل َحتْزَ ُنوا َو َأ ْب ُ
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ِ
ِ ِ
ون نَحن َأولِياؤُ ُكم ِيف ْ ِ
ِ
يها َما ت َْشت َِهي َأ ْن ُف ُس ُك ْم
احل َياة الدر ْن َيا َو ِيف ْاآلخ َرة َو َل ُك ْم ف َ
َ
ا َّلتي ُكنْ ُت ْم ُتوعَدُ َ ْ ُ ْ َ ْ
ِ
ون ُنزُ ًَل ِم ْن َغ ُف ٍ
يها َما تَدَّ ُع َ
ور َر ِحي ٍ
م﴾ [فصلت 30 :ـ ]32
َو َل ُك ْم ف َ
قال آخر( :)1ثم حكى ما تقوله املالئكة برشى هلم فقالَ ﴿ :ي ُقو ُل َ
ون َس َال ٌم َع َل ْي ُك ُم
اجلنَّ َة بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [النحل ]32 :أي تقول هلم املالئكة :سالم عليكمَ ،ل حييق بكم
ا ْد ُخ ُلوا ْ َ
مكروه بعد ،ادخلوا اجلنة التي أعدها لكم ربكم ،ووعد كموها بام قدمتم من عمل ،وبام
دأبتم عىل تقواه وطاعته.
َّات و ُعي ٍ
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِ َّن املُْت َِّقنيَ ِيف جن ٍ
وها بِ َس َال ٍم
ون ا ْد ُخ ُل َ
َ ُ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ب َو َما
يها ن ََص ٌ
رس ٍر ُم َت َقابِلِنيَ ََل َي َم رس ُه ْم ف َ
آمننيَ َونَزَ ْعنَا َما يف ُصدُ وره ْم م ْن غ ٍّل إ ْخ َوانًا ع ََىل ُ ُ
ُه ْم ِمن َْها بِ ُم ْخ َر ِجنيَ ﴾ [احلجر ،]48 – 45 :أي إن الذين اتقوا اهلل فيام فكروا به ،فلم يفكروا إَل
خريا ،ويف ما تكلموا به ،فلم ينطقوا إَل بحق ،ويف ما عملوه ،فلم يعملوا إَل بطاعة اهلل،
وإذا طاف هبم الشيطان يف بعض أمورهم ،فإهنم يفتحون عيوهنم عىل اهلل ،فتزول الغشاوة
عنهم ،ويبرصون الرصاط املستقيم ،يف وضوح من الرؤية ،ويلتقون باإليامن يف سالمة من
التفكري ،هؤَلء الذين عاشوا احلياة من مواقع املسؤولية عندما عاشوها يف ساحات التقوى،
أعد اهلل هلم جناته التي تتفجر فيها الينابيع باملاء الصايف صفاء نفوسهم ،العذب عذوبة
مشاعرهم ،وأعطاهم فيها روح السالم.
قال آخر( :)3وقد ذكر اهلل تعاىل بعض مشاهد ذلك النعيم الذي َل يمكن وصفه،
وها بِ َس َال ٍم ِآمنِنيَ ﴾ [احلجر ،]46 :وهو النداء اإلهلي الذي ينطلق
مقربا هلا ،فقال﴿ :ا ْد ُخ ُل َ
باللطف والرمحة لينساب يف أرواحهم أمنا وسالما ،فال حيسون معه بخوف ،وَل يشعرون
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أمامه بحزن ،بل هو السالم اهلادئ العميق والرسور املنفتح عىل كل مجاَلت اجلنة
وأفراحها ..وتلك هي النهاية احللوة السعيدة التي يتطلع إليها املؤمنون األتقياء عندما
يعانون آَلم احلياة ،ويعيشون مشاكلها ،ويواجهون صعوباهتا ،ويصربون عىل سلبياهتا ،من
أجل اهلل ،فيام حيملونه من رساَلته ،ويف ما يتحركون به من أوامره ونواهيه.
﴿ونَزَ ْعنَا َما ِيف ُصدُ ِ
ور ِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل﴾ [احلجر ]47 :أي من
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
حقد ،فأهل اجلنة يعيشون املحبة بعيدا عن احلقد ،ألن احلقد َل مكان له يف النفس املؤمنة،
َل سيام يف رحاب اجلنة التي تتسع لتطلعات كل الناس ومشتهياهتم ،فال ختص بذلك ،من
أهلها ،قوما دون قوم ،ليتنازعوا عىل ما فيها كام كانوا يتنازعون يف الدنيا ،وَل تضيق بجامعة
دون مجاعة ،ليتزاحم الناس عىل هذا املوقع أو ذاك ،كام كانوا يفعلون يف الدنيا ،فيؤدي هبم
ذلك إىل العداوة والبغضاء .وهكذا يعيشون اَلنفتاح الروحي عىل جمتمعهم كله ،ويلتقون
يف مواقع املحبة والرمحة ﴿إِ ْخ َوانًا﴾

[احلجر]47 :

بام توحيه األخوة من معاين اإلخالص

رس ٍر ُم َت َقابِلِنيَ ﴾ [احلجر ]47 :يف جو من اَلنفتاح
واحلب واملواساة والعطف واحلنان ﴿ع ََىل ُ ُ
الكامل عىل بعضهم البعض ،فال حجاب حيجبهم يف حياهتم ،وَل حواجز حتجز أحدهم
ِ
عن اآلخرَ ،
ب َو َما ُه ْم ِمن َْها بِ ُم ْخ َر ِجنيَ ﴾ [احلجر ]48 :وهذه هي الصورة
يها ن ََص ٌ
﴿َل َي َم رس ُه ْم ف َ
التي يريد اهلل للناس أن يعيشوها يف الدنيا ،وربام كانت اآلية إشارة إىل عدم وجود الغل يف
صدورهم جلو التقوى الذي يعيشونه ،ويكون التعبري بالنزع كناية عن ذلك.
()2
اجلن َِّة ا َّلتِي ُو ِعدَ املُْ َّت ُق َ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها
ون َ ْ
قال آخر  :ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ْ َ
ْاألَ ْهنَ ُار ُأ ُك ُل َها َدائِ ٌم َوظِ رل َها تِ ْل َك ُع ْق َبى ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا َو ُع ْق َبى ا ْلكَافِ ِري َن الن َُّار﴾ [الرعد ،]35 :وقد
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وردت هذه اآلية الكريمة بعد ذكر مصري املرشكني يف اآلية السابقة عليها ،يف قوله تعاىل:
﴿هلم ع ََذاب ِيف ْ ِ
اب ْاآل ِخ َر ِة َأ َش رق َو َما َهل ُ ْم ِم َن اهللَِّ ِم ْن َو ٍاق﴾ [الرعد،]34 :
احل َياة الدر ْن َيا َو َل َع َذ ُ
ٌ
َ
َُ ْ
وكان من املناسب أن يذكر يف مقابل هذا املصري املشئوم ،املصري احلسن الطيب ،الذي أعده
اهلل للمؤمنني املتقني من عباده ،ليكون يف ذلك إثارة ألشواق املؤمنني ،وتعجيل بتلك
البرشيات املسعدة هلم ،يف حني أنه يمأل قلوب املرشكني حرسة وأملا ،ويقطع أكبادهم كمدا
وحسدا.
قال آخر( :)1ومثل اليشء ما يامثله ،ويشبهه ،يف بعض الوجوهَ ،ل يف كل وجه ..كام
نقول مثال :القط مثل النمر ..فهناك وجه شبه جيمع بني املشبه واملشبه به ،وصفة مشرتكة
بينهام يلتقيان عندها ..واملثل جيمع أكثر من صورة من صور التشبيه ،فهو تشبيه مركب ،ويف
اجلن َِّة ا َّلتِي ُو ِعدَ املُْ َّت ُق َ
ون﴾ [الرعد ]35 :إشارة إىل أن هذا العرض ليس للجنة،
قوله تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ْ َ
يف ذاهتا ،وإنام هو عرض جلنة تشبهها ..إذ أن اجلنة التي أعدها اهلل للمؤمنني املتقني من
عبادهَ ،ل يمكن وصفها لنا ،إذ َل شىء مما يف دنيانا هذه ،يشبه أشياءها ..فأشباه اجلنة غري
واقعة يف فهمنا أو تصورنا ،ومن ثم مل يكن للكلامت التي نتعامل هبا جمال ،لتصوير ما َل
نفهمه وَل نتصوره ..ولذلك كان احلديث عنها بعرض صورة تشبهها ،وهي أقرب شىء
ممكن أن نتمثل فيه صورة هلا.
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل هذه اجلنة التي تشبه جنة اآلخرة موصوفة بصفتني..
جتري من حتتها األهنار ..وأكلها دائم وظلها ..أي ثامرها دائمة َل تنقطع أبدا ،كام تنقطع ثامر
الدنيا ،وظلها دائم ،أي مورقة خمُّضة دائامَ ،ل تتغري كام تتغري أشجار الدنيا عىل مدار
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الفصول ..وقوله تعاىل﴿ :تِ ْل َك ُع ْق َبى ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا َو ُع ْق َبى ا ْلكَافِ ِري َن الن َُّار﴾ [الرعد ]35 :تأكيد
اجلن َِّة ا َّلتِي ُو ِعدَ املُْ َّت ُق َ
ون﴾ [الرعد:
للوعد الذي وعده اهلل املتقني هبذه اجلنة يف قوله تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ْ َ
 ]35فهي هلم وحدهم ،عىل حني أن للكافرين النار ..فكل ينزل الدار التي هو أهل هلا.
َات جن ٍ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :وعَدَ اهللَُّ املُْؤْ ِمنِنيَ واملُْؤْ ِمن ِ
جت ِري ِم ْن
َّات َ ْ
َ
َ
َ
َّات عَدْ ٍن و ِر ْضو ٌ ِ
َحتْتِها ْاألَهنار َخالِ ِدين فِيها ومساكِن َطيب ًة ِيف جن ِ
ْرب َذلِ َك ُه َو
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ ِّ َ
َ
ان م َن اهللَِّ َأك َ ُ
َْ ُ
ِ
يم﴾ [التوبة ،]72 :واملراد من اجلنات هي البساتني امللتفة األشجار التي جتن ما
ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
حتتها ،أي تغطيه وتسرته ،وجريان األهنار من حتت أشجارها مما يزيد مجاهلا ،واملساكن الطيبة
يف جنات عدن هي الدور واخليام التي يطيب لساكنيها املقام فيها َلحتوائها عىل ما يطلبون
من األثاث والرياش والزينة التي هبا تتم راحة املقيم فيها ورسوره ،والعدن :اإلقامة
واَلستقرار ،يقال عدن يف مكان كذا إذا أقام فيه وثبت ،فجنات عدن هي جنات اإلقامة
واخللود كقوله تعاىل﴿ :جنَّ ُة ْ ِ
﴿جنَّ ُة املَْ ْأ َوى﴾ [النجم ..]15 :وقوله تعاىل:
اخلُ ْلد﴾ [الفرقان ]15 :و َ
َ
﴿و ِر ْضو ٌ ِ
ْرب﴾ [التوبة ]72 :يعني أن اجلنات ومساكنها أعىل النعيم اجلسامين،
َ
َ
ان م َن اهللَِّ َأك َ ُ
ِ
ِ
يم﴾ [احلديد ]12 :أي ذلك
ورضوان اهلل هو أعىل النعيم الروحاين ..و﴿ َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ

الوعد بالنعيم اجلسامين والروحاين هو الفوز العظيم الذي جيزى به املؤمنون املخلصونَ ،ل
غريه من حظوظ الدنيا الفانية التي يتكالب عليها الكفار واملنافقون.
ات جن ٍ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّات
َ
﴿و ُأ ْدخ َل ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىلَ :
الص َ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َْ ِ
يها َس َال ٌم﴾ [إبراهيم ،]23 :أي وأدخل
يها بِإِ ْذن َر ِّهبِ ْم َحت َّي ُت ُه ْم ف َ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
الذين صدقوا اهلل ورسوله ،فأقروا بوحدانيته تعاىل ورسالة رسله ،وعملوا بطاعته ،فانتهوا
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إىل أمره وهنيه ،بساتني جتري من حتتها األهنار ماكثني فيها أبداَ ،ل يتحولون عنها وَل يزولون
منها﴿ ..بِإِ ْذ ِن َر ِّهبِ ْم﴾ [القدر ]4 :أي بتوفيقه تعاىل ،إذ وجه نفوسهم يف الدنيا لكسب اخلريات،
وامليل إىل العمل بام يرضيه ويرىض رسوله ،وأنار بصائرهم لالعتقاد بأن يوم اجلزاء آت َل
ريب فيه ،فأعدوا له العدة ،فكان عىل اهلل بمقتىض وعده أن يدخلهم جناته كفاء ما جدوا يف
ِ
رضاه ،ونصبوا يف طاعته ،خوفا من هول ذلك اليوم العصيبِ َ ..
يها َس َال ٌم﴾
﴿حت َّي ُت ُه ْم ف َ
[إبراهيم ]23 :أي حتييهم املالئكة بالسالم بإذن رهبم ،تعظيام لشأهنم وعناية بأمرهم ،كام قال
تعاىل يف وصف دخوهلم اجلنة﴿ :حتَّى إِ َذا جاء َ ِ
اهبا َو َق َال َهل ُ ْم َخزَ َن ُت َها َس َال ٌم
َ
وها َو ُفت َح ْت َأ ْب َو ُ َ
َ ُ
ون َع َل ْي ِه ْم ِم ْن ُك ِّل َب ٍ
﴿واملَْ َالئِ َك ُة َيدْ ُخ ُل َ
م﴾ [الرعد:
َع َل ْي ُك ْم﴾ [الزمر ،]73 :وقالَ :
اب َس َال ٌم َع َل ْي ُك ْ
 23ـ  ،]24وقال﴿ :وي َل َّقو َن فِيها َ ِ
حت َّي ًة َو َس َال ًما﴾ [الفرقان ،]75 :كام حيييهم رهبم جلت قدرته
َ
َُ ْ
﴿س َال ٌم َق ْو ًَل ِم ْن َر ٍّب َر ِحي ٍ
م﴾ [يس:
إظهارا لرضاه عنهم ،وإجالَل وإكبارا هلم كام قال تعاىلَ :
]58

اجلنَّ ُة لِ ْلمت َِّقنيَ غَري ب ِع ٍ
ِ ِ
يد َه َذا َما
َْ َ
قال آخر( :)1ومثل ذلك قال تعاىلَ :
ُ
﴿و ُأزْ ل َفت ْ َ
ِ
ون لِ ُك ِّل َأو ٍ ِ ٍ
ب ُمنِ ٍ
ب َو َجا َء بِ َق ْل ٍ
مح َن بِا ْل َغ ْي ِ
ُتوعَدُ َ
وها ِب َس َال ٍم
الر ْ َ
يب ا ْد ُخ ُل َ
َّ
يش َّ
اب َحفيظ َم ْن َخ َ

ود َهلم ما ي َشاء َ ِ
َذلِ َك يوم ْ ِ
يها َو َلدَ ْينَا َم ِزيدٌ ﴾ [ق ،]35 – 31 :أي أدنيت إليهم وقربت
ون ف َ
اخلُ ُل ُ ْ َ َ ُ
َْ ُ
إىل مواقعهم كأهنا تقدم إليهم دون حاجة إىل أن يبذلوا أي جهد للوصول إليها ،كرامة هلم،
اب ح ِف ٍ
﴿ه َذا ما ُتوعَدُ َ ِ
يظ
ون ل ُك ِّل َأ َّو ٍ َ
وكناية عن الرغبة يف بذل الراحة هلم بكل الوسائلَ َ ،
ِ
مح َن بِا ْل َغ ْي ِ
ب﴾ [ق 32 :ـ  ]33ألهنم مل حيتاجوا يف اإليامن واَللتزام به إىل احلس
الر ْ َ
يش َّ
َم ْن َخ َ
املبارش ،بل عاشوا اإلحساس بوجوده وتوحيده بعمق فطرهتم ،حتى كأنه ماثل أمامهم بقوة
ب ُمنِ ٍ
﴿و َجا َء بِ َق ْل ٍ
يب﴾ [ق ]33 :راجع إىل اهلل يف كل أموره ويف كل
تفوق قوة ما يراه احلسَ ،
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تطلعاته وتوجهاته يف مسألة اإليامن ويف قضايا احلياة.
وها بِ َس َال ٍم﴾ [ق ]34 :فليس هناك أي خوف أو
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل﴿ :ا ْد ُخ ُل َ
مكروه أو سوء ،مما قد َيشاه اإلنسان لدى الدخول إىل أي مكان َل يعرف ما يف داخله..
وينطلق النداء بكل رمحة وحمبة ووداعة ليعمق يف داخلهم السكينة الروحية التي َل جمال
للقلق معها ،وليبرشهم باخللود الذي هو عنوان هذا اليوم الذي يبدءون به حياهتم اجلديدة:
﴿هلم ما ي َشاء َ ِ
﴿ َذلِ َك يوم ْ ِ
يها﴾ [ق ]35 :مما يتمنونه
ون ف َ
اخلُ ُلود﴾ [ق ]34 :الذي َل موت فيهُ َ َ ْ ُ َ ..
َْ ُ
﴿و َلدَ ْينَا
وتشتهيه أنفسهم من اللذائذ والشهوات ،وتتطلع إليه نفوسهم من رغباتَ ،
َم ِزيدٌ ﴾ [ق ]35 :مما َل تبلغه رغباهتم ،وَل تصل إليه تصوراهتم ،فيام أعده اهلل من النعيم لعباده
املتقني.
﴿إ َّنه من ي ْأ ِ
وت
ت َر َّب ُه جمُ ِْر ًما َفإِ َّن َل ُه َج َهن ََّم ََل َي ُم ُ
قال آخر( :)2ومثل ذلك قال تعاىلَ ْ َ ُ ِ :
احل ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َّات َعدْ ٍن
ات ا ْل ُع َىل َجن ُ
ات َف ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم الدَّ َر َج ُ
حي َيى َو َم ْن َي ْأته ُمؤْ منًا َقدْ عَم َل َّ
ف َ
الص َ
يها َو ََل َ ْ
ِِ ِ
ِ
َْ ِ
يها َو َذلِ َك َجزَ ا ُء َم ْن تَزَ كَّى﴾ [طه ،]76 – 74 :أي هذا هو جزاء
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
املجرمني ،الذين يلقون اهلل بجرمهم ،ومل يتطهروا منه باإليامن والتوبة ..إن هلم جهنمَ ،ل
شىء هلم غريها ..وهم فيها بني املوت واحلياةَ ..
ف َعن ُْه ْم
َي َّف ُ
﴿َل ُي ْق َىض َع َل ْي ِه ْم َف َي ُمو ُتوا َو ََل ُ َ
احل ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ات
ات َف ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم الدَّ َر َج ُ
﴿و َم ْن َي ْأته ُمؤْ منًا َقدْ عَم َل َّ
اهبا﴾ [فاطر ..]36 :وأما َ
الص َ
م ْن ع ََذ ِ َ
جت ِري
﴿جن ُ
َّات عَدْ ٍن﴾ [طه ]75 :أي جنات خلودْ َ ﴿ ،
ا ْل ُع َىل﴾ [طه ..]75 :وتلك الدرجات هي َ
ِِ ِ
ِ
ِ
﴿و َذلِ َك َجزَ ا ُء َم ْن تَزَ كَّى﴾
يها﴾ [طهَ ]76 :ل يبغون عنها حوَلَ ..
م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
[طه ]76 :وتطهر من ذنوبه وآثامه ،باإليامن ،والعمل الصالح ،فأصبح أهال ألن ينزل منازل
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الطهر والنور ،يف جنات النعيم.
النجاة والفوز:
تركتهم يتحدثون ،ورست إىل حمل قريب ،وقد تعجبت كثريا إذ رأيت فيه نفس
الطلبة الذين رأيتهم يف أول رحلتي مع أستاذهم ،وقد كانوا يرتدون أحىل احللل ،وهو يقول
هلم :احلمد هلل الذي وفقنا للتخلص من كل حجب اهلداية ،ومحلنا يف مجيع معارجها ،وسار
بنا يف مجيع منازهلا ..واآلن ..وبعد رحلتنا الطويلة تلك نريد أن نستذكر يف هذه اجللسة
مشاهد قرآنية للنجاة والفوز ..فام أحىل الفوز بعد النجاة ..ولذلك يرد يف القرآن الكريم يف
مواضع كثرية اجلمع بني نعيم أهل اجلنة وعذاب أهل النار ..حتى يعلم الطالبون للجنة
أهنم لن يفوزوا باجلنة فقط ،وإنام سيفوزون قبل ذلك من النجاة من النار ،ومن عذاب اهلل
الذي َل يمكن ألحد أن يطيقه.
قال الطلبة :لك ذلك أستاذنا ..فسل ما بدا لك.
مشهد املطففني:
قال األستاذ :وأول مشهد أحب أن نتدارسه هو املشهد الذي ذكره اهلل تعاىل يف سورة
املطففني.
قال أحدهم :هو مشهد من املشاهد القرآنية الرائعة ..وهو يبدأ بذكر عذاب
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ ِ
ري
املعتدين ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َما ُيك َِّذ ُب بِه إ ََّل ُك رل ُم ْعتَد َأثي ٍم إ َذا ُتت َْىل َع َل ْيه آ َيا ُتنَا َق َال َأ َساط ُ
ان ع ََىل ُق ُل ِ
ون ك ََّال إِ َّهنُ ْم َع ْن َر ِّهبِ ْم َي ْو َمئِ ٍذ ملَ ْح ُجو ُب َ
وهبِ ْم َما كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ْاألَ َّولِنيَ ك ََّال َب ْل َر َ
ون ُث َّم
اجل ِحي ِم ُث َّم ُي َق ُال َه َذا ا َّل ِذي ُكنْ ُت ْم بِ ِه ُتك َِّذ ُب َ
ون﴾ [املطففني 12 :ـ ]17
إِ َّهنُ ْم َل َصا ُلو ْ َ
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قال آخر( :)1أي أنه َل يكذب هبذا اليوم إَل كل معتد عىل حرمات اهلل ،غارق يف
اإلثم والضالل ..وإن من كان هذا شأنه من التهالك عىل املنكر ،واَلستغراق يف اإلثم ،هو
يف سكرة مما هو فيهَ ،ل يود أن يفيق منها أبدا ،وَل ينتظر لليلة سكره صباحا ،يقطع عنه
أضغاث أحالمه ،وهذيان َخاره ..وهذا يدل عىل أن آفة الذين َل يؤمنون باليوم اآلخر،
ليست عن حجة من عقل أو منطق ،وإنام هي كامنة يف تلك الشهوات املستبدة هبم،
واملتسلطة عليهم ،والتي من شأهنا ـ لكى تضمن وجودها ،وتدافع عن بقائها ـ أن تدفع كل
خاطر يزمحها ،أو طارق يتهدد وجودها ..فإذا اجتهت النفس إىل اإليامن باليوم اآلخر ،بدا
هلا هذا القيد الذي يقيدها به اإليامن ،وحيول بينها وبني هذا املرعى الذي تنطلق فيه هائمة
عىل وجهها ..وهنا يضعف ذوو النفوس اخلبيثة عن قبول هذا اَللتزام بالوقوف عند حدود
اهلل ،فيتهمون هذا اهلاتف الذي هيتف يف ضامئرهم باإليامن باهلل واليوم اآلخر ليظلوا عاكفني
عىل ما هم فيه من آثام ومنكرات.
ان ع ََىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم َما كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
قال آخر( :)2ثم قال تعاىل﴿ :ك ََّال َب ْل َر َ
ون﴾

[املطففني:

 ،]14وكال ،رد عىل قول هذا املعتدى األثيم ،الذي إذا تتىل عليه آيات اهلل قالَ ﴿ :أ َساطِ ُري
ْاألَ َّولِنيَ ﴾ [املطففني ..]13 :فهو يغمض عينيه عن هذا النور املشع ،الذي يبدد ظالم ليله الغارق
يف لذاته ،بتلك القولة الضالة التي يقوهلا عن كتاب اهلل .وكال ..ليس األمر كام زعم،
ضالَل ،وافرتاء ..وإنام قد ران عىل قلبه هذا اإلثم الذي غرق فيه ،فلم يعد يرى حقا ،أو
ان ع ََىل ُق ُل ِ
﴿ر َ
وهبِ ْم﴾ [املطففني ]14 :أي غطى عىل قلوهبم ..والرين عىل
هيتدى إىل حق ..و َ
اليشء حجبه ،وتغطيته.
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قال آخر( :)1ثم قال تعاىل﴿ :ك ََّال إِ َّهنُ ْم َع ْن َر ِّهبِ ْم َي ْو َمئِ ٍذ ملَ ْح ُجو ُب َ
ون﴾ [املطففني،]15 :
و هو توكيد هلذا الرين الذي غطى قلوهبم ،وأنه قد صحبهم إىل اآلخرة ،فحجبهم اهلل
سبحانه وتعاىل عن رؤيته ،وعن موقع رمحته وإحسانه ،كام حجبوا هم أنفسهم بآثامهم عن
رؤية احلق يف الدنيا.
()2
اجل ِحي ِم ُث َّم ُي َق ُال َه َذا ا َّل ِذي ُكنْ ُت ْم بِ ِه
قال آخر  :ثم قال تعاىلُ ﴿ :ث َّم إِ َّهنُ ْم َل َصا ُلو ْ َ

ُتك َِّذ ُب َ
ون﴾ [املطففني 16 :ـ  ،]17أي وليس حجبهم عن اهلل سبحانه وتعاىل يف اآلخرة ،وبعدهم
عن مواقع رمحته ،هو كل جزائهم يف اآلخرة ،وإن كان جزاء أليام ،وعقابا زاجرا ،بل إن وراء
هذا نارا تلظى ،يلقون فيها ،ويكونون حطبا هلا ..ثم َل يرتكون هكذا للنار تأكلهم ،وترعى
يف أجسامهم ،بل ينخسون هبذه القوارع ،بام يرمجون به من كل جانب ،من مالئكة جهنم
وخزنتها بقوهلم هلمُ ﴿ :ذو ُقوا فِ ْتنَ َت ُك ْم َه َذا ا َّل ِذي ُكنْ ُت ْم بِ ِه ت َْس َت ْع ِج ُل َ
ون﴾ [الذاريات ]14 :فذوقوه
لتعلموا إن كان ما كذبتم به حقا أو غري حق ،واقعا أو غري واقعَ ﴿ :ف َه ْل َو َجدْ ُت ْم َما َوعَدَ
َر رب ُك ْم َح اقا﴾ [األعراف]44 :؟

ِ
َاب ْاألَ ْب َر ِار َل ِفي ِع ِّل ِّينيَ َو َما َأ ْد َر َ
اك َما ِع ِّل ري َ
ون
قال آخر( :)3ثم قال تعاىل﴿ :ك ََّال إِ َّن كت َ
ِ
ف ِيف وج ِ
ون إِ َّن ْاألَ ْب َر َار َل ِفي ن َِعي ٍم ع ََىل ْاألَ َرائِ ِك َينْ ُظ ُر َ
َاب َم ْر ُقو ٌم َي ْش َهدُ ُه املُْ َق َّر ُب َ
وه ِه ْم
ون َت ْع ِر ُ ُ ُ
كت ٌ
س املُْ َتنَافِس َ ِ
َُّض َة الن َِّعي ِم ُي ْس َق ْو َن ِم ْن َر ِح ٍيق خمَ ْ ُتو ٍم ِختَا ُم ُه ِم ْس ٌك َو ِيف َذلِ َك َف ْل َي َتنَا َف ِ
اج ُه
ون َومزَ ُ
ُ
نْ َ
ِ
ِ
رش ُب ِ َهبا املُْ َق َّر ُب َ
ون﴾ [املطففني 18 :ـ  ،]28وكلمة (ك ََّال) جتيء يف صدر هذا
م ْن ت َْسني ٍم َع ْينًا َي ْ َ
املقطع زجرا عام ذكر قبله من التكذيب ..ثم يبدأ احلديث عن األبرار يف حزم ويف توكيد..
ني) فإن كتاب األبرار يف ِ
فإذا كان كتاب الفجار يف ِ
(س ِّج ٍ
(ع ِّل ِّينيَ ) ..واألبرار هم الطائعون
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الفاعلون كل خري ،وهم يقابلون الفجار العصاة املتجاوزين لكل حد ..ولفظ ِ
(ع ِّل ِّينيَ )
يوحي بالعلو واَلرتفاع مما قد يؤخذ منه أن ِ
(س ِّج ٍ
ني) يفيد اَلنحطاط والسفول ..ثم يعقب
﴿و َما َأ ْد َر َ
اك َما ِع ِّل ري َ
ون﴾ [املطففني ..]19 :فهو أمر
عليه بسؤال التجهيل والتهويل املعهودَ :
فوق العلم واإلدراك ..ويعود من هذا الظل املوحي إىل تقرير حقيقة كتاب األبرار ..فهو
ِ
َاب َم ْر ُقو ٌم َي ْش َهدُ ُه املُْ َق َّر ُب َ
ون﴾ [املطففني 20 :ـ  ..]21أي أن املالئكة املقربني يشهدون هذا
﴿كت ٌ
الكتاب ويرونه . .وتقرير هذه احلقيقة هنا يلقي ظال كريام طاهرا رفيعا عىل كتاب األبرار،
فهو موضع مشاهدة املقربني من املالئكة ،ومتعتهم بام فيه من كرائم األفعال والصفات،
وهذا ظل كريم شفيف ،يذكر بقصد التكريم.
قال آخر( :)1ثم يذكر حال األبرار أنفسهم ،أصحاب هذا الكتاب الكريم .ويصف
ما هم فيه من نعيم يف ذلك اليوم العظيم ،فيقول﴿ :إِ َّن ْاألَ ْب َر َار َل ِفي ن َِعي ٍم﴾ [املطففني..]22 :
يقابل اجلحيم الذي ينتهي إليه الفجار﴿ ..ع ََىل ْاألَ َرائِ ِك َينْ ُظ ُر َ
ون﴾ [املطففني ]35 :أي إهنم يف
موضع التكريم ،ينظرون حيث يشاءونَ ،ل يغضون من مهانة ،وَل يشغلون عن النظر من
مشقة ..وهم عىل األرائك وهي األرسة يف احلجال .وأقرب ما يمثلها ما نسميه (الناموسية)
وصورهتا الدنيوية كانت أرقى وأرق مظاهر النعيم عند العرِّب ذي العيشة اخلشنة ،أما
صورهتا األخروية فعلمها عند اهلل ،وهي عىل أية حال أعىل من كل ما يعهده اإلنسان مما
يستمده من جتاربه يف األرض وتصوراته ..وهم يف هذا النعيم ناعمو النفوس واألجسام،
ِ
تفيض النُّضة عىل وجوههم ومالحمهم حتى لرياها كل راءَ ﴿ :ت ْع ِر ُ ِ
َُّض َة
ف يف ُو ُجوه ِه ْم ن ْ َ
الن َِّعي ِ
م﴾ [املطففني]24 :
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قال آخر( :)1ثم قال تعاىلُ ﴿ :ي ْس َق ْو َن ِم ْن َر ِح ٍيق خمَ ْ ُتو ٍم ِختَا ُم ُه ِم ْس ٌك﴾

[املطففني 25 :ـ

 ..]26أي يسقون َخرا َل غش فيها ،وَل يصيب شارهبا َخار وَل يناله منها أذى كام قال تعاىل:
َ ِ
يها غ َْو ٌل َو ََل ُه ْم َعن َْها ُينْزَ ُف َ
ون﴾ [الصافات ،]47 :وقد ختمت أوانيها بختام من مسك
﴿َل ف َ
بدل الطني ،تكريام وصونا هلا عن اَلبتذال عىل ما جرت به العادة من ختم اإلنسان عىل ما
يكرم ويصان ..وهذا النوع من اخلمر غري النوع اآلخر الذي جيرى يف األهنار الذي أشار
لش ِ
﴿و َأ ْهنَ ٌار ِم ْن ََخ ٍْر َل َّذ ٍة لِ َّ
اربِنيَ ﴾ [حممد]15 :
إليه قوله تعاىلَ :
﴿و ِيف َذلِ َك َف ْل َي َتنَا َف ِ
س
قال آخر( :)2ثم رغب اهلل تعاىل يف العمل لذلك النعيم فقالَ :

املُْ َتنَافِ ُس َ
ون﴾

[املطففني]26 :

أي ويف ذلك النعيم فليتسابق املتسابقون ،ولريغب الراغبون

باملبادرة إىل طاعة رهبم باتباع أوامره ،واجتناب نواهيه ..ويف هذا إيامء إىل أن التنافس جيب
أن يكون يف مثل ذلك النعيم العظيم الدائمَ ،ل يف النعيم الذي يشوبه الكدر وهو رسيع
الفناء.
ِ
اج ُه ِم ْن ت َْسنِي ٍم﴾ [املطففني ]27 :أي ومزاج هذا
﴿ومزَ ُ
قال آخر( :)3ثم قوله تعاىلَ :
الرحيق ينصب عليهم من األعاىل ،وقد سئل ابن عباس عن هذا فقال :هذا مما قال اهلل:
﴿ َف َال َت ْع َل ُم َن ْف ٌس َما ُأ ْخ ِف َي َهل ُ ْم ِم ْن ُق َّر ِة َأع ُ ٍ
ْني﴾ [السجدة ..]17 :ثم بني هذا التسنيم فقالَ ﴿ :ع ْينًا
رش ُب ِ َهبا املُْ َق َّر ُب َ
ون﴾ [املطففني ]28 :أي أمدح عينا يرشب منها األبرار الرحيق مزاجا إذا
َي ْ َ
أرادوا ،وقد وصفهم اهلل باملقربني تكريام هلم وزيادة يف مدحهم ..وقد اعتاد أهل الدنيا إذا
رشبوا اخلمر أن يمزجوها باملاء ونحوه ،فبني هلم أهنم يف اآلخرة يرشبون رحيقا قد وصف
بام جيعل النفوس تتشوق إليه ،وأهنم يمزجونه بامء جتيئهم به العني العالية القدر ،إذا شاءوا
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أن يمزجوه.
قال آخر( :)1ففي اآليات الكريمة وصف النعيم الذي أعده اهلل تعاىل لألبرار يف دار
كرامته بام تتطلع إليه النفوس ،وبام يشوقها إليه ،ليكون حضا للذين يعملون الصاحلات عىل
اَلستزادة من العمل واَلستدامة عليه ،وحثا هلمم املقرصين ،واستنهاضا لعزائمهم أن
حيرصوا عىل التزود منه ليكون هلم مثل ما ألولئك ،إىل ما فيه من حتزين العصاة املرصين
عىل عصياهنم ،وبلوغ الغاية يف إيالمهم ،فإن العدو يسوؤه أن يرى عدوه يف نعمة ،أو يسمع
أن النعمة تنتظره.
قال آخر :ثم ذكر اهلل تعاىل مشهدا آخر تابعا هلذا املشهد ،فقال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َأ ْج َر ُموا
ون َوإِ َذا َم رروا ِهبِ ْم َي َتغَا َمزُ َ
كَا ُنوا ِم َن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َي ْض َح ُك َ
ون َوإِ َذا ا ْن َق َل ُبوا إِ َىل َأ ْهلِ ِه ُم ا ْن َق َل ُبوا
َفكِ ِهنيَ َوإِ َذا َر َأ ْو ُه ْم َقا ُلوا إِ َّن َهؤُ ََل ِء َل َضا رل َ
ون َو َما ُأ ْر ِس ُلوا َع َل ْي ِه ْم َحافِظِنيَ َفا ْل َي ْو َم ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ون َه ْل ُث ِّو َب ا ْل ُك َّف ُار َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
ون ع ََىل ْاألَ َرائِ ِك َينْ ُظ ُر َ
ِم َن ا ْل ُك َّف ِار َي ْض َح ُك َ
ون﴾ [املطففني29 :
ـ ]36

قال آخر( :)2وهذا مشهد من املشاهد التي يرسمها القرآن الكريم لسخرية الذين
أجرموا من الذين آمنوا ،وسوء أدهبم معهم ،وتطاوهلم عليهم ،ووصفهم بأهنم ضالون..
وهي مشاهد منتزعة من واقع البيئة يف مكة ،ولكنها متكررة يف أجيال ويف مواطن شتى..
مما يدل عىل أن طبيعة الفجار املجرمني واحدة متشاهبة يف موقفها من األبرار يف مجيع البيئات
والعصور.
قال آخر( :)3وقد بدأ اهلل تعاىل هذا املشهد بقوله﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َأ ْج َر ُموا كَا ُنوا ِم َن ا َّل ِذي َن
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آ َمنُوا َي ْض َح ُك َ
ون﴾ [املطففني ،]29 :وقد عرب عن ذلك بكلمة (كانوا) ليطوي السياق الدنيا
العاجلة الزائلة؛ فإذا املخاطبون به يف اآلخرة يرون نعيم األبرار الذين آمنوا ،وهو يذكر هلم
ما كان من أمر الدنيا ..إهنم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء هبم ،وسخرية منهم،
إما لفقرهم ورثاثة حاهلم ،وإما لضعفهم عن رد األذى ،وإما لرتفعهم عن سفاهة السفهاء..
فكل هذا مما يثري ضحك الذين أجرموا ،وهم يتخذون املؤمنني مادة لسخريتهم أو فكاهتهم
املرذولة ،أو وهم يسلطون عليهم األذى ،ثم يضحكون الضحك اللئيم الوضيع ،مما يصيب
الذين آمنوا ،وهم صابرون مرتفعون متجملون بأدب املؤمنني.
﴿وإِ َذا َم رروا ِ ِهب ْم َي َتغَا َمزُ َ
ون﴾ [املطففني ،]30 :أي يغمز
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
بعضهم لبعض بعينه ،أو يشري بيده ،أو يأيت بحركة متعارفة بينهم للسخرية من املؤمنني..
وهي حركة وضيعة واطية تكشف عن سوء األدب ،والتجرد من التهذيب ،بقصد إيقاع
اَلنكسار يف قلوب املؤمنني ،وإصابتهم باخلجل والربكة ،وهؤَلء األوغاد يتغامزون عليهم
﴿وإِ َذا ا ْن َق َل ُبوا إِ َىل َأ ْهلِ ِه ُم﴾ [املطففني ]31 :بعد ما أشبعوا نفوسهم الصغرية الرديئة
ساخرينَ ..
من السخرية باملؤمنني وإيذائهم﴿ ..ا ْن َق َل ُبوا َفكِ ِهنيَ ﴾ [املطففني ..]31 :راضني عن أنفسهم،
مبتهجني بام فعلوا ،مستمتعني هبذا الرش الصغري احلقري ،فلم يتلوموا ومل يندموا ،ومل يشعروا
بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا ..وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف وموت
﴿وإِ َذا َر َأ ْو ُه ْم َقا ُلوا إِ َّن َهؤُ ََل ِء َل َضا رل َ
ون﴾ [املطففني ..]32 :وهذه أعجب ..فليس
للضمريَ ..
أعجب من أن يتحدث هؤَلء الفجار املجرمون عن اهلدى والضالل ،وأن يزعموا حني
يرون املؤمنني ،أن املؤمنني ضالون ،ويشريوا إليهم مؤكدين هلذا الوصف يف تشهري وحتقري:
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﴿إِ َّن َهؤُ ََل ِء َل َضا رل َ
ون﴾ [املطففني ..]32 :والفجور َل يقف عند حد ،وَل يستحيي من قول ،وَل
يتلوم من فعل ..واهتام املؤمنني بأهنم ضالون حني يوجهه الفجار املجرمون ،إنام يمثل
الفجور يف طبيعته التي هي جتاوز جلميع احلدود.
قال آخر( :)1والقرآن َل يقف ليجادل عن الذين آمنوا ،وَل ليناقش طبيعة الفرية،
فهي كلمة فاجرة َل تستحق املناقشة ،ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون
﴿و َما ُأ ْر ِس ُلوا َع َل ْي ِه ْم
أنوفهم فيام ليس من شأهنم ،ويتطفلون بال دعوة من أحد يف هذا األمرَ :
َحافِظِنيَ ﴾ [املطففني ..]33 :وما وكلوا بشأن هؤَلء املؤمنني ،وما أقيموا عليهم رقباء ،وَل
كلفوا وزهنم وتقدير حاهلم ،فام هلم هم وهذا الوصف وهذا التقرير.
قال آخر( :)2وينهي هبذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا يف الدنيا..
ما كان ..ويطوي هذا املشهد الذي انتهى ،ليعرض املشهد احلاُض والذين آمنوا يف ذلك
ون ع ََىل ْاألَ َرائِ ِك َينْ ُظ ُر َ
النعيمَ ﴿ :فا ْل َي ْو َم ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِم َن ا ْل ُك َّف ِار َي ْض َح ُك َ
ون﴾ [املطففني 34 :ـ ..]35
اليوم والكفار حمجوبون عن رهبم ،يقاسون أمل هذا احلجاب الذي هتدر معه إنسانيتهم،
﴿ه َذا ا َّل ِذي ُكنْ ُت ْم بِ ِه ُتك َِّذ ُب َ
ون﴾ [املطففني:
فيصلون اجلحيم ،مع الرتذيل والتأنيب حيث يقالَ :
 ..]17اليوم والذين آمنوا عىل األرائك ينظرون يف ذلك النعيم املقيم ،وهم يتناولون الرحيق
املختوم باملسك املمزوج بالتسنيم ..فاليوم ..الذين آمنوا من الكفار يضحكون..
﴿ه ْل ُث ِّو َب
قال آخر( :)3والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسألَ :
ا ْل ُك َّف ُار َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
ون﴾ [املطففني ..]36 :هل ثوبوا؟ ..هل وجدوا ثواب ما فعلوا؟ ..وهم مل
جيدوا الثواب املعروف من الكلمة ،فنحن نشهدهم اللحظة يف اجلحيم ،ولكنهم من غري
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شك َلقوا جزاء ما فعلوا ،فهو ثواهبم إذن ،وبالسخرية الكامنة يف كلمة الثواب يف هذا
املقام.
مشهد النبأ:
قال األستاذ :بورك فيكم ..واآلن حدثوين عن املشهد الذي ورد يف سورة النبأ.
َت ِمرصادا لِل َّط ِ
اغنيَ
قال أحدهم( :)1هو مشهد يبدأ بقوله تعاىل﴿ :إِ َّن َج َهن ََّم كَان ْ ْ َ ً
َمآ ًبا﴾ [النبأ 21 :ـ  ،]22وهو هتديد للمرشكني ،املكذبني بيوم القيامة ،وبام فيه من حساب
وجزاء ..فهذه جهنم عىل موعد معهم ،قد أعدت هلم ،ورصدت للقائهم ..إهنا مآب
ومرجع للطاغني املكذبني ،الذين َل يؤمنون باهلل ،وَل باليوم اآلخر.
قال آخر( :)2ثم ذكر استمرار عذاهبم ،فقالِ ِ َ :
يها َأ ْح َقا ًبا﴾ [النبأ ]23 :أي أن
﴿َلبِثنيَ ف َ
هؤَلء الطاغني الذين أخذوا منازهلم يف جهنمَ ،ل َيرجون منها ،بل يعيشون فيها أزمانا
َري َها لِ َي ُذو ُقوا
بعد أزمان ،تتبدل فيها أحواهلم ﴿ ُك َّل َام ن َِض َج ْت ُج ُلو ُد ُه ْم َبدَّ ْلن ُ
َاه ْم ُج ُلو ًدا غ ْ َ
اب﴾ [النساء ]56 :فهم ليسوا عىل حال واحدة ،بل هم يف أحوال شتى من العذاب،
ا ْل َع َذ َ
رت َك ُب َّن َط َب ًقا َع ْن
يتقلبون فيه ،وينتقلون من حال إىل حال ،كام يشري إىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ل َ ْ
﴿س ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا﴾ [املدثر ،]17 :وقولهَ ﴿ :ف ُذو ُقوا َف َل ْن ن َِزيدَ ُك ْم
َط َب ٍق﴾ [اَلنشقاق ]19 :وقولهَ :
إِ ََّل ع َ
َذا ًبا﴾ [النبأ]30 :
﴿َل ي ُذو ُق َ ِ
يها َب ْر ًدا َو ََل
ون ف َ
قال آخر( :)3ثم وصف اهلل تعاىل بعض عذاهبم ،فقالَ َ :
رشا ًبا إِ ََّل َمحِ ًيام َوغ ََّسا ًقا َجزَ ا ًء ِو َفا ًقا﴾ [النبأ 24 :ـ  ،]26أي أن الطاغني الذين ألقوا يف جهنمَ ،ل
َ َ
يذوقون فيها شيئا من الربد الذي َيفف عنهم سعري جهنم ،أو َل جيدون شيئا من الراحة
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والسكون ،بل هم يف عذاب دائم ﴿ ََل ي َف َّرت َعنْهم و ُهم فِ ِ
يه ُم ْبلِ ُس َ
ون﴾ [الزخرف ]75 :كام أهنم
ُ ُ ُ ْ َ ْ
َل يسقون فيها رشابا إَل ما كان من محيم وغساق ..واحلميم :املاء الذي يغىل ..والغساق:
ما يسيل من أجسادهم من صديد يغىل يف البطون كغىل احلميم ..فهذا جزاء من جنس
عملهم ..ألهنم مل يعملوا إَل السوء ،فكان جزاؤهم من حصاد هذا السوء الذي زرعوه،
﴿جزَ ا ًء ِو َفا ًقا﴾ [النبأ ]26 :ملا عملوا ،وجمانسا له.
َ
()1

قال آخر

ِ

ِ ِ

ون ح َسا ًبا َوك َّ
 :ثم قال تعاىل﴿ :إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا ََل َي ْر ُج َ
َذ ُبوا بِآ َياتنَا ك َّذا ًبا﴾ [النبأ:

 27ـ  ،]28وهو بيان للسبب الذي من أجله صاروا إىل هذا املصري الكئيب املشئوم ..فهم كانوا
َل يتوقعون حسابا ،وَل يؤمنون به ،بل كذبوا بآيات اهلل التي حتدثهم عن البعث واجلزاء
واحلساب ،فلم يعملوا هلذا اليوم حسابا ..فهم قد كذبوا بآيات اهلل تكذيبا منكرا شنيعا ،ملا
صحب تكذيبهم من سفاهة وتطاول عىل رسول اهلل  ..ويف التعبري عن تكذيبهم
باحلساب ،بقوله تعاىلَ :
﴿َل َي ْر ُج َ
ون﴾ [النبأ ،]27 :مع أن الرجاء عادة إنام يكون لتوقع اخلري،
إشارة إىل أ ن يوم القيامة ،من شأنه أن يكون أمال مرجوا عند الناس ،ففيه احلياة احلق،
واخللود الدائم ،والنعيم الكامل ،وأن مقام اإلنسان يف احلياة الدنيا هو مقام قلق ،وإزعاج،
َل ينبغى للعاقل أن يقيم وجوده عليه ،بل ينبغى أن يسعى إىل التحول عنه ،والنظر إىل ما
وراءه ،والرجاء يف حياة أكرم ،وأفضل ،وأبقى ،وهذا ما يشري إليه قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن ك َ
َان
احلا و ََل ي ْ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
حدً ا﴾ [الكهف]110 :
رش ْك بِع َبا َدة َر ِّبه َأ َ
َي ْر ُجو ل َقا َء َر ِّبه َف ْل َي ْع َم ْل ع ََم ًال َص ً َ ُ
يش ٍء َأ ْح َص ْينَا ُه كِتَا ًبا﴾ [النبأ ]29 :أي وكل شىء كان
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
﴿و ُك َّل َ ْ
أو يكون يف هذا الوجود حمىص يف كتاب مبني ..وكذلك أعامل هؤَلء املكذبني الضالني
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حمصاة عليهم ،مسجلة يف كتاب َل يغادر صغرية وَل كبرية إَل أحصاهاَ ﴿ ..ف ُذو ُقوا َف َل ْن
ن َِزيدَ ُك ْم إِ ََّل ع ََذا ًبا﴾ [النبأ ،]30 :أي أن سياط البالء والنكال التي تنهال عىل أصحاب النار،
وهم عىل هذا املورد الوبيل ،أن يرشبوا من هذا العذاب ،وأن يتجرعوا كؤوسه املألى
باحلميم والغساق ،وأن ما هم فيه يف حلظتهم تلك أهون مما يذوقونه يف كل حلظة آتية ..فهم
ينتقلون من عذاب إىل ما هو أشد منه ،حاَل بعد حال ،وحلظة بعد حلظة ،فليبادروا برشب
ما بأيدهيم ،قبل أن يشتد هليبا ،ويزداد غليانا.
قال آخر( :)1وبعد أن بني اهلل تعاىل حال املكذبني ،أردفه ما يفوز به املتقون من
اجلنات التي وصفها ووصف ما فيها ،وذكر أهنا عطاء من اهلل تعاىل ،ويف هذا استنهاض
لعواىل اهلمم ،بدعوهتم إىل املثابرة عىل أعامل اخلري ،وازديادهم من القربات والطاعات ،كام
أن فيها إبالما ألنفس الضالني املكذبني.
قال آخر( :)2وقد بدأ مشهد النعيم بقوله تعاىل﴿ :إِ َّن لِ ْل ُمت َِّقنيَ َم َفازً ا﴾ [النبأ ]31 :أي
إن ملن اتقى حمارم اهلل وخاف عقابه فوزا بالكرامة والثواب العظيم ،يف جنات النعيم ..ثم
﴿حدَ ائِ َق َو َأ ْعنَا ًبا﴾ [النبأ ]32 :أي بساتني من النخيل واألعناب
فرس هذا الفوز وفصله فقالَ :
وخمتلف األشجار هلا أسوار حميطة هبا ،وفيها األعناب اللذيذة الطعم ،مما تشتهيها النفوس،
وتقر به العيون ..وقد أفردت بالذكر وهي مما يكون يف احلدائق عناية بأمرها كام يف قوله
َان عَدُ اوا هللَِّ َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ِج ْ ِرب َيل َو ِميك َ
تعاىلَ ﴿ :م ْن ك َ
َال﴾ [البقرة]98 :
ِ
ب َأت َْرا ًبا﴾ [النبأ]33 :
﴿وك ََواع َ
قال آخر( :)3ثم وصف ما يف احلدائق واجلنات فقالَ :
أي وحورا متامثالت يف اخللقة ،حسنا ،وهباء ،وشبابا ..وهذا يعنى أهنن خلقن عىل صورة
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من الكامل ليس بعدها غاية ،حتى يقع تفاوت فيها والتمتع بالنساء عىل هذه الشاكلة مما
يتمثله املرء يف الدنيا عىل نحو من اللذة ،وإن كنا َل نعلم كنهه يف اآلخرة ،وعلينا أن نؤمن
به ،وأنه متتع يفوق به ما هو مثله من لذات هذه احلياة ،وأنه يشاكل أحوال العامل األخروى..
﴿و َك ْأ ًسا ِد َها ًقا﴾ [النبأ ]34 :أي وكأسا من اخلمر مرتعة مألى متتابعة عىل شاربيهاَ ..
﴿َل
َ
يسمع َ ِ
يها َلغ ًْوا َو ََل كِ َّذا ًبا﴾ [النبأ ]35 :أي َل جيرى بينهم ـ حني يرشبون ـ لغو الكالم وَل
ون ف َ
َ ْ َ ُ
يكذب بعضهم بعضا ،كام جيرى بني الرشب يف الدنيا ،ألهنم إذا رشبوا مل تفرت أعصاهبم ،ومل
تتغري عقوهلم كام قال تعاىلَ :
ون َعن َْها َو ََل ُين ِْز ُف َ
﴿َل ُي َصدَّ ُع َ
ون﴾

[الواقعة:

 ،]19واللغو

والتكذيب مما تأمل له أنفس الصادقني املخلصني.
قال آخر( :)1وملا ذكر أنواع النعيم بني أن هذا جزاء هلم عىل ما عملوا ،وتفضل منه
﴿جزَ ا ًء ِم ْن َر ِّب َك َع َطا ًء ِح َسا ًبا﴾ [النبأ ]36 :أي جازاهم اهلل به وأعطامهوه
سبحانه فقالَ :
بفضله وإحسانه عطاء كافيا وافيا.
قال آخر( :)2ثم أكمل اهلل تعاىل هذا املشهد بقوله﴿ :رب السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َما
َ ِّ َّ َ َ
َب ْين َُه َام﴾ [النبأ ]37 :أي الذي يملك الكون كله ،واألمر كله ،فيعذب من يشاء ويغفر ملن يشاء،
مح ُن﴾ [النبأ ]38 :الذي يطل عىل خلقه من موقع رمحته التي قد تتمثل بالعقاب للطغاة،
﴿الر ْ َ
َّ
وقد تتمثل بالثواب للمتقني ،ومهام كانت الرمحة يف إحياءاهتا التي تفتح قلوب الناس
ومشاعرهم عىل اهلل ،حتى ليحسون باَلقرتاب منه ،فإن ذلك َل يستوجب زوال اهليبة من
نفوسهم ،فهم يقفون بني يديه يف موقع احلساب ،ولكن َ
ون ِمنْ ُه ِخ َ
﴿َل َي ْملِ ُك َ
طا ًبا﴾ [النبأ]37 :
فيام يفعل أو يقول ،وَل يستطيعون الشفاعة لديه ،ألن األمر له ،فال يملك أحد معه كالما
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يف أي شأن من الشؤون يف مواقع القدرة واجلالل.
()1

قال آخر

وح﴾ [النبأ]38 :
الر ُ
 :ثم وصف بعض ما حيصل حينها ،فقالَ ﴿ :ي ْو َم َي ُقو ُم ر

وهو املخلوق الغيبي الذي حتدث اهلل عنه يف أكثر من آية ،كام لو كان وجودا متميزا عن
املالئكة يف طبيعته أو يف دوره ،فيام كان اهلل يكلفه به من املهامت يف الوحي ويف غريه مع
﴿واملَْ َالئِ َك ُة َص افا ََل َي َت َك َّل ُم َ
ون﴾ [النبأ ]38 :يف خشوع اإلحساس
املالئكة أو بدوهنمَ ..
بالعبودية هلل واإلخالص له ،يف األجواء التي توحي بالرهبة واجلالل ،فال تنطلق منهم أية
كلمة يف أي يشء ،ألن الكلمة هلل وحده ،وألن القرار ـ يف كل يشء ـ له وحده أيضا﴿ ،إِ ََّل
ِ
مح ُن﴾ [النبأ ]38 :يف الكلامت املتعلقة بالشفاعة أو غريها مما يتصل ببعض شؤون
الر ْ َ
َم ْن َأذ َن َل ُه َّ
﴿و َق َال َص َوا ًبا﴾ [النبأ ]38 :فهناك َل جمال إَل
الناس يف القيامة ،أو شؤون الشخص ذاتهَ ،
للحق الرصف املنزه عن كل باطل ،وللصواب الرصف الذي َل جمال فيه ألي خطأ ،وَل
يأذن اهلل ملن يقول اخلطأ ،أن يتكلم يف ذلك اليوم.
ِ
()2
احل رق﴾ [النبأ ]39 :أي الذي َل جمال للريب
قال آخر  :ثم قال تعاىلَ ﴿ :ذل َك ا ْل َي ْو ُم ْ َ
فيه ،كام َل جمال للباطل أن يتحرك فيه ،إذا اعتربنا املسألة عىل سبيل املبالغة ،بأن يراد به اليوم
الذي يمثل التجسيد للحق يف املضمون الذي حيتويه يف احلساب ونحوه ،مما جيعل الذين
عملوا له يف الدنيا هم أصحاب هذا اليومَ ﴿ ،ف َم ْن َشا َء َّاخت ََذ إِ َىل َر ِّب ِه َمآ ًبا﴾ [النبأ ]39 :ليحصل
عىل النتائج اإلجيابية من خالل سعيه يف الدنيا لريجع إىل اهلل يف رمحته ورضوانه.
قال آخر( :)3ثم ختم اهلل تعاىل كل هذه املشاهد بقوله﴿ :إِنَّا َأن َْذ ْرنَا ُك ْم ع ََذا ًبا َق ِري ًبا﴾
[النبأ ]40 :ألنه آت َل حمالة ،فمهام ابتعدت خطوات الزمن ،فسوف تصل إليه عاجال أو
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آجال ..إنه اإلنذار األخري الذي يضع املسألة يف نصاهبا الصحيحَ ﴿ ..ي ْو َم َينْ ُظ ُر املَْ ْر ُء َما
َقدَّ َم ْت َيدَ ا ُه﴾ [النبأ ]40 :من خري أو رش فيام كان يأخذ به من قضايا العقيدة والعمل ،ويتطلع
إىل النتائج من خالل ذلك ،فريتاح املتقون ألعامهلم ويؤكدون الثقة بمستقبلهم ،ويطمئنون
لثواب اهلل ..أما الكافر ،فإنه ينادي بالويل والثبور وعظائم األمور ،ويعيش التمنيات
﴿و َي ُق ُ
ول ا ْلكَافِ ُر َيا َل ْيتَنِي ُكن ُْت ُت َرا ًبا﴾ [النبأَ ]40 :ل جمال فيه للحس وَل للوعي وَل
اليائسةَ ،
للحركة ،بل هو املوت اجلامد الذي َل ينتهي إىل حياة ،لئال يواجه املسؤولية هبذا املستوى
الكبري يف مثل هذا اليوم العظيم.
مشهد الصافات:
قال األستاذ :بورك فيكم ..واآلن حدثوين عن املشهد الذي ورد يف سورة الصافات.
﴿و َأ ْق َب َل َب ْع ُض ُه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ض َيت ََسا َء ُل َ
ون﴾
قال أحدهم( :)1هو مشهد يبدأ بقوله تعاىلَ :
[الصافات ،]27 :وهو من حديث أهل الضالل والكفر فيام بينهم ،وهو حديث مالحاة وجتريم،
واهتام ..إهنا حرب كالمية ،يرمى هبا الظاملون بعضهم بعضا ،وَيدش هبا بعضهم وجه
بعض.
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل بعض احلوار الذي كان جيري بينهم ،فقالَ ﴿ :قا ُلوا
َن ا ْل َي ِم ِ
إِ َّن ُك ْم ُكنْ ُت ْم َت ْأ ُتو َننَا ع ِ
ني﴾ [الصافات ،]28 :والقائلون هنا ،هم األتباع ،الذين استجابوا
إلغواء من أغواهم وأضلهم من الضالني الغاوين ..وقوهلم﴿ :إِ َّن ُك ْم ُكنْ ُت ْم َت ْأ ُتو َننَا ع ِ
َن

ا ْل َي ِم ِ
ني﴾ [الصافات ]28 :إشارة إىل أن قادهتم هؤَلء ،كانوا يأتوهنم من جهة اليمني ،أي من
جهة اهلدى ،فيحولون بينهم وبني سلوك هذا الطريق ،ويدفعون هبم إىل طرق الضالل..
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ومثل هذا قوله تعاىل ،عىل لسان إبليسُ ﴿ :ث َّم َآلتِ َين َُّه ْم ِم ْن َب ْ ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن
َأ ْي َام ِ ِهن ْم َو َع ْن َش َامئِلِ ِه ْم َو ََل َ ِ
جتدُ َأ ْك َث َر ُه ْم َشاكِ ِري َن﴾ [األعراف ،]17 :وجيوز أن يكون اإلتيان عن
اليمني ،كناية عن جهة النصح واإلرشاد ،حيث كانت جهة اليمني جهة اليمن واَلستبشار،
ولكنه نصح إىل ضالل ،وإرشاد إىل هالك.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل جواب املتبوعني ،فقالَ ﴿ :قا ُلوا َب ْل َمل ْ َت ُكو ُنوا ُمؤْ ِمنِنيَ
ان ب ْل ُكنْ ُتم َقوما َط ِ
ٍ
ِ
َو َما ك َ
اغنيَ ﴾ [الصافات 29 :ـ  ،]30وهو رد املتبوعني
َان َلنَا َع َل ْي ُك ْم م ْن ُس ْل َط َ
ْ ْ ً
عىل تابعيهم ..وفيه دفع هلذا اَلهتام الذي اهتموهم بهَ ..
﴿مل ْ َت ُكو ُنوا ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [الصافات،]29 :
أي مل نجدكم مؤمنني حتى َصفناكم عن اإليامن ..ثم إننا مل نحملكم محال عىل الكفر ،ومل
نقهركم عليه بسلطان لنا عليكم ،فإنه َل سلطان ألحد عىل القلوب والضامئر ،حيث هي
مستقر اإليامن ،ومستودعه ..بل إنكم كنتم منحرفني بطبيعتكم عن طريق احلق ،وأهل بغى،
وعدوان ،وطغيان.
قال آخر :ثم ذكر اهلل تعاىل تعللهم بالقضاء والقدر ،فقال حكاية عنهمَ ﴿ :ف َح َّق َع َل ْينَا
ون َف َأغ َْو ْينَا ُك ْم إِنَّا ُكنَّا غ ِ
َق ْو ُل َر ِّبنَا إِنَّا َل َذائِ ُق َ
َاوي َن﴾ [الصافات 31 :ـ  ،]32أي وجب علينا قضاء ربنا
فينا أن نكون من أصحاب النار ،وأن نذوق عذاهبا ،فهذا حكم اهلل علينا ،وإرادته فينا..
وإنه َل مفر لنا من هذا املصري ،فإذا كنا أغويناكم ،ودفعنا بكم إىل الضالل ،فإننا أهل غواية
وضالل ،وذلك ليحق علينا قول ربنا ،وتنفذ فينا مشيئته ..وهو كام قال تعاىل حاكيا عن
املرشكنيَ ﴿ :لو َشاء اهللَُّ ما َعبدْ نَا ِمن دونِ ِه ِمن َ ٍ
ن َو ََل آ َباؤُ نَا﴾ [النحل]35 :
يشء ن َْح ُ
ْ ُ
ْ َ َ َ
ْ ْ
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل أن هذه اخلصومات التي تدور بني أهل الضاللَ ،ل
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تغنى عنهم شيئا ،ألهنم مجيعا مشرتكون يف هذا العذاب املحيط هبم ..وهذا جزاء كل من
أجرم ،وكفر باهلل ،وضل عن سواء السبيل..
قال آخر( :)1وقد يكون املعنى :ولن ينفعكم ذلك من حيث التأسى ،فإن املكروب
يف الدنيا يتأسى ويسرتوح بوجدان املشارك يف البلوى ،فيقول أحدهم ىل يف البالء واملصيبة
أسوة ،فيسكن ذلك من حزنه كام قالت اخلنساء ترثى أخاها صخرا:
يذكرنى طلوع الشمس صخرا

وأذكره بكل مغيب شمس

فلوَل كثرة الباكني حوىل

عىل إخواهنم لقتلت نفسى

وما يكون مثل أخى ولكن

أعزى النفس عنه بالتأسى

قال آخر( :)2ثم ذكر سبب ما نزل هبم من العقوبة ،فقال﴿ :إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا إِ َذا ِق َيل َهل ُ ْم ََل
اع ٍر جمَ ْنُ ٍ
آهلتِنَا لِ َش ِ
ِ
ون َأئِنَّا َلت ِ
ون َو َي ُقو ُل َ
ْرب َ
ون﴾ [الصافات 35 :ـ  ،]36أي إن
إِ َل َه إِ ََّل اهللَُّ َي ْس َتك ِ ُ
َار ُكو َ
هؤَلء املجرمني الذي نعذهبم هذا العذاب األليم ،إنام نفعل هبم هذا ،ألهنم كانوا إذا دعوا
إىل اإليامن باهلل ،وإىل أن يعبدوه وحده ،أبوا أن يستجيبوا هلذا الداعي الذين يدعوهم،
واستكربوا أن يتلقوا كلمة التوحيد منه ،ويقولون ،أنتبع هذا الشاعر املجنون ،ونرتك آهلتنا؟
()3
احل ِّق َو َصدَّ َق املُْ ْر َسلِنيَ ﴾
قال آخر  :ثم رد اهلل تعاىل عليهم بقولهَ ﴿ :ب ْل َجا َء بِ ْ َ

[الصافات ،]37 :وهو رد عىل اهتامهم لرسول اهلل  بأنه شاعر وجمنون ..فهو ليس بشاعر وَل
جمنون ،بل جاءهم باحلق من رهبم وصدق املرسلني الذين أرسلوا من قبله ،إذ دعا إىل توحيد
اهلل ،كام كان ذلك دعوة كل رسول من رسل اهلل ..ويف وصف رسول اهلل  ،بأنه مصدق
لل مرسلني ،إشارة إىل أنه الشاهد األمني ،الذي يشهد هلم عىل الزمن ،بصدق ما جاءوا به،
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فهو املجدد لدعوهتم ،املصحح ملا دخل عليها من شبهات وضالَلت من أهلها ،كام قال
ِ ِِ ِ
ِ
تعاىل﴿ :يا َأهيا النَّبِي إِنَّا َأرس ْلن َ ِ
ِ ِ
اجا ُمنِ ًريا﴾
رس ً
ْ َ
ر
رشا َونَذ ًيرا َو َداع ًيا إ َىل اهللَِّ بِإ ْذنه َو َ
َاك َشاهدً ا َو ُم َب ِّ ً
َ رَ
[األحزاب 45 :ـ  ،]46وكام كان رسول اهلل  مصدقا للرسل ،فإن القرآن الذي تلقاه وحيا من
ِ
ني
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
ربه ،مصدق للتوراة واإلنجيل ،كام قال تعاىلَ :
َاب بِ ْ َ
َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب َو ُم َه ْي ِمنًا َع َل ْي ِه﴾ [املائدة ،]48 :وهكذا كل رسول ،مصدق للرسل الذين
سبقوه ..وما معه من كتاب ،هو مصدق ملا نزل عليهم من كتب ،وهذا ما يشري إليه قوله
ِ
ِ ِ
رسائِ َيل إِ ِّين َر ُس ُ
ني َيدَ َّي
ول اهللَِّ إِ َل ْي ُك ْم ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
تعاىلَ :
﴿وإِ ْذ َق َال ع َ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا َبني إ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اس ُم ُه َأ ْمحَدُ ﴾ [الصف ،]6 :وإذا كان الرسول
رشا بِ َر ُسول َي ْأ ِيت م ْن َب ْعدي ْ
م َن الت َّْو َراة َو ُم َب ِّ ً
الكريم ،هو خاتم الرسل ،وكتابه جامعة الكتب ،فهو هبذا مصدق إلخوانه الرسل من قبله،
وكتابه مصدق ملا نزل عليهم من كتب.
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل خماطبا أهل جهنم﴿ :إِ َّن ُك ْم َل َذائِ ُقو ا ْل َع َذ ِ
اب ْاألَلِي ِم َو َما
ُجتْزَ ْو َن إِ ََّل َما ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [الصافات 38 :ـ  ،]39وهو خطاب للمرشكني ،الذين شهدوا ـ
وهم يف هذه الدنيا ـ مشاهد اآلخرة ،ثم ووجهوا بام كانوا يقولون يف الرسول الكريم :
اع ٍر جمَ ْنُ ٍ
آهلتِنَا لِ َش ِ
ِ
﴿ َأئِنَّا َلت ِ
ون﴾ [الصافات ،﴾]36 :وهذا اخلرب املؤكد ،هو وعيد هلم بالعذاب
َار ُكو َ
األليم ،الذي سيلقونه يوم القيامة فعال ..وهذا العذاب األليم ،هو اجلزاء العادل ،ملا كانوا
يعملون ..ليس فيه عدوان عليهم ،وَل ظلم هلم ،وإن كان أليام ،بالغ الغاية يف اإليالم.
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل أهل اجلنة والنعيم املعد هلم ،فقال﴿ :إِ ََّل ِع َبا َد اهللَِّ
املُْ ْخ َل ِصنيَ ﴾ [الصافات ]40 :فهم الناجون من العذاب ،ألهنم مل يفعلوا ما يستحقون ذلك ،بل
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فعلوا ما يستحقون به الرضوان والنعيم والكرامة من اهلل ،انطالقا من إحساسهم باملعنى
العميق للعبودية له ،وباإلخالص له يف حتقيق كل مواقع إرادته ،فيام أمر به أو هنى عنه ،ومها
معنيان متالزمان يف الفكر والشعور واحلركة ،فإذا عاش اإلنسان العبودية اخلالصة املطلقة
بني يدي اهلل ،فإنه َيلص له يف كل مواقفه اخلاصة والعامة.
()1

قال آخر

ِ

م ِرزْ ٌق َم ْع ُلو ٌم﴾ [الصافات]41 :
 :ثم ذكر النعيم املعد هلم ،فقالُ ﴿ :أو َلئ َك َهل ُ ْ

عند اهلل ينتظرهم يف الدار اآلخرة ﴿ َف َواكِ ُه﴾

[الصافات]42 :

﴿و ُه ْم
مما حيبونه ويرغبونه َ

ُمك َْر ُم َ
ون﴾ [الصافات ]42 :حيث يعيشون كرامة اهلل يف لطفه وعطائه ،فيحسون لذة الطعم
﴿يف جن ِ
َّات الن َِّعي ِم﴾ [الصافات ]43 :التي يتفايض منها النعيم يف
باإلضافة إىل لذة الكرامة ِ َ
رس ٍر ُم َت َقابِلِنيَ ﴾ [الصافات ]44 :فيام يوحي به ذلك من اجلو
احلس والروح واجلو احلميم ﴿ع ََىل ُ ُ
اَلجتامعي املتحرك يف روح من األخوة العميقة التي ينفتح فيها القلب عىل القلب ،والنظر
اف َع َل ْي ِه ْم بِ َك ْأ ٍ
س ِم ْن
عىل النظر فال يريد أحد منهم أن يغيب عن أخيه ،أو يبتعد عنهُ ﴿ ،ي َط ُ
َم ِع ٍ
ني﴾ [الصافات ]45 :مما يستلذ الناس رشبه من الرشاب الصايفَ ﴿ ،ب ْي َضا َء َل َّذ ٍة لِ َّ
لش ِاربِنيَ ﴾
[الصافات ]46 :فليس فيها أي كدر يشوب الصفاءِ َ ،
يها غ َْو ٌل﴾ [الصافات ]47 :مما يسبب
﴿َل ف َ

﴿و ََل ُه ْم َعن َْها ُينْزَ ُف َ
ون﴾ [الصافات ]47 :أي َل يفنى رشاهبم ،وَل
الوجع ويؤذي البدنَ ،
يصيبهم السكر املذهب للعقل ،أي أن هذه اخلمر التي هي يف اجلنةَ ،ل تشتمل عىل ما يؤذي
ات ال َّطر ِ
ِ
ِ
ف﴾ [الصافات ]48 :من احلور العني
اَص ُ
اجلسم ،وَل ما يذهب العقلَ ،
ْ
﴿وعنْدَ ُه ْم َق َ
الاليت يتميزن بالنظرة احللوة التي تشتمل عىل الغنج والدَلل كام تشتمل عليه كلمة
ات ال َّطر ِ
ِ
َني﴾ [الصافات ،]48 :وهي
ف﴾ [الصافات ]48 :من الكناية عن ذلك﴿ ،ع ْ َ
اَص ُ
ْ
﴿ َق َ
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الواسعة العني بطريقة َل ختلو من اجلاملَ ﴿ ،ك َأ َّهنُ َّن َب ْي ٌض َم ْكنُ ٌ
ون﴾ [الصافات ]49 :أي كأهنن
البيض املستور ،وهو تعبري كنائي عن صيانتهن وبعدهن عن ملس األيدي ونظرات األعني.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل مشهدا ملجلس من جمالس املؤمنني يف اجلنة ،فقال:
﴿ َف َأ ْق َب َل َب ْع ُض ُه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ض َيت ََسا َء ُل َ
ون﴾ [الصافات ،]50 :أي أهنم وقد جلسوا عىل رسرهم،
متقابلني وطعموا ما اشتهوا من طعام ،ورشبوا ما طاف عليهم من كؤوس الرشاب ،ومل تبق
عندهم إَل لذة احلديث ،فأقبل بعضهم عىل بعض ،يتساءلون ،ويتسامرون ..أي كام أقبل
أصحاب النار بعضهم عىل بعض يتساءلون ،كذلك أقبل أصحاب اجلنة بعضهم عىل بعض
يتس اءلون ..ولكن شتان بني تساؤل وتساؤل ،وحديث وحديث ..إنه هناك ـ كام رأينا ـ كان
اختصاما ،وكان اهتاما ،وكان تراميا بالشناعات واللعنات ..أما هنا ،فهو حديث األحباء
األصفياء ..يتساقون به كؤوس املودة واإلخاء.
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل مشهدا لبعض احلوار الذي جرى بني املؤمنني ،فقال:
﴿ َق َال َقائِ ٌل ِمن ُْه ْم إِ ِّين ك َ
َان ِيل َق ِري ٌن﴾ [الصافات ،]51 :وهذا من بعض ما يتحدث به أهل اجلنة
بعضهم إىل بعض ..حيث قال أحدهم :إين كان ىل يف الدنيا قرين ..أي صاحب قد مجعتنا
الصحبة يف قرن واحد ..ويصغى أهل املجلس إىل هذا احلديث ،وما كان من شأن هذا
الصاحب مع صاحبهم هذاَ ﴿ ..ي ُق ُ
ول َأإِن ََّك ملَِ َن املُْ َصدِّ ِقنيَ َأإِ َذا ِم ْتنَا َو ُكنَّا ُت َرا ًبا َو ِع َظا ًما َأإِنَّا
ملَ ِدينُ َ
ون﴾ [الصافات 52 :ـ  ..]53أي أن هذا الصاحب ،كان مما حيدث به صاحبهم هذا ،أن
يشككه يف أمر البعث ،وأن يكشف له عن استحالته بام يُّضب له من أمثال ،يف هذه العظام
البالية ،وهذا الرتاب الذي صارت ،إليه العظام ،وأن لبسها احلياة بعد هذا ،أمر َل يصدقه

( )2التفسري القرآين للقرآن ()983 /12

( )1التفسري القرآين للقرآن ()982 /12

588

عقل ،وَل يقبله عاقل ..أي إنه كان يراود صاحبه عىل أن يرتك هذا املعتقد الذي يعتقده يف
البعث ،واحلساب واجلزاء ..وقولهَ ﴿ :أإِ َّنا ملَ ِدينُ َ
ون﴾ [الصافات ]53 :أي أإنا ملحاسبون،
والدينونة ،هي احلساب ..أي أنحيا بعد أن نصري ترابا وعظاما ،ثم نحاسب ،وندان،
ونعذب يف النار؟
قال آخر( :)1وطبيعى أن صاحبهم املؤمن مل يستجب هلذا الضالل ،ومل ينخدع
لصاحبه املرشك ..وهلذا كان معهم يف هذا املنزل الكريم ..وطبيعى أيضا أن صاحبه قد أخذ
طريقه إىل جهنمَ ﴿ ..ق َال َه ْل َأ ْن ُت ْم ُم َّطلِ ُع َ
ون﴾ [الصافات ،]54 :أي هل أنتم أهيا الصحاب
الكرام ،ناظرون إىل أين استقر املقام بصاحبى هذا؟ إنه هناك يف جهنم ..ها هو ذا فانظروا
إليه ،وإىل ما هو فيهَ ﴿ ..ف َأ َّطلِ َع﴾ [الصافات ]55 :وألقى بنظرة إىل حيث النار وأهلها ..فرأى
ِ
اجل ِحي ِم﴾ [الصافات ]55 :أي وسط اجلحيم ،يأخذ مكانا متمكنا منها ..فقد
﴿س َواء ْ َ
صاحبه يف َ
رت ِد ِ
ين َو َل ْو ََل
كان داعية من دعاة السوء ،ورأسا من رؤوس الكفرَ ﴿ ..ق َال تَاهللَِّ إِ ْن كِدْ َ
ت َل ُ ْ

نِ ْع َم ُة َر ِِّّب َل ُكن ُْت ِم َن املُْ ْح َ ِ
ُّضي َن﴾ [الصافات 56 :ـ  ..]57وَل جيد صاحبهم ما يقوله لصاحبه،
إَل أن يتربأ منه يف اآلخرة ،كام تربأ منه يف الدنيا ..إنه ينظر إليه غري راحم ،إذ كان ـ لوَل رمحة
اهلل به ،وإحسانه إليه ـ لو اتبعه ،وأخذ طريقه معه ،أن يكون قرينه يف هذا البالء الذي يعانيه،
وهذا العذاب الذي يكتوى بناره.
قال آخر( :)2ثم يذكر اهلل تعاىل فرحة املؤمن بقرار اإليامن الذي اختذه يف مقابل الرشك
الذي كان يدعى إليه ،فقالَ ﴿ :أ َف َام ن َْح ُن بِ َم ِّيتِنيَ إِ ََّل َم ْو َت َتنَا ْاألُ َ
وىل َو َما ن َْح ُن بِ ُم َع َّذبِنيَ ﴾
[الصافات 58 :ـ  ،]59أي إنه ،وقد أمسك هبذا النعيم العظيم ،الذي َييل إليه ـ من عظمته،
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وطيبه ـ أنه يف حلم َيشى أن يستيقظ منه إنه ليسأل أصحابه هذا السؤال الذي يريد أن
يعرف به ،هل هو يف حقيقة أم يف حلمَ ﴿ :أ َف َام ن َْح ُن بِ َم ِّيتِنيَ ﴾ [الصافات ]58 :أحقا َل نموت
بعد هذا وَل نفارق هذا النعيم الذي نحن فيه؟ إنه ليعلم هذا يقينا ،ولكن يريد علام يثبت
علمه ،ويقينا يؤكد يقينه ..ويف قوله﴿ :إِ ََّل َم ْو َت ُتنَا ْاألُ َ
وىل﴾ [الصافات ]58 :استثناء داخل يف
عموم املستفهم عنه ،وهو املوت ..أي أفام نموت إَل هذه املوتة األوىل التي بعثنا منها؟..
أَل يكون بعد هذا البعث موت ..ثم بعث..؟ ..ثم إذا كانت هذه املوتة هي آخر موتة ،وكان
هذا البعث آخر بعث؛ فهل نظل عىل حالنا هذه من النعيم الذي نحن فيه؟ ..أَل تتغري بنا
األحوال ،كام كان شأننا يف احلياة الدنيا؟ ..أَل يمكن أن تتبدل حالنا ،فنعذب كام يعذب
هؤَلء املعذبون يف النار؟
قال آخر( :)1وهذا كله يكشف عن أمرين :أوهلام :ما جيد أصحاب اجلنة من نعيم
عظيم ،مل يقع يف تصوراهتم ،ومل يطف بخياهلم ..فهم حيرصون عليه أشد احلرص ،ويتمنون
اخللود فيه ،وقد وعدهم اهلل اخللود يف جنات النعيم ..كام قال تعاىلِ ِ ِ َ :
يها ََل
﴿خالدي َن ف َ
َي ْب ُغ َ
ون َعن َْها ِح َو ًَل﴾ [الكهف ..]108 :وثانيهام :ما يراه أصحاب اجلنة أيضا ،من هذا العذاب
الذي يلقاه أصحاب النار ،فهم هلذا يفزعون منه ،وَيشون أن يكون هلم نصيب منه ..وقد
أمنهم اهلل رش هذه اخلواطر املزعجة ..فكانت حتيتهم من املالئكة دائمة موصولة ،بقوهلم:
ِِ
﴿واملَْ َالئِ َك ُة َيدْ ُخ ُل َ
ون َع َل ْي ِه ْم ِم ْن ُك ِّل
﴿س َال ٌم َع َل ْي ُك ْم طِ ْب ُت ْم َفا ْد ُخ ُل َ
وها َخالدي َن﴾ [الزمرَ ..]73 :
َ
رب ُت ْم َفنِ ْع َم ُع ْق َبى الدَّ ِ
َب ٍ
ار﴾ [الرعد 23 :ـ ]24
اب َس َال ٌم َع َل ْي ُك ْم بِ َام َص َ ْ
ِ
()2
يم﴾ [الصافات،]60 :
قال آخر  :ثم قال تعاىل حاكيا عنهم﴿ :إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
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و هو اجلواب الذي جييب به هذا املتحدث إىل أصحابه ،عىل ما كان يسأهلم هو عنه يف قوله:
﴿ َأ َف َام ن َْح ُن بِ َم ِّيتِنيَ إِ ََّل َم ْو َت َتنَا ْاألُ َ
وىل َو َما ن َْح ُن بِ ُم َع َّذبِنيَ ﴾ [الصافات 58 :ـ  ..]59وهو ما يعرف
ب تجاهل العارف ملا يعرف ،ليزداد يقينا بام عرف ،واستيقانا منه ..وهلذا فهو يسأل ،وهو
ِ
يم﴾ [الصافات ..]60 :فأى فوز أعظم من الظفر برضا اهلل،
جييب﴿ :إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
واخللود يف جناته؟
قال آخر( :)1ثم ختم اهلل تعاىل هذه املشاهد مجيعا بقوله﴿ :ملِ ْث ِل َه َذا َف ْل َي ْع َم ِل

ا ْل َع ِام ُل َ
ون﴾ [الصافات ،]61 :وهو تعقيب عىل هذا احلديث الذي كان بني أصحاب اجلنة ،وما
تكشف منه من هذا املقام الكريم ،وهذا املنزل الطيب الذي ينزله املؤمنون باهلل واليوم
اآلخر ..فلمثل هذا املقام يسعى الساعون ،وملثل هذا املنزل يعمل العاملون ..وكل سعى
إىل غري هذا املقام ،هو سعى باطل ،وكل عمل لغري هذا املنزل هو عمل َل يعقب إَل احلرسة
والندامة.
قال آخر( :)2وبعد أن وصف اهلل تعاىل ثواب أهل اجلنة ،وذكر ما يتمتعون به من
مآكل ،ووصف اجلنة ورغب فيها بقوله﴿ :ملِ ْث ِل َه َذا َف ْل َي ْع َم ِل ا ْل َع ِام ُل َ
ون﴾ [الصافات ،]61 :أتبع
ذلك بذكر جزاء أهل النار وما يالقون فيها من العذاب الالزب الذي َل جيدون عنه حميصا،
وهو عذاب يف مآكلهم ومشارهبم وأماكنهم ،جزاء ما دسوا به أنفسهم من سيىء األعامل،
وما قلدوا فيه آباءهم بال حجة وَل برهان ،من الكفر باهلل وعبادة األصنام واألوثان ،وقد
بدأ ذلك بقولهَ ﴿ :أ َذلِ َك َخ ْ ٌري ُنزُ ًَل َأ ْم َش َج َر ُة الزَّ رقو ِم﴾ [الصافات ،]62 :أي أهذا الرزق املعلوم
الذي أعطيته ألهل اجلنة كرامة منى هلم خري ،أم ما أوعدت به أهل النار من الزقوم املر
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البشع؟ ..وهذا ُضب من التهكم والسخرية هبم ،وهو أسلوب كثري الورود يف القرآن
الكريم.
َاها فِ ْتنَ ًة لِل َّظاملِنيَ ﴾
قال آخر( :)1ثم وصف اهلل تعاىل شجرة الزقوم ،فقال﴿ ،إِنَّا َج َع ْلن َ
[الصافات ]63 :أي إنا جعلنا تلك الشجرة ابتالء واختبارا للكافرين ،فهم حني سمعوا يف أهنا
يف النار قالوا :كيف يكون ذلك والنار حترق الشجر؟ مع أن هذا ليس بالعجيب وَل
باملستحيل ،فإن من قدر عىل خلق حيوان يعيش يف النار وينعم فيها ،فهو أقدر عىل خلق
الشجر فيها وحفظه من اَلحرتاق.
قال آخر( :)2ثم وصف اهلل تعاىل هذه الشجرة فقال﴿ :إِ َّهنَا َش َج َر ٌة َخت ُْر ُج ِيف َأ ْص ِل

اجل ِحي ِم﴾ [الصافات ]64 :أي إهنا شجرة تنبت يف قعر النار ،وأغصاهنا ترتفع إىل أركاهنا..
َْ
الش َياطِ ِ
وس َّ
ني﴾ [الصافات ]65 :أي إن ثمرها يف قبح منظره ،وكراهة رؤيته،
﴿ َط ْل ُع َها َك َأ َّن ُه ُر ُء ُ
كأنه رؤوس الشياطني ..ثم بني أن مآكل أهل النار من هذه الشجرة فقالَ ﴿ :فإِ َّهنُ ْم َآلكِ ُل َ
ون
ون ِمن َْها ا ْل ُب ُط َ
ِمن َْها َف َاملِ ُئ َ
ون﴾ [الصافات ]66 :أي فإهنم ليأكلون من ثمرها فيملؤون بطوهنم منه،
وإن كانوا يعرفون مرارة طعمه وهناية نتنه وبشاعة رائحته ،ولكن ماذا يعملون وقد غلب
عليهم اجلوع؟ واملضطر يركب الصعب والذلول ،ويسرتوح من الُّض بام يقار به فيه.
قال آخر( :)3وبعد أن وصف طعامهم وبني شناعته ،أردفه ذكر رشاهبم ووصفه بام
هو أبشع وأشنع فقالُ ﴿ :ث َّم إِ َّن َهل ُ ْم َع َل ْي َها َل َش ْو ًبا ِم ْن َمحِي ٍم﴾ [الصافات ]67 :أي ثم إهنم بعد أن
يشبعوا ويغلبهم العطش يستغيثون منه فيغاثون بامء كاملهل قد انتهى حره ،فإذا أدنوه من
أفواههم شوى حلوم وجوههم ،وإذا رشبوه قطع أمعاءهم.
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قال آخر( :)1ثم ذكر أهنم بعد هذا وذاك َل مأوى هلم إَل نار جهنم وبئس املصري
فقالُ ﴿ :ث َّم إِ َّن َم ْر ِج َع ُه ْم َ ِ
اجل ِحي ِم﴾ [الصافات ]68 :أي ثم إن مصريهم بعد املأكل
إل َىل ْ َ
واملرشب ،إلىل نار تتأجج ،وجحيم تتوقد ،وسعري تتوهج ،فهم تارة يف هذه وتارة يف تلك
ني َمحِي ٍ ٍ
ون َي ُطو ُف َ
﴿ه ِذ ِه َج َهن َُّم ا َّلتِي ُيك َِّذ ُب ِ َهبا املُْ ْج ِر ُم َ
م آن﴾ [الرمحن:
ون َب ْين ََها َو َب ْ َ
كام قال تعاىلَ :
 43ـ  ..]44أي أهنم يؤخذون من منازهلم يف اجلحيم وهي الدركات التي أسكنوها إىل شجرة
الزقوم ،فيأكلون إىل أن متتىلء بطوهنم ثم يسقون احلميم ثم يرجعون إىل تلك الدركات.
قال آخر( :)2ثم علل استحقاقهم للوقوع يف تلك الشدائد ،بتقليد اآلباء يف الدين بال
دليل يستمسكون به فقال﴿ :إِ َّهنُ ْم َأ ْل َف ْوا آ َبا َء ُه ْم َضا ِّلنيَ َف ُه ْم ع ََىل آ َث ِار ِه ْم ُ ْهي َر ُع َ
ون﴾ [الصافات:
 69ـ  ]70أي ثم إهنم وجدوا آباءهم عىل الضاللة فاتبعوهم بال برهان ،وأرسعوا إىل تقليدهم
بال تدبر وَل روية ،وكأهنم استحثوا عىل ذلك ،وأزعجوا إزعاجا ..ويف هذا دليل عىل أن
التقليد شؤم عىل املقلد وعىل من يتبعه ،فاإلنسان َل سعادة له إَل بالنظر والبحث يف احلقائق
الدنيوية واألخروية ،ولو مل يكن يف القرآن آية غري هذه يف ذم التقليد لكفى.
مشهد املرسالت:
قال األستاذ :بورك فيكم ..واآلن حدثوين عن املشهد الذي ورد يف سورة
املرسالت.
قال أحدهم( :)3هو مشهد يبدأ بقوله تعاىل﴿ :ا ْن َطلِ ُقوا إِ َىل َما ُكنْ ُت ْم بِ ِه ُتك َِّذ ُب َ
ون ا ْن َطلِ ُقوا
إِ َىل ظِ ٍّل ِذي َث َال ِ
يل َو ََل ُيغْنِي ِم َن ال َّل َه ِ
ث ُش َع ٍ
ب ََل َظلِ ٍ
ب﴾ [املرسالت 29 :ـ  ..]31وهو إشارة إىل
املكذبني بيوم الفصل ،بعد أن أَصوا عىل موقفهم من التكذيب به ،وبعد أن ُضبوا صفحا
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عن كل ماقام بني أيدهيم من شواهد ،وما انتصب هلم من أدلة عىل قدرة اهلل التي َل يعجزها
شىء ،فمضوا يف طريق الكفر والضالل ،حتى ضمتهم القبور ..ثم هاهم أوَلء يبعثون من
قبورهم ،ويتلفتون إىل أي مساق هم مسوقون إليه ،وإذا صوت مزلزل َيرتق أصامخ
آذاهنم ،ويلقى فيها هبذا األمر الصادع﴿ :ا ْن َطلِ ُقوا إِ َىل َما ُكنْ ُت ْم بِ ِه ُتك َِّذ ُب َ
ون﴾ [املرسالت..]29 :
أي انطلقوا إىل موقف احلساب واجلزاء ،إىل ساحة الفصل ،فهذا يومه الذي كنتم به
تكذبون.
قال آخر( :)1ثم يتبع هذا األمر بأمر آخر يكشف هلم عن وجه املنطلق الذي ينطلقون
إليه﴿ :ا ْن َطلِ ُقوا إِ َىل ظِ ٍّل ِذي َث َال ِ
ث ُش َع ٍ
ب﴾ [املرسالت ..]30 :وأين ذلك الظل ذو الثالث
شعب؟ إنه عىل غري ما يعرف الناس من ظل يف احلياة الدنيا ..فليبحثوا عنه هنا يف املحرش..
إنه بال جدال ليس من ظالل اجلنة ،فظالل اجلنة ممتدة دائمة ،كام وصفها اهلل سبحانه وتعاىل
ِ
ِ
اب ا ْل َي ِم ِ
اب ا ْل َي ِم ِ
ني ِيف
ني َما َأ ْص َح ُ
﴿و َأ ْص َح ُ
يف قولهُ ﴿ :أ ُك ُل َها َدائ ٌم َوظ رل َها﴾ [الرعد ]35 :وقولهَ :
ود وظِ ٍّل َممْدُ ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ود﴾ [الواقعة 27 :ـ  ..]30وإذن فهذا الظل َل مكان له إَل
سدْ ٍر خمَ ُْضود َو َط ْلحٍ َمن ُْض َ
يف جهنم ،إذ ليس يف هذا اليوم إَل اجلنة والنار ..وإنه هلناك فعال.
قال آخر( :)2وقد جاء يف القرآن الكريم وصف هلذا الظل اجلهنمى يف قوله تعاىل:
ِ ِ
ِ
اب ِّ ِ
اب ِّ
حي ُمو ٍم ََل َب ِار ٍد َو ََل
الش َام ِل َما َأ ْص َح ُ
﴿و َأ ْص َح ُ
َ
الش َامل ِيف َس ُمو ٍم َو َمحي ٍم َوظ ٍّل م ْن َ ْ
ك َِري ٍم﴾ [الواقعة 41 :ـ  ]44واليحموم الدخان األسود الكثيف ،الذي ينعقد يف اجلو ..والدخان
الكثيف ،إذا خرج من موقده ،كان يف أول أمره كتلة واحدة ،فإذا ارتفع قليال يف اجلو ختلله
اهلواء ،ورق قليال ،وكان طبقة أرق من الطبقة التي حتته ،،ثم إذا عال يف اجلو ،رق ،فكان
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أرق مما حتته ..ثم إذا ارتفع أكثر من هذا املدى ذاب يف اهلواء وتبدد ،ومل يعد له ظل ..فهذا
هو الظل ،وتلك هي شعبه الثالث التي تشعب إليها ،وكأن كل شعبة من الشعب الثالث
كيان قائم بذاته ،وإنام سميت شعبة ألن أصلها من مصدر واحد ،هو النار.
يل َو ََل ُيغْنِي ِم َن ال َّل َه ِ
﴿َل َظلِ ٍ
قال آخر( :)1ثم وصف اهلل تعاىل هذا الظل بقولهَ :
ب﴾
[املرسالت ،]31 :أي أنه َل يستظل به من حر ،وَل يأوى إىل ظله حمرور ،من الكائنات احلية،
وإنه َل يغنى من اللهب ،أي َل يدفع عنهم هلب جهنم الذي ينوشهم من كل جانب ..ويف
دعوهتم إىل اَلنطالق إىل ظل هو من دخان جهنمَ ،ل إىل جهنم ذاهتا ،مع أهنم مدعوون
إليها أصال ،استهزاء هبم ،وسخرية منهم ،ومبالغة يف إيالمهم ،حيث يلوح هلم بالظل ،الذي
يفتح هلم بابا من األمل ،فإذا هذا الظل َل يتمتع به إَل من أخذ مقعده من النار.
ِ
()2
ِ
رش ٍر كَا ْل َق ْ ِ
رص﴾ [املرسالت ]32 :والضمري يف
قال آخر  :ثم قال تعاىل﴿ :إ َّهنَا ت َْرمي بِ َ َ
إهنا يعود إىل جهنم ،التي يقوم عىل سامئها هذا الظل ذو الثالث شعب ..ويف وصف الرشر
الذي ترمى به بأنه كالقرص ،أي البيت العظيم ،إشارة اىل ضخامة حريقها ،الذي َل تبلغ
جبال الدنيا جمتمعة بعضا من ضخامتهَ ﴿ ..ك َأ َّن ُه ِمجَا َل ٌت ُص ْف ٌر َو ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْل ُمك َِّذبِنيَ ﴾
[املرسالت 33 :ـ  ،]34أي أن هذا الرشر ينطلق بعضه إثر بعض يف تتابع كأنه قطعان من اجلامل
الصفراء ،ينطلق بعضها إثر بعض ..فالويل للمكذبني ،من هذا البالء املحيط هبم ،ومن
هذه النار التي ترمى هبذا الرشر العظيم.
ون َو ََل ُيؤْ َذ ُن َهل ُ ْم َف َي ْعت َِذ ُر َ
﴿ه َذا َي ْو ُم ََل َينْطِ ُق َ
ون َو ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ :

لِ ْل ُمك َِّذبِنيَ ﴾ [املرسالت 35 :ـ  ..]37أي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه األهوال باملكذبني الضالني،
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هو يوم َل ينطقون فيه ،وَل تتحرك ألسنتهم بمثل هذا الزور الذي كانت تتشدق به يف الدنيا،
َختِم ع ََىل َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو ُت َك ِّل ُمنَا َأ ْي ِدهيِ ْم َوت َْش َهدُ َأ ْر ُج ُل ُه ْم بِ َام كَا ُنوا
َ
كام قال تعاىل﴿ :ا ْل َي ْو َم ن ْ ُ
َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [يس ،]65 :وهذا َل ينفى أهنم يتكلمون يوم القيامة ،ولكن ليس الكالم الذي كان
جيرى عىل ألسنتهم يف الدنيا ،من زور وهبتان ،ومن تفاخر وتطاول عىل العباد ..إن كل شىء
﴿و ََل ُيؤْ َذ ُن َهل ُ ْم َف َي ْعت َِذ ُر َ
ون﴾ [املرسالت ،]36 :أي َل
فيهم يومئذ ينطق باحلق ،وقوله تعاىلَ :
يؤذن هلم بكالم يلقون فيه بأعذار يعتذرون هبا عن جناياهتم يف احلياة الدنياَ ﴿ :ف َي ْو َمئِ ٍذ ََل
َينْ َف ُع ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا َم ْع ِذ َر ُ ُهت ْم َو ََل ُه ْم ُي ْس َت ْع َت ُب َ
ون﴾ [الروم ،]57 :فالويل هلؤَلء املكذبني ،ولكل
مكذب بيوم الدين..
مج ْعنَا ُك ْم َو ْاألَ َّولِنيَ ﴾ [املرسالت ،]38 :أي
﴿ه َذا َي ْو ُم ا ْل َف ْص ِل َ َ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
هذا هو يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ،لقد وقع ،فال مناص لكم منه ،وَل خمرج لكم
من البالء الذي أنتم مالقوه فيه ،وقد التقيتم فيه بمن سبقكم من املكذبني قبلكم ،الذين
ُضبت لكم األمثال هبم يف الدنيا ،فلم تنتفعوا هبا ،ومل يكن لكم فيمن سبقكم عربةَ ﴿ ..فإِ ْن
َان َل ُكم َكيدٌ َفكِيدُ ِ
ون َو ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْل ُمك َِّذبِنيَ ﴾ [املرسالت 39 :ـ  ،]40أي فإن كان لكم أهيا
ك َ ْ ْ
املكذبون الضالون حيلة حتتالون هبا ،أو كيد تكيدون به ،لتخرجوا من هذا البالء؛ فهاتوه..
فاألمر هنا ،أمر تعجيز ،حيث يواجه املأمور بام هو حمال ..إنه َل كيدهلم ،وَل حيلة بني أيدهيم
لدفع هذا البالء ،فالويل هلم من عذاب اهلل.
قال آخر( :)2وبعد أن وصف حال أهل اجلحيم ،ومعاناهتم وآَلمهم الشديدة ،ذكر
حال أهل اجلنة ،من املتقني الذين عاشوا التقوى الفكرية والروحية والعملية يف أفكارهم
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وممارساهتم ،استجابة ملا وعدهم اهلل به من لطفه ورمحته ،فقال﴿ :إِ َّن املُْت َِّقنيَ ِيف ظِ َال ٍل
ٍ
﴿و َف َواكِ َه
َو ُع ُيون﴾ [املرسالت ]41 :حيث يستظلون أفياء أشجار اجلنة ويرشبون من عيوهناَ ،
ِممَّا َي ْشت َُه َ
ون﴾ [املرسالت ]42 :فيام تتنوع به خصائصها وعناَصها التي َل يبلغ لذهتا يشء من
ارش ُبوا َهنِيئًا بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املرسالت ]43 :فهذا هو اجلزاء الذي
فواكه الدنياُ ﴿ ،ك ُلوا َو ْ َ
ينتظر العاملني عىل خط التقوى ،الذين ينفتحون عىل كل نعيم اهلل يف رضوانه وألطافه﴿ ،إِنَّا
ك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [املرسالت ]44 :ألن اهلل هو الذي جيازي اإلحسان العميل،
باإلحسان األخروي يف نعيم اجلنة.
﴿و ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ
قال آخر( :)1وبعد هذا املشهد الذي يمثل جزاء املتقني قال تعاىلَ :

لِ ْل ُمك َِّذبِنيَ ﴾

[املرسالت]45 :

الذين كانوا يسخرون من احلديث عن اجلنة وعن وعد اهلل

للمتقني املحسنني بنعيمها يف الدار اآلخرةُ ﴿ ..ك ُلوا َو َمت َ َّت ُعوا َقلِ ًيال إِ َّن ُك ْم جمُ

ِْر ُم َ
ون﴾ [املرسالت:

 ]46وإذا كان النداء املوجه إىل املتقني بأن يأكلوا ويرشبوا هنيئا ،فإن النداء املوجه إىل املكذبني
أن يأكلوا ويتمتعوا قليال يف الدنيا ليكون املوت عاقبة ذلك ،وليواجهوا العذاب األليم من
﴿و ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْل ُمك َِّذبِنيَ ﴾ [املرسالت ]47 :الذين يعيشون الغفلة عن املقارنة بني الدنيا
بعدهَ ،
يف نعيمها الزائل وبني اآلخرة يف نعيمها اخلالد.
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم ْار َك ُعوا ََل َي ْر َك ُع َ
ون﴾ [املرسالت ]48 :ألهنم
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
متردوا عىل اهلل يف كربياء الكفر الذي يمنعهم من اخلضوع له فيام يمثله الركوع من ذلك
﴿و ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْل ُمك َِّذبِنيَ ﴾ [املرسالت ]49 :الذين عاشوا التكذيب العميل يف سلوكهم
َ
والتزاماهتم وانتامءاهتم ،وعملوا عىل مواجهة املؤمنني بالفتنة عن دينهم بمختلف وسائل
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الضغط املعنوي واملادي ،وبالوقوف أمام انتشار الدعوة يف العامل ،بام يضعونه من احلواجز
أمام الناس التي تضيق عليهم حرية الفكر وحركة احلوارَ ﴿ ..فبِ َأي ح ِد ٍ
يث َب ْعدَ ُه ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾
ِّ َ
[املرسالت]50 :

إذا مل يؤمنوا هبذا احلديث اململوء حكمة وخريا وانفتاحا عىل كل حقائق

الكون ،وعىل كل أرساره التي تفتح عقل اإلنسان وقلبه عىل عظمة اهلل يف خلقه ،وتدبريه يف
حكمته ،وعىل النظام الفكري الترشيعي املتوازن الذي َيطط لإلنسان احلركة الواعية يف
اَلجتاه السليم نحو اخلط املستقيم ..فهل هناك حديث غريه يمكن أن يضمن ألنفسهم ،إذا
اتبعوه ،السالمة يف الدنيا واآلخرة؟
مشهد الواقعة:
قال األستاذ :بورك فيكم ..واآلن حدثوين عن املشهد الذي ورد يف سورة الواقعة.
قال أحدهم( :)1هو مشهد يبدأ من أول السورة بقوله تعاىل﴿ :إِ َذا و َقع ِ
ت ا ْل َو ِاق َع ُة
َ َ
َليس لِو ْقعتِها ك ِ
َاذ َب ٌة﴾ [الواقعة 1 :ـ  ،]2ووقوع الواقعة ،جميئها ،وحدوثها ،والواقعة ،القيامة،
ْ َ َ َ َ
وسميت واقعة ألهنا تقع فجأة عىل غري انتظار ..وكل شىء حيمل نذر الرش يعرب عن جميئه
﴿و َو َق َع ا ْل َق ْو ُل
بالوقوع ،كأنه يسقط عىل الناس من فوق ،فال يملكون له دفعا ،كقوله تعاىلَ :
الر ْجزُ ﴾ [األعراف ،]134 :وقوله:
َع َل ْي ِه ْم بِ َام َظ َل ُموا﴾ [النمل ،]85 :وقولهَ :
﴿وملََّا َو َق َع َع َل ْي ِه ُم ِّ
﴿وإِ َذا َو َق َع ا ْل َق ْو ُل َع َل ْي ِه ْم َأ ْخ َر ْجنَا َهل ُ ْم َدا َّب ًة ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض ُت َك ِّل ُم ُه ْم﴾ [النمل ..]82 :ووقوع يوم
َ
القيامة إيذان بدخول الناس يف جتربة قاسية ،ويف امتحان عسري ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن زَ ْلزَ َل َة
الساع َِة َيشء عَظِيم يوم تَروهنا ت َْذ َه ُل ُك رل مر ِضع ٍة عَام َأر َضع ْت وت ََضع ُك رل َذ ِ
مح َل َها
ات َمح ٍْل َ ْ
ُ ْ َ َّ ْ َ َ ُ
ْ ٌ
َّ
ٌ َْ َ َ ْ ََ
ِ
ِ
اب اهللَِّ َشديدٌ ﴾ [احلج 1 :ـ ]2
َارى َو َلك َّن ع ََذ َ
َوت ََرى الن َ
َارى َو َما ُه ْم ِب ُسك َ
َّاس ُسك َ
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قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ ﴿ :ليس لِو ْقعتِها ك ِ
َاذ َب ٌة﴾ [الواقعة ،]2 :أي أنه إذا وقعت
ْ َ َ َ َ
الواقعة ،فليس هناك من يكذب هبا من هؤَلء الذين كانوا ينكرون البعث والقيامة
ويكذبون من حيدثهم عنه ،ألهنم يكونون حينئذ أمام واقع مشهودَ ،ل سبيل إىل إنكاره
واملكابرة فيه..
قال آخر( :)2ثم وصفها اهلل تعاىل بقولهَ :
﴿خافِ َض ٌة َرافِ َع ٌة﴾ [الواقعة ،]3 :أي هي
خافضة ورافعة ألقدار الناس ومنازهلم ،حيث ينزل كل إنسان منزله يف هذا اليوم ..فريق
ت ْاألَر ُض رجا وبس ِ
يف اجلنة ،وفريق يف السعري﴿ ..إِ َذا رج ِ
ت ِْ
َت َه َبا ًء ُمنْ َب اثا
اجل َب ُال َب اسا َفكَان ْ
ُ َّ
َ ا َ ُ َّ
ْ
اجا َث َال َث ًة﴾ [الواقعة 4 :ـ  ..]7وهذه اآليات بيان ملا يقع يف هذا اليوم من أحداث،
َو ُكنْ ُت ْم َأزْ َو ً
وكأهنا جواب عن سؤال هو :متى تقع الواقعة؟ فجاء اجلواب َل لبيان وقتها ،وإنام لبيان
األهوال التي تطلع عىل الناس منها ،فذلك هو املهم يف هذا األمر ،وهو الذي ينبغى
اَللتفات إليه ،واإلعداد له ،والعمل عىل النجاة منه ..أما الوقت الذي تقع فيه الواقعة،
فليس باألمر املهم ،بعد أن تأكد أن وقوعها آت َل شك فيه ،وإنام املهم هو اَلستعداد للقاء
هذا اليوم ،الذي َل مفر منه ..ففي هذا اليوم ترج األرض رجا ،أي تضطرب اضطرابا
شديدا ملا جيرى عليها من أحداث ،حيث تندك اجلبال ،وختر متداعية ،متناثرة ،فال يبقى منها
حجر عىل حجر ،بل إن هذه األحجار تتحول إىل ذرات تذروها الرياح كأهنا العهن
املنفوش ..فقوله تعاىل﴿ :وبس ِ
ت ِْ
اجل َب ُال َب اسا﴾ [الواقعة ]5 :أي طحنت طحنا ..وقوله تعاىل:
َ ُ َّ
َت َه َبا ًء ُمنْ َب اثا﴾ [الواقعة ،]6 :أي صارت ذرات منتثرة يف الفضاء ،كالغبار املتطاير مع
﴿ َفكَان ْ
الرياح.
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اجا َث َال َث ًة﴾
﴿و ُكنْ ُت ْم َأزْ َو ً
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل وضع اإلنسان حينها ،فقالَ :
[الواقعة ،]7 :وفيها إشارة إىل ما يكون عليه الناس يومئذ ،وهو أهنم يتناثرون ،ويتفرقون فرقا
اب املَْ ْي َمن َِة
ثالثا ،كل فرقة جتتمع إىل بعضها أزواجا ،جن وإنس ،أو ذكر وأنثىَ ﴿ ..ف َأ ْص َح ُ
ِ
ِ
ِ
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
ون﴾ [الواقعة8 :
اب املَْ ْش َأ َمة َما َأ ْص َح ُ
اب املَْ ْي َمنَة َو َأ ْص َح ُ
َما َأ ْص َح ُ
ون َّ
اب املَْ ْش َأ َمة َو َّ
ـ  ،]10و هو بيان لألزواج الثالثة التي يضمها املحرش يومئذ من عاملى اجلن واإلنس ،أو من
ذكور الناس وإناثهم ..فأصحاب اليمني يف جانب ،وأصحاب الشامل يف جانب،
والسابقون يف مكان فوق هؤَلء وأولئك مجيعا.
اب املَْ ْي َمن َِة﴾ [الواقعة ]8 :استفهام يراد به إلفات
قال آخر( :)2ويف قوله تعاىلَ ﴿ :ما َأ ْص َح ُ
األبصار إىل أصحاب امليمنة ،واإلشارة إىل مكاهنم الذي ينعمون هم فيه ،وما يظلهم هناك
اب املَْ ْش َأ َم ِة﴾ [الواقعة ]9 :استفهام يراد به كذلك
من أمن وسكينة ..ويف قوله تعاىلَ ﴿ :ما َأ ْص َح ُ
إلفات األبصار إىل أصحاب املشئمة ،واإلشارة إىل مكان هؤَلء املناكيد ،وما يغشاهم فيه
من هم وبالء ..وامليمنة ،من اليمن ،والربكة ..واملشئمة ،من الشؤم ،وسوء احلال..
والسابقون ،هم أهل السابقة إىل اإليامن ،ممن سبقوا إىل اإليامن باهلل ،واَلستجابة لرسل اهلل..
فهؤَلء يف مكان مكني عند اهللَ ،ل يكاد يلحقهم فيه أحد ممن جيىء بعدهم ،ويف تكرار
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
ون﴾ [الواقعة ]10 :إشارة إىل هذا املقام املكني
السابقني يف قوله تعاىلَ :
ون َّ
﴿و َّ
الذي هلم عند رهبم ،وأهنم يف هذا املقامَ ،ل يتحولون عنه ،وهو مقام السبق أبدا.
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل النعيم الذي حيظى به هؤَلء السابقني ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك
املُْ َق َّر ُب َ
ون﴾ [الواقعة ]11 :وفيها إشارة إىل املقام الكريم الذي أحلهم اهلل سبحانه وتعاىل فيه يوم
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﴿يف جن ِ
َّات الن َِّعي ِم ُث َّل ٌة ِم َن ْاألَ َّولِنيَ َو َقلِ ٌيل
القيامة ،وأهنم هم أهل القرب من اهلل سبحانهَ ِ ..
ِ
ِ
رس ٍر َم ْو ُضون ٍَة ُمتَّكِئِنيَ َع َل ْي َها ُم َت َقابِلِنيَ ﴾ [الواقعة 12 :ـ  ،]16وهو بيان للحال
م َن ْاآلخ ِري َن ع ََىل ُ ُ
التي يكون عليها هؤَلء السابقون املقربون ..فهم يف جنات النعيم ،عىل رسر ﴿ َم ْو ُضون ٍَة﴾
[الواقعة ]15 :أي مطرزة ،ومكللة ..وهم عىل هذه الرسر يف حال من الطمأنينة ،واألمن،
والرضوان ،حيث يتكئون عىل هذه والرسر اتكاء اسرتواح واسرتخاء ،يقابل بعضهم
بعضا ،وينظر بعضهم إىل بعض ،فريى كل منهم يف وجه أصحابه نُّضة النعيم ،فيزداد نعيام
ورضوانا ،هبذا النعيم ،وذلك الرضوان ،الذي يراه وقد فاض عىل كل من حوله.
قال آخر( :)1وقوله تعاىلُ ﴿ :ث َّل ٌة ِم َن ْاألَ َّولِنيَ َو َقلِ ٌيل ِم َن ْاآل ِخ ِري َن﴾
إشارة إىل أن أهل السبق هؤَلء ،الذين ينعمون هبذا النعيم ،هم ﴿ ُث َّل ٌة ِمن ْ ِ
األَ َّولنيَ ﴾ [الواقعة:
َ

[الواقعة 13 :ـ ]14

 ..]13والثلة :اجلامعة الكثرية من الناس ،وهم أولئك الذين سبقوا إىل اإليامن من كل أمة،
فكانوا هبذا أشبه باألعالم املنصوبة ،يقتدى الناس هبم ،ويأخذون طريقهم ..فهم الذين
ارتادوا ألقوامهم الطريق إىل اإليامن ،واحتملوا مع الرسل سفه السفهاء ،وجهل اجلاهلني
من أقوامهم ..فكان هلم هبذا فضل َل يشاركهم فيه إَل أفراد قليلون ممن جاءوا بعدهم..
﴿و َقلِ ٌيل ِم َن ْاآل ِخ ِري َن﴾ [الواقعة ]14 :مبينا أن من يلحق هبم من بعدهم
وهلذا جاء قوله تعاىلَ :
هم قلة بالنسبة إليهم ..إذ كان ذلك املقام َل ينال إَل يف صحبة الرسل ،أو من تبلغ به تقواه،
وجماهدته أن يكون جمددا لدعوة الرسول ،متابعا لرشيعته ،خطوة خطوة.
وف َع َل ْي ِه ْم
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل بعض النعيم الذي أعده هلم ،فقالَ ﴿ :ي ُط ُ
س ِم ْن َم ِع ٍ
ون بِ َأك َْو ٍ
اب َو َأ َب ِار َيق َو َك ْأ ٍ
ان خمُ َ َّلدُ َ
ِو ْلدَ ٌ
ني﴾ [الواقعة 17 :ـ  ]18أي يمر عليهم ،وهم يف
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متكئهم هذا ولدان خالدون يف هذا الشباب الدائم ،الذي َل يتحول أبدا ..فهم خملدون يف
حاهلم تلك ،كام َيلد أهل اجلنة يف اجلنة ،وأهل النار يف النار ..واألكواب :مجع كوب ،وهو
ما كان من اآلنية بغري عروة ..واألباريق :مجع إبريق ،وهو ما كان ذا عروة يمسك به منها..
والكأس :اإلناء الذي يرشب فيه اخلمر ،وَل يسمى كأسا إَل إذا كان فيه الرشاب ..واملعنى
أن هؤَلء الولدان املخلدين الذين يلبسون ثوب الصبا أبدا ،يطوفون عىل هؤَلء املقربني
بأكواب ،وأباريق ،وكئوس من معني ،أي من عيون جارية ..ومثل هذا قوله تعاىل:
َان ِمزَ اجها زَ نْجبِ ًيال﴾ [اإلنسان ]17 :وقوله﴿ :ي َتنَازَ ُع َ ِ
ِ
يها َك ْأ ًسا ك َ
يها َك ْأ ًسا ََل
ون ف َ
َ
َ
ُ َ
﴿و ُي ْس َق ْو َن ف َ
َ
ِ
ِ
﴿و ََل ُين ِْز ُف َ
ون﴾ [الواقعة ]19 :أي َل يستهلكون
يم﴾ [الطور ..]23 :وقوله تعاىلَ :
َلغ ٌْو ف َ
يها َو ََل َت ْأث ٌ
لذهتم فيها يرشب ما يرشبون منها ،كام حيدث ذلك لشارب َخر الدنيا ..حيث تذهب لذة
مدمنها بعد قدر حمدود منها ،بل إن لذهتم باقية أبدا ،وإن ظلوا يف رشب دائم َل ينقطع.
قال آخر( :)1وهذا هو بعض الفرق بني نعيم الدنيا ونعيم اآلخرة ،فإن نعيم الدنيا ـ
أو ما يسمى نعيام ـ إذا ناله املرؤ وأخذ منه حاجته ،زهد فيه ،وأصبح أى قدر يناله منه بعد
هذا ،مبعثا لألمل ،بل وُضبا من العذاب ..أما نعيم اجلنة ،فإن لذته َل تنفد أبدا ،وَل تنقطع
شهوة املتصل به عىل امتداد األزمان واآلباد ..بل إنه كلام ازداد تناوَل للشىء جتددت له
لذات جديدة معه.
َخ َّ ُري َ
﴿و َفاكِ َه ٍة ِممَّا َيت َ
ون﴾ [الواقعة ،]20 :أي ويطوف عليهم
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
﴿و َحلْ ِم َط ْ ٍ
ري ِممَّا
الولدان املخلدون كذلك بفاكهة كثرية خمتلفة ،يتخريون منها ما يشاءونَ ..
َي ْشت َُه َ
ون﴾ [الواقعة ..]21 :أي ويطوف عليهم الولدان بأنواع من حلوم الطري ،مما تشتهيه
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ال ال رلؤْ ُل ِؤ املَْ ْكنُ ِ
﴿و ُحور ِعنيٌ َك َأم َث ِ
ون﴾ [الواقعة 22 :ـ ..]23أي وتقبل عليهم،
ْ
أنفسهم وتطلبهٌ َ ..
وتدعوهم إليهن حور عني ..واحلور مجع حوراء ،وهي التي يف عينيها حور ،وهو سواد يف
جفن العني يزيدها مجاَل وفتنة ..والعني :مجع عيناء ،وهي واسعة العينني ،يف مجال باهر،
ال ال رلؤْ ُل ِؤ املَْ ْكنُ ِ
وسحر آرسَ ﴿ ..ك َأم َث ِ
ون﴾ [الواقعة ..]23 :أي متشاهبات يف حسنهن ،وكامهلن،
ْ
حتى لكأهنن حبات اللؤلؤ املصون ،الذي مل يتغري لونه بالتعرض للشمس أو اهلواء..
﴿جزَ ا ًء بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [الواقعة ..]24 :أي أن كل هذا النعيم الذي يساق إىل هؤَلء
َ
املقربني ،إنام هو جزاء ملا كانوا يعملون يف دنياهم من أعامل قائمة عىل ميزان احلق ،والعدل،
واإلحسان.
﴿َل يسمع َ ِ
يها َلغ ًْوا َو ََل َت ْأثِ ًيام إِ ََّل ِق ًيال َس َال ًما َس َال ًما﴾
ون ف َ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلُ َ ْ َ َ :
[الواقعة 25 :ـ  ،]26أي يف هذا املجلس الكريم ،الذي يضم أهل السبق واإلحسان ،والذي َل
ينظرون فيه إَل وجوها مرشقة بنُّضة النعيم ،وَل يرد عليهم فيها إَل ولدان خملدون يقومون
عىل خدمتهم ،وإَل حور عني مهيئني هلمَ ،ل يسمع أهله َلغية ،وَل سخفا من لغو القول
وهزله ،وإنام يسمعون قوَل كريام ،هو سالم ،من رهبم ،أو من املالئكة الذين ﴿ َيدْ ُخ ُل َ
ون
َع َل ْي ِه ْم ِم ْن ُك ِّل َب ٍ
رب ُت ْم﴾ [الرعد 23 :ـ  ]24أو مما يلقى به بعضهم بعضا
اب َس َال ٌم َع َل ْي ُك ْم بِ َام َص َ ْ
من حتية كلها سالم يف سالم.
قال آخر( :)2فاَلستثناء يف قوله تعاىل﴿ :إِ ََّل ِق ًيال َس َال ًما َس َال ًما﴾ [الواقعة ]26 :استثناء
منقطع ..أو هو استثناء متصل حيمل معنى بالغيا ،هو تأكيد املدح بام يشبه الذم ..أي أنه إذا
كان هناك من لغو أو تأثيم يسمعه أهل هذا املجلس الكريم ،فهو هذا القول الذي يقال هلم
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يف هذا املقام ،وهو :سالم ،سالم . .فإذا كان هذا هو اللغو والتأثيم ،فكيف بام َل لغو فيه
وَل تأثيم؟ ..وهذا غاية يف تنزيه جملسهم ،وحفظ أسامعهم من أن يطوف هبا شىء من اللغو
أبدا.
قال آخر( :)1وبعد أن ذكر حال السابقني وبني ماهلم من نعيم مقيم ،يف جنات النعيم،
أردف ذلك ذكر حال أصحاب اليمني ،فبني أهنم يف جنات يتخللها السدر املخضود ،واملوز
املنضد بعضه فوق بعض ،والفاكهة الكثرية التي َل تنقطع أبدا ،وَل متتنع عنهم متى شاءوا،
وفيها فرش وثرية مرتفعة عالية ،ونساء حسان أبكار يف سن واحدة.
اب ا ْل َي ِم ِ
ني َما
﴿و َأ ْص َح ُ
قال آخر( :)2وقد استهل اهلل تعاىل ذكر نعيمهم بقولهَ :
اب ا ْل َي ِم ِ
ني﴾ [الواقعة ]27 :أي وأصحاب اليمني هم الغاية يف فخامة شأهنم ،ورفعة
َأ ْص َح ُ
﴿يف ِسدْ ٍر خمَ ُْض ٍ
قدرهم ،وعلو منزلتهم ..ثم فصل ما أهبم من حاهلم بقولهِ :
ود َو َط ْلحٍ
ٍ
ٍ
وب و َفاكِه ٍة كَثِري ٍة ََل م ْق ُ ٍ
ٍ
ٍ ِ
طوعَة َو ََل َممْنُوعَة﴾ [الواقعة 28 :ـ ]33
َمن ُْضود َوظ ٍّل َممْدُ ود َو َماء َم ْس ُك ٍ َ َ
َ
َ

أي هم يتمتعون بجنات فيها السدر الذي قطع شوكه َل كسدر الربية يف الدنيا ،وفيها املوز
الذي مىلء ثمرا ،فال تظهر له سيقان ،وفيها ظل ظليل يقيهم شديد احلر ووهج الشمس،
وفيها ماء مصبوب َل حيتاج أهلها إىل تعب ونصب للحصول عليه ،وفيها ُضوب من
الفاكهة التي َل تنقطع أبدا ،وَل متتنع عنهم يف وقت ،فهم جيدوهنا متى شاءوا وأحبوا.
()3

قال آخر

ٍ

﴿و ُف ُر ٍ
ش َم ْر ُفوعَة﴾ [الواقعة]34 :
 :ثم ذكر ما يمتعون به من الفرش فقالَ :

أي وهم جيلسون عىل فرش وثرية عالية وطيئة َل تتعب اجلالس عليها ..وذكر ما يمتعون
اب ا ْل َي ِم ِ
َارا ُع ُر ًبا َأت َْرا ًبا ِألَ ْص َح ِ
ني﴾
َاه َّن إِن َْشا ًء َف َج َع ْلن ُ
به من النساء فقال﴿ :إِنَّا َأن َْش ْأن ُ
َاه َّن َأ ْبك ً
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[الواقعة 35 :ـ  ]38أي إنا أعددناهن نساء أبكارا متحببات إىل أزواجهن ،إذ هن حيسن التبعل،
كلهن يف سن واحدةَ ،ل متتاز واحدة عن أخرى ،وأعطيناهن ألصحاب اليمني.
قال آخر( :)1وأعاد ذكر ِ
اب ا ْل َي ِم ِ
﴿ألَ ْص َح ِ
ني﴾ [الواقعة ]38 :للتأكيد والتحقيقُ ﴿ ..ث َّل ٌة
ِم َن ْاألَ َّولِنيَ َو ُث َّل ٌة ِم َن ْاآل ِخ ِري َن﴾ [الواقعة 39 :ـ  ]40أي أصحاب اليمني مجاعة من مؤمنى األمم
السالفة ،ومجاعة من مؤمنى أمة حممد  وإنام مل يقل يف حق هؤَلء جزاء بام كانوا يعملون
كام قال ذلك يف حق السابقني إشارة إىل أن عملهم لقصوره عن عمل السابقني مل يعترب
اعتباره.
قال آخر( :)2وبعد أن ذكر زوجني من األزواج الثالثة ،وبني ما يلقاه كل منهم من
عز مقيم ،ورشف عظيم ،يف جنات ونعيم ،يف مجلة شئوهنم ،يف مآكلهم ومشارهبم وفرشهم
وأزواجهم ،أردف ذلك ذكر الزوج الثالث ،وبني ما يلقاه من النكال والوبال وسوء احلال،
فهو يتظىل يف السموم ،ويرشب ماء كاملهل يشوى الوجوه ،ثم أعقبه بذكر السبب يف هذا،
بأهنم كانوا يف دنياهم مرتفني غارقني يف ذنوهبم ،منكرين هذا اليوم يوم اجلزاء ثم أمره أن
َيربهم بأن هذا اليوم واقع حتام وأن مأكلهم سيكون من شجر الزقوم يملئون منه بطوهنم،
ثم يرشبون وَل يرتوون كاإلبل اهليم ،وهذا ما أعد هلم من كرم وحسن وفادة يف هذا اليوم.
اب ِّ
الش َام ِل َما
﴿و َأ ْص َح ُ
قال آخر( :)3وقد استهل اهلل تعاىل وصف عقاهبم بقولهَ :
اب ِّ
الش َام ِل﴾ [الواقعة ]41 :أي أصحاب الشامل يف حال َل يستطاع وصفها ،وَل يقدر
َأ ْص َح ُ
قدرها من نكال ووبال وسوء منقلب ..ثم فرس هذا املبهم بقولهِ :
﴿يف َس ُمو ٍم َو َمحِي ٍم َوظِ ٍّل
ِ
حي ُمو ٍم ََل َب ِار ٍد َو ََل ك َِري ٍم﴾ [الواقعة 42 :ـ  ]44أي هم يف حر ينفذ يف املسام ،وماء متناه يف
م ْن َ ْ
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احلرارة ،وظل من دخان أسود ،ليس بطيب اهلبوب ،وَل حسن املنظر ،ألنه دخان من سعري
جهنم يؤمل من يستظل به ..وذكر السموم واحلميم ومل يذكر النار ،إشارة باألدنى إىل األعىل،
فإن هواءهم إذا كان سموما ،وماءهم الذي يستغيثون به محيام ،مع أن اهلواء واملاء من أبرد
األشياء وأنفعها ،فام ظنك بنارهم ،فكأنه قال :إن أبرد األشياء لدهيم أحرها ،فام بالك
ون ا ْن َطلِ ُقوا إِ َىل ظِ ٍّل ِذي َث َال ِ
بحاهلم مع أحرها ،كام قال تعاىل﴿ :ا ْن َطلِ ُقوا إِ َىل َما ُكنْ ُت ْم بِ ِه ُتك َِّذ ُب َ
ث
ِ
يل َو ََل ُيغْنِي ِم َن ال َّل َه ِ ِ
رش ٍر كَا ْل َق ْ ِ
ُش َع ٍ
ب ََل َظلِ ٍ
رص َك َأ َّن ُه ِمجَا َل ٌت ُص ْف ٌر َو ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ
ب إ َّهنَا ت َْرمي بِ َ َ
لِ ْل ُمك َِّذ ِبنيَ ﴾ [املرسالت 29 :ـ  ،]34أي أن السموم تُّضهبم فيعطشون ،وتلتهم تارة أحشاءهم،
فيرشبون املاء فيقطع أمعاءهم ،ويريدون اَلستظالل بظل ،فيكون ظل اليحموم.
ِ
()1
رتفِنيَ َوكَا ُنوا
قال آخر  :ثم ذكر السبب يف تعذيبهم فقال﴿ :إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا َق ْب َل َذل َك ُم ْ َ
احلن ِ
ون ع ََىل ِْ
ِ
ون َأئِ َذا ِم ْتنَا َو ُكنَّا ُت َرا ًبا َو ِع َظا ًما َأإِنَّا ملَ ْب ُعو ُث َ
ْث ا ْل َعظِي ِم َوكَا ُنوا َي ُقو ُل َ
رص َ
ون َأ َوآ َباؤُ نَا
ُي ر
ْاألَ َّو ُل َ
ون﴾ [الواقعة 45 :ـ  ،]48وكانوا يرصون عىل احلنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا
ترابا وعظاما أإنا ملبعوثون أوآباؤنا األولون﴾ أي إهنم كانوا يف الدنيا منعمني بألوان من
املآكل واملشارب ،واملساكن الطيبة ،واملقامات الكريمة ،مهمكني يف الشهوات ،فال جرم
عذبوا بنقائضها ،إىل أهنم كانوا ينكرون هذا اليوم ويقولون :أنبعث نحن وآباؤنا األولون
ونعود كرة أخرى ،وقد َصنا أجسادا بالية ،وعظاما نخرة؟
قال آخر( :)2وقد جرت سنة القرآن الكريم أن يذكر أسباب العقاب ،وَل يذكر
أسباب الثواب ،ألن الثواب فضل ،والعقاب عدل ،والفضل إن ذكر سببه أو مل يذكر َل
يتوهم يف املتفضل به نقص وَل ظلم ،أما العدل فإن مل يعلم سببه فربام يظن أنه ُضب من
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الظلم.
ون إِ َىل ِمي َق ِ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ َّن ْاألَ َّولِنيَ َو ْاآل ِخ ِري َن ملَ ْج ُمو ُع َ
ات َي ْو ٍم
َم ْع ُلو ٍم﴾

[الواقعة 49 :ـ ]50

أي أجبهم أهيا الرسول الكريم قائال هلم :إن األولني الذين

تستبعدون بعثهم أشد اَلستبعاد ،واآلخرين الذين تظنون أن لن يبعثوا ،ليجمعون يف
صعيد واحد يف ذلك اليوم املعلوم ،وَل شك أن اجتامع عدد َل حيىص كثرة أعجب من
ِ ِ
ِ
ِ
الساه َرة﴾ [النازعات 13 :ـ ]14
البعث نفسه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فإِن ََّام ه َي زَ ْج َر ٌة َواحدَ ٌة َفإِ َذا ُه ْم بِ َّ
قال آخر( :)2ثم بني ما يلقاه أولئك املكذبون من اجلزاء يف مآكلهم ومشارهبم فقال:
ون َف َش ِار ُب َ
ون ِمن َْها ا ْل ُب ُط َ
ون ِم ْن َش َج ٍر ِم ْن زَ رقو ٍم َف َاملِ ُئ َ
ون َآلكِ ُل َ
ون املُْك َِّذ ُب َ
الضا رل َ
ون
﴿ ُث َّم إِ َّن ُك ْم َأ ر َهيا َّ
ون ُرشب ْ ِ
َع َلي ِه ِمن ْ ِ
اهلي ِم﴾ [الواقعة 51 :ـ  ]55أي أهيا الذين ضللتم فأَصرتم عىل
احلمي ِم َف َش ِار ُب َ ْ َ
ْ َ َ
الذنب العظيم ،إذ مل ت وحدوا اهلل ومل تفعلوا ما يوجب تعظيمه ،ثم كذبتم رسله ،فأنكرتم
البعث واجلزاء يف هذا اليوم ،إنكم آلكلون من شجر الزقوم ،فاملئون منها بطونكم،
فشاربون بعد ذلك من ماء حار لغلبة العطش عليكم ،ولكنه رشب َل يشفى الغليل ،ومن
ثم ترشبون وَل ترتوون ،فكأنكم اإلبل التي أصيبت بداء اهليام ،فال يروى هلا املاء غليال.
﴿ه َذا
قال آخر( :)3ثم بني أنه ليس هذا كل العذاب بل هو أوله وقطعة منه فقالَ :
ُنزُ ُهل ُ ْم َي ْو َم الدِّ ِ
ين﴾ [الواقعة ]56 :أي هذا الزقوم املأكول ،واحلميم املرشوب ،أول الضيافة التي
تقدم هلم كام يقدم للنازل مما حُّض ،فام بالك هبم بعد ما يستقر هبم املقام يف النار؟ ..وَل
َيفى ما يف هذا من التهكم هبم ،والتوبيخ هلم.
مشهد احلاقة:
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قال األستاذ :بورك فيكم ..واآلن حدثوين عن املشهد الذي ورد يف سورة احلاقة.
ور َن ْف َخ ٌة و ِ
ِ
الص ِ
احدَ ٌة﴾
َ
قال أحدهم( :)1هو مشهد يبدأ بقوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُنف َخ ِيف ر
[احلاقة ]13 :أي فإذا نفخ إرسافيل النفخة األوىل املؤذنة بقيام يوم القيامة﴿ ،و ُمحِ َل ِ
ت ْاألَ ْر ُض
َ
اجلب ُال َفدُ َّكتَا د َّك ًة و ِ
احدَ ًة﴾ [احلاقة ]14 :فتحولتا إىل أجزاء صغرية متفتتة َل متلك شيئا من
َ َ
َو ِْ َ
التامسك والصالبة ،وذلك كناية عن اجلو اجلديد الذي حيدث يف الكون بقدرة اهلل يوم تبدل
األرض غري األرض لتتالءم مع احلياة اجلديدة يف أوضاعها وشؤوهناَ ﴿ ،فيومئِ ٍذ و َقع ِ
ت
َْ َ َ َ
ِ
ِ
الس َام ُء﴾ [احلاقة ]16 :فانفصلت عن بعضها
ا ْل َواق َع ُة﴾ [احلاقة ]15 :وقامت القيامة َ
﴿وان َْش َّقت َّ
البعض ،وزال هذا التامسك املتطابق الذي يوحي بالقوة والصالبة ﴿ َف ِهي يومئِ ٍذ و ِ
اه َي ٌة﴾
َ َْ َ َ
﴿واملَْ َل ُك ع ََىل َأ ْر َجائِ َها﴾ [احلاقة ]17 :عىل جوانبها
[احلاقة ]16 :ضعيفة َل متلك شيئا من الشدةَ ،
حي ِم ُل ع َْر َش َر ِّب َك
يف حالة ظهور واستعداد للمهامت اجلديدة التي أوكل اهلل أمرها إليهَ ،
﴿و َ ْ
َف ْو َق ُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َث َامنِ َي ٌة﴾ [احلاقة ]17 :من املالئكة أو غريهم ،وإن كان املتبادر أهنم منهم.
قال آخر( :)2ثم ذكر حال البرش حينها ،فقالَ ﴿ :ي ْو َمئِ ٍذ ُت ْع َر ُض َ
ون ََل َ ْ
خت َفى ِمنْ ُك ْم
َخافِ َي ٌة﴾ [احلاقة ]18 :ألنه اليوم الذي تبىل فيه الرسائر وتتمزق ،فال يبقى هناك يشء منها مما
كان اإلنسان يسرته عن الناس ،حيث سيواجههم باملوقف الذي تشهد فيه اجلوارح عىل ما
عملت ،ويشهد احلافظان عىل ما كتبا ...وهناك الشاهد ملا خفي عنهم ،والرقيب عىل الناس
من ورائهم ،وهو اهلل الذي يعلم ما يرسون وما يعلنون ،وَل ختفي عليه خافية يف األرض
وَل يف السامء ،األمر الذي يفرض عىل اإلنسان أن حيافظ يف الدنيا عىل أن تكون أرساره التي
متثل خلفيات أعامله مما َل َيجل منها أمام اهلل ،وأن تكون أعامله مما َل َياف من عقاهبا بني
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يدي اهلل.
قال آخر :ثم ذكر اهلل تعاىل صورة تفصيلية ملوقف املؤمنني والكافرين يوم القيامة،
ويت كِتَا َب ُه بِ َي ِمينِ ِه﴾ [احلاقة ]19 :واألخذ باليمني
وقد بدأها بموقف املؤمنني ،فقالَ ﴿ :ف َأ َّما َم ْن ُأ ِ َ
من عالمات اإليامن ﴿ َف َي ُق ُ
ول َهاؤُ ُم ا ْق َر ُءوا كِت َِاب َي ْه﴾ [احلاقة ﴾]19 :من خالل الثقة الكبرية بام
قدمه من عمل صالح يؤكد خط اإليامن يف حياته ،ولذلك فهو َل َياف من أن يطلع الناس
عىل كتابه الذي َل حيتوي عىل أي سيئة مما َياف من مسئوليتها أو من فضيحتها﴿ ..إِ ِّين
َظنَن ُْت َأ ِّين ُم َال ٍق ِح َسابِ َي ْه﴾ [احلاقة ]20 :فقد كنت مستعدا هلذا اليوم ،واعيا لطبيعته ،عارفا
باملسؤوليات التي جيب أن أمحلها ،وباألعامل التي ينبغي أن أقوم هبا مما يريدين اهلل أن أحترك
فيه ،واثقا بأن الدنيا هي مزرعة اآلخرة ،وأن اإلنسان حيصد هنا ما كان يزرعه هناك ،وأن
الذي يزرع احلسنات حيصد رىض اهلل ونعيمه يف جنته ،وأن الذي يزرع السيئات حيصد
سخط اهلل وعذابه يف ناره ،وأن الناس سوف يقفون مجيعا أمامه ليواجهوا احلساب الدقيق
الذي َل يغادر صغرية وَل كبرية من أعامهلم ،وهذا ما جعل خط حيايت يتحرك بالنتائج التي
أقدمها اآلن ،أمام اهلل.
ِ
يش ٍة ر ِ
()1
اض َي ٍة﴾ [احلاقة ]21 :متنحه
قال آخر  :ثم ذكر اهلل تعاىل جزاءه ،فقالَ ﴿ :ف ُه َو ِيف ع َ َ
الرىض الروحي والقلبي بحيث َل يشعر بأي نوع من األذى الذي ينغص عيشه ،أو القلق
الذي يمزق مشاعره ،وبذلك كانت راضية ،ألهنا َل حتمل أي عنرص من العناَص التي ترهق
صاحبهاِ ..
﴿يف َجن ٍَّة عَالِ َي ٍة ُق ُطو ُف َها َدانِ َي ٌة﴾ [احلاقة 22 :ـ  ]23فال تكلفه أي جهد يف قطافها عندما
تشتهيها نفسه.
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قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل النداء الذي يرتدد يف جنبات اجلنة لكل املؤمنني الذين
يعيشون فيها السعادة العظيمة التي َل عني رأت وَل أذن سمعت ،وَل خطر عىل قلب برش،
ارش ُبوا
ليوحي إليهم بالكرامة التي يمنحهم اهلل إياها جزاء عىل أعامهلم الصاحلةُ ﴿ :ك ُلوا َو ْ َ
َهنِيئًا بِ َام َأ ْس َل ْف ُت ْم ِيف ْاألَ َّيا ِم ْ
اخلَالِ َي ِة﴾ [احلاقة ]24 :التي انقضت بانقضاء الدنيا ،فقد جاهدتم
وتعبتم وصربتم وأعطيتم هلل من جهدكم الكثري مما تستحقون عليه الثواب العظيم.
قال آخر( :)2وإذا كان احلديث عن األكل والرشب ،فإن املسألة َل تقترص عليهام،
ألن السعادة الروحية التي يمنحهم اهلل إياها يف رضوانه ولطفه وحمبتهَ ،ل يبلغها يشء مما
يعرفه الناس من مشاعر السعادة ،ولكن مناسبة احلديث عن اجلنة يوحي باحلديث عن
النعيم احليس املتمثل باألكل والرشب.
ويت
﴿و َأ َّما َم ْن ُأ ِ َ
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل موقف املنحرفني من أهل النار ،فقالَ :
كِتَا َب ُه بِ ِش َاملِ ِه﴾ [احلاقة ]25 :وهو الذي كفر باهلل ،ومترد عليه ،فيام متثله كلمة أصحاب الشامل،
﴿ َف َي ُق ُ
وت كِتَابِ َي ْه﴾ [احلاقة ]25 :ألهنم يعرفون جيدا ما أسلفوه من الكفر
ول َيا َل ْيتَنِي َمل ْ ُأ َ
والضالل واحلرب عىل اهلل ورسله ،فال يطيقون رؤية الكتاب وما فيه ،ألنه يوحي إليهم
﴿و َمل ْ َأ ْد ِر
باملصري األسود الذي ينتظرهم يف عذاب اهلل ،من دون أن جيدوا وليا وَل نصرياَ ،
َما ِح َسابِ َي ْه﴾ [احلاقة ]26 :ألن احلساب سوف يكون شديدا عىل اجلرائم التي ارتكبها يف حياته
ضد الرسالة والرسول﴿ ،يا َليتَها كَان ِ
َت ا ْل َق ِ
اض َي َة﴾ [احلاقة ]27 :يف إشارة إىل املوتة األوىل التي
َ ْ َ
كان يتمنى لو أهنا بقيت مستمرة من دون أن تتحول إىل حياة جديدة يواجه فيها العذاب
الشديدَ ﴿ ..ما َأ ْغنَى َعنِّي َمالِ َي ْه﴾ [احلاقة ]28 :الذي مجعته من مصادر متنوعة مل أراع فيها
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حدود اهلل ومل أعمل فيه بطاعة اهلل ،بل حتركت فيه من أجل نامء الذات املنفتحة بالزهو
﴿ه َل َك َعنِّي س ْل َ ِ
طان َي ْه﴾ [احلاقة]29 :
واخليالء ،بام يبعدها عن اإلحساس باملسؤولية أمام اهللَ ..
ُ
الذي أجهدت كل طاقايت يف احلصول عليه ،وتنازلت عن كثري من املبادئ للوصول إليه،
من أجل إرضاء أصحاب السطوة والسلطان ،ليمنحوين من سطوهتم سطوة عىل الضعفاء،
ومن سلطاهنم سلطانا عىل البؤساء ،ألوحي لنفيس بأين صاحب القدرة الواسعة التي َل
يضعفها يشء ،مما جعلني آخذ حريتي يف ظلم الناس يف أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم ،وها
أنا اآلن أجد نفيس عاريا من كل هذا ،خائفا من كل يشء حويل ،مرعوبا مما أقبل عليه من
عذاب النار الذي حيرق كل تارَيي وسلطاين ويؤدي ِّب إىل عمق الذل وفضيحة العار.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل املصري املشؤوم الذي ينتظرهم ،وقد بدأ بقوله:
ُ
﴿خ ُذو ُه َف ُغ رلو ُه﴾ [احلاقة ،]30 :وهذا هو اجلواب عىل كل حديثه ..إنه األمر اإلهلي يف تصفيده
باألغاللُ ﴿ ،ثم ْ ِ
يم َص رلو ُه﴾ [احلاقة ]31 :ليدخل فيها ويصىل نارها املحرقة ﴿ ُث َّم ِيف
اجلح َ
َّ َ
ِس ْل ِس َل ٍة َذر ُعها سبع َ ِ
اس ُل ُكو ُه﴾ [احلاقة ]32 :يف إشارة إىل القيد الذي يمثل هذا القدر
ْ َ َ ُْ
ون ذ َراعًا َف ْ
من الطول﴿ ،إِ َّن ُه ك َ
َان ََل ُيؤْ ِم ُن بِاهللَِّ ا ْل َعظِي ِم﴾ [احلاقة ]33 :فقد استكرب ومترد ورفض اخلضوع
لكل الدَلئل الواضحة والبينات الظاهرة عىل وجود اهلل سبحانهَ ،ل من موقع الفكر
املضاد ،ولكن من موقع العناد الذي يتحرك عىل أساس منطق الالمباَلة بمسألة العقيدة
التي َل يريد أن يشغل فكره هبا ،ألنه َل يريد أن َيرج من جوه الكافر املتخلف ،فقد قامت
حي رض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني﴾ [احلاقة:
عليه احلجة القاطعة التي تربر عذابه يف نار جهنمَ ..
﴿و ََل َ ُ
 ]34فقد حتجرت العاطفة يف قلبه ،وجتمدت اإلنسانية يف مشاعره ،فال حيس بأي أمل أو حزن
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عندما يسمع َصخات اجلائعني من املساكني ،بل يمر عليهم مرور املستكرب الذي َل يتأثر
بذلك ،وَل يدفع غريه إىل القيام هبذا الواجب ،ألنه َل يعيش مسؤولية الناس املحرومني
الذين يعانون من ضغط احلياة عليهم.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل بعض مظاهر العقوبة املسلطة عليه ،فقالَ ﴿ :ف َل ْي َس َل ُه
ا ْليوم َه ُ ِ
يم﴾ [احلاقة ]35 :ألنه مل ينطلق يف عالقاته من أجواء التقوى التي متتد يف طبيعتها
اهنَا َمح ٌ
َْ َ
من الدنيا إىل اآلخرة ،فلم يكن يف موقع اَلحرتام للمتقني أو يف جمال التعاطف معهم ،بل
كانت كل عالقاته مع الكافرين املستكربين من أمثاله ،الذين َل يرتبطون ببعضهم البعض،
بقاعدة قوية ثابتة ،فيام هو التوافق الفكري والروحي ،بل ينطلق اَلرتباط من املصالح
املتبادلة القائمة عىل النفاق واخلداع وحماولة كل واحد منهم استغالل اآلخر بعالقات َل
متثل امتدادا حتى يف الدنيا ،ألهنا ختضع لألوضاع الطارئة التي تذهب رسيعا ،وقد تنقلب
إىل عداوة يف اآلخرة عندما تتحول املسألة إىل مسؤولية حيملها أحدهم لآلخر فيام يمكن أن
يرتك تأثريه عليه يف حسابات اآلخرة ..وهكذا يربز الكافر وحده ،فيام يواجهه من مصريه
﴿و ََل َط َعا ٌم إِ ََّل ِم ْن ِغ ْسلِ ٍ
ني﴾ [احلاقة ]36 :وربام كان املراد به ما يسيل من أبدان أهل
األسودَ ،
النار من قيح وصديد ،وربام كان نوعا من الطعام يشبه ذلك يف خبثه وقذارتهَ ،
﴿َل َي ْأ ُك ُل ُه
اخلاطِ ُئ َ
ون﴾ [احلاقة ]37 :الذين عاشوا حياهتم يف وحول اخلطيئة ،فعاقبهم اهلل عىل ذلك
إِ ََّل ْ َ
هبذه الطريقة.
مشهد الطور:
قال األستاذ :بورك فيكم ..واآلن حدثوين عن املشهد الذي ورد يف سورة الطور.
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اب َر ِّب َك َل َو ِاق ٌع َما َل ُه ِم ْن َدافِعٍ﴾
قال أحدهم( :)1هو مشهد يبدأ بقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ع ََذ َ
[الطور 7 :ـ  ]8أي إن عذاب يوم القيامة ملحيط بالكافرين املكذبني بالرسلَ ،ل يدفعه عنهم
دافع ،وَل جيدون من دونه مهربا ،جزاء ما دنسوا به أنفسهم من الرشك واآلثام ،ودسوا به
أرواحهم من التكذيب بالرسل واليوم اآلخر.
()2
الس َام ُء َم ْو ًرا﴾ [الطور ]9 :أي ليس للعذاب دافع
ور َّ
قال آخر  :ثم قال تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َمت ُ ُ

يف ذلك اليوم الذي ترتج فيه السامء وهي يف أماكنها ،وتتحققون أنه َل مانع من عذاب اهلل
﴿وت َِسري ِْ
اجل َب ُال َس ْ ًريا﴾ [الطور ]10 :أي وتزول اجلبال من أماكنها ،وتسري
وَل مهرب منهُ َ ..
عن مواضعها كسري السحاب ،وتطري يف اهلواء ثم تقع عىل األرض مفتتة كالرمل ثم تصري
كالصوف املندوف ،ثم تطريها الرياح فتكون هباء منثورا ..واحلكمة يف مور السامء وسري
اجلبال اإلعالم واإلنذار بأن َل رجوع وَل عودة إىل الدنيا خلراهبا وعامرة اآلخرة.
قال آخر( :)3ثم بني من سيقع عليه العذاب حينئذ فقالَ ﴿ :ف َو ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْل ُمك َِّذبِنيَ

ا َّل ِذي َن ُه ْم ِيف َخ ْو ٍ
ض َي ْل َع ُب َ
ون﴾ [الطور 11 :ـ  ،]12أي فإذا حدث ما ذكر من مور السامء وسري
اجلبال فهالك يومئذ للمكذبني الذين َيوضون يف الباطل ،ويندفعون َلهنيَ ،ل يذكرون
رون إِ َىل ن ِ
حسابا ،وَل َيافون عقاباَ ﴿ ..ي ْو َم ُيدَ ع َ
َار َج َهن ََّم َدعاا﴾ [الطور ]13 :أي يوم يدفعون
﴿ه ِذ ِه
ويساقون إىل نار جهنم دفعا عنيفا ..فإذا دنوا منها قال هلم خزنتها تقريعا وتوبيخاَ :
الن َُّار ا َّلتِي ُكنْ ُت ْم ِ َهبا ُتك َِّذ ُب َ
ون﴾ [الطور ]14 :أي هذه النار التي تشاهدوهنا هي التي كنتم هبا
تكذبون يف الدنيا ،وتكذيبهم هبا تكذيب للرسول الذي جاء بخربها ،وللوحى الناطق هبا.
قال آخر(:)4

ِ

ِ

رص َ
ون﴾ [الطور:
ثم هتكم هبم وأنبهم فقالَ ﴿ :أ َفس ْح ٌر َه َذا َأ ْم َأ ْن ُت ْم ََل ُت ْب ُ
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 ،]15وفيها رد عىل املرشكني الذين كانوا ينسبون إىل رسول اهلل  أنه يسحر العقول ويغطى
األبصار ،فأنبهم عىل ما قالوا مستهزئا هبم وقال هلم :هل ما ترونه بأعينكم مما كنتم تنبئون
به يف الدنيا من العذاب حق ،أو سحرتم أيضا كام كنتم تزعمون ،أو قد غطيت أبصاركم
فال ترى شيئا؟ ..بىل إنه حلق فلم تسحر أعينكم ومل تغط أبصاركم.
ربوا َس َوا ٌء
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل خماطبا هلم:
﴿اص َل ْو َها َف ْ
ْ
ربوا َأ ْو ََل ت َْص ِ ُ
اص ِ ُ
َع َل ْي ُك ْم﴾ [الطور ]16 :أي إذا مل يمكنكم إنكارها ،وحتقق أهنا ليست بسحر ،وَل خلل يف
ربوا﴾
أبصاركم فاصلوها ،ويف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
ربوا َأ ْو ََل ت َْص ِ ُ
اص ِ ُ

[الطور]16 :

بيان لعدم

اخلالص ،وانتفاء لعدم املناص فإن من َل يصرب عىل شىء حياول دفعه عنه ،إما بإبعاده عنه،
وإما بمحقه وإزالته وَل شىء من ذلك بحاصل يوم القيامة إَل أن عذاب اآلخرة ليس
كعذاب الدنيا ،فإن املعذب فيها إن صرب انتفع بصربه إما باجلزاء يف اآلخرة وإما باحلمد يف
الدنيا فيقال ما أشجعه ،وم ا أقوى قلبه ،وإن جزع ذم وقيل فيه جيزع كالصبيان والنسوان،
وأما يف اآلخرة فال مدح وَل ثواب عىل الصرب.
قال آخر( :)2ثم علل استواء الصرب وعدمه بقوله﴿ :إِن ََّام ُجتْزَ ْو َن َما ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾

﴿و ََل َي ْظلِ ُم
[الطور ]16 :أي إنام تستوفون جزاء أعاملكم يف الدنيا ،إن خريا فخري وإن رشا فرش َ
َر رب َك َأ َحدً ا﴾ [الكهف ،]49 :بل جيازى كل أحد بعمله ،وإذا كان اجلزاء واقعا حتام كان الصرب
وعدمه سواء.
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل يف مقابل هذا املشهد ما أعد للمتقني يف اجلنة ،فقال:
﴿إِ َّن املُْت َِّقنيَ ِيف جن ٍ
َاه ْم َر ر ُهب ْم﴾ [الطور 17 :ـ  ]18أي إن الذين خافوا رهبم
َّات َون َِعي ٍم َفاكِ ِهنيَ بِ َام آت ُ
َ
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وأخلصوا له العبادة يف الرس والعلن ،وأدوا فرائضه ،وحتلوا بآداب دينه ،وانتهوا عن
معاصيه ،ومل يدنسوا أنفسهم باآلثام ،ومل يدسوا أرواحهم بالذنوب ،جيازهيم رهبم جزاء
وفاقا بجنات يتنعمون فيها ،وجيدون ما َل عني رأت ،وَل أذن سمعت ،وَل خطر عىل قلب
برش ،كفاء ما قاموا به من جليل األعامل يف الدنيا ،وما حرموا منه أنفسهم من لذاهتا ،وما
صربوا عليه من مكارهها ،ابتغاء رضوانه ،وهم فيها قرير واألعني طيبو النفوسَ ،ل
يشغلهم شاغل ،وَل جيدون مها وَل نصبا ،وَل يكدر صفو عيشهم مكدر.
اب
﴿و َو َق ُ
اه ْم َر ر ُهب ْم ع ََذ َ
قال آخر( :)1ثم ذكر أهنم متتعوا بنعمة أخرى قبل هذه فقالَ :

اجل ِحي ِم﴾ [الطور ]18 :أي وقد نجاهم رهبم من عذاب النار ،فلم يمسسهم لظاها ،ومل حيسوا
َْ
بأذاها ،فهم قد َلبسوا النعم ،وجانبوا النقم ،وذلك هو الفوز العظيم والنعيم املقيم.
()2
ارش ُبوا َهنِيئًا بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾
قال آخر  :ثم ذكر أنه يقال هلم حينئذُ ﴿ :ك ُلوا َو ْ َ

[الطور ]19 :أي كلوا مما رزقكم ربكم من الطيبات ،وارشبوا مما لذ وطاب ،هنيئا ،أي َل
ختافون أذى وَل غائلة كام تشاهدون مثل ذلك يف طعام الدنيا ورشاهبا ،كفاء ما قدمتم من
صالح األعامل ،وآثرتم من تعب الدنيا لراحة اآلخرة ،ونحو اآلية قوله تعاىلُ ﴿ :ك ُلوا
ارش ُبوا َهنِيئًا بِ َام َأ ْس َل ْف ُت ْم ِيف ْاألَ َّيا ِم ْ
﴿هنِيئًا﴾ [الطور ]19 :إشارة
اخلَالِ َي ِة﴾ [احلاقة ..]24 :ويف قوله َ
َو ْ َ
إىل خلو املآكل واملشارب مما ينغصهام ،فإن اآلكل قد َياف املرض فال هينأ له الطعام ،أو
َياف النفاد فيحرص عليه ،أو يتعب يف حتصيله وهتيئته بالطبخ واإلنضاج ،وَل يكون شىء
من هذا يف اآلخرة ..ويف قوله ﴿بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [الطور ]19 :إيامء إىل أن هذا إنجاز ملا
وعدهم رهبم به يف الدنيا ،فال من عليهم فيه ،بل كان املن عليهم يف الدنيا ،هبدايتهم لإليامن،
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وتوفيقهم لصالح األعامل كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ُمن َ
َيل
رون َع َل ْي َك َأ ْن َأ ْس َل ُموا ُق ْل ََل َمتُنروا ع َ َّ
إل ِ
ِ
يامن﴾ [احلجرات]17 :
إِ ْس َال َم ُك ْم َب ِل اهللَُّ َي ُم رن َع َل ْي ُك ْم َأ ْن َهدَ ا ُك ْم ل ْ ِ َ
ِِ
()1
رس ٍر َم ْص ُفو َف ٍة﴾
قال آخر  :ثم ذكر ما يتمتعون به من الفرش فقالُ ﴿ :متَّكئنيَ ع ََىل ُ ُ
[الطور ]20 :أي جيلسون عىل رسر مصفوف بعضها بجوار بعض جلسة املتكئ الذي َل كلفة
عليه ،وَل تكلف لديه ،فإن من يكون عنده من يتكلف له جيلس وَل يتكىء ،ومن يكون يف
مهم َل يتفرغ لالتكاء ،فحاله حال اطمئنان ورفع كلفة وخلو بال ،كام قال تعاىل﴿ :ع ََىل
ِ

رس ٍر ُم َت َقابِلنيَ ﴾ [الصافات]44 :
ُ ُ

ور ِع ٍ
َاه ْم بِ ُح ٍ
ني﴾
﴿وزَ َّو ْجن ُ
قال آخر( :)2ثم ذكر ما يتمتعون به من األزواج فقالَ :

[الطور ]20 :أي وجعلنا هلم قرينات صاحلات ،وزوجات حسانا واسعات العيون.
قال آخر( :)3وبعد أن ذكر ما يتمتع به أهل اجلنة من املطاعم واملشارب واألزواج
﴿وا َّل ِذي َن آ َمنُوا
كرما منه وفضال ،أردف ذلك ذكر ما زاده هلم من الفضل واإلكرام ،فقالَ :
َوا َّت َب َعت ُْه ْم ُذ ِّر َّي ُت ُه ْم بِإِ َيام ٍن َأ ْحلَ ْقنَا ِهبِ ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم﴾ [الطور ]21 :أي إن املؤمنني إذا اتبعتهم ذريتهم يف
اإليامن يلحقهم رهبم بآبائهم يف املنزلة فضال منه وكرما وإن مل يبلغوا بأعامهلم منزلتهم ،لتقر
َاه ْم ِم ْن ع ََملِ ِه ْم
﴿و َما َأ َل ْتن ُ
هبم أعينهم ،ويكمل هبم فرحهم وحبورهم ،لوجودهم بينهمَ ..
ِ
يش ٍء﴾ [الطور ]21 :أي وما أنقصنا مثوبات اآلباء وحططنا درجاهتم بل رفعنا منزلة األبناء
م ْن َ ْ
تفضال منا وإحسانا.
قال آخر( :)4وبعد أن أخرب عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إىل منزلة اآلباء
من غري عمل هلم ،أخرب عن مقام العدل وهو أَل يؤاخذ أحد بذنب أحد فقالُ ﴿ :ك رل ا ْم ِر ٍئ
( )1تفسري املراغي ()24 /27

( )3تفسري املراغي ()26 /27

( )2تفسري املراغي ()24 /27

( )4تفسري املراغي ()26 /27

616

ب َر ِهنيٌ ﴾ [الطور ]21 :أي كل امرئ مرهتن بعملهَ ،ل حيمل عليه ذنب غريه من الناس،
بِ َام ك ََس َ
سواء كان أبا أو ابنا ،وقد جعل العمل كأنه دين واملرء كأنه رهن به ،والرهن َل ينفك ما مل
يؤد الدين ،فإن كان العمل صاحلا فقد أدى الدين ،ألن العمل الصالح يقبله اهلل ويصعد
إليه ،وإن كان غري صالح فال أداء وَل خالص ،إذ َل يصعد إليه غري الطيب ،ونحو اآلية
ِ
اب ا ْل َي ِم ِ
قوله تعاىلُ ﴿ :ك رل َن ْف ٍ
ني﴾ [املدثر 38 :ـ  ]39أي إن كل نفس
س بِ َام ك ََس َب ْت َرهينَ ٌة إِ ََّل َأ ْص َح َ
رهن بعملها عند اهلل َل يفك رهنها إَل أصحاب اليمني ،فإهنم فكوا عنه رقاهبم بام أطاعوه
من عملهم وكسبهم.
قال آخر( :)1وبعد أن ذكر وجوه النعيم فيام سلف ذكر أنه يزيدهم عىل ذلك حينا
َاه ْم بِ َفاكِ َه ٍة َو َحلْ ٍم ِممَّا َي ْشت َُه َ
ون﴾ [الطور]22 :
﴿و َأ ْمدَ ْدن ُ
فحينا مما يشتهون من قنون النعامء فقالَ :
أي وزدناهم عىل ما سلف فواكه وحلوما من أنواع شتى مما يستطاب ويشتهى ،وإن مل
يقرتحوا ومل يطلبوا ،وذكر الفاكهة واللحم دون أنواع الطعام األخرى ،ألهنام طعام املرتفني
يف الدنيا.
قال آخر( :)2وبعد أن ذكر طعامهم أردفه ذكر رشاهبم ورسورهم لدى احتسائهم له
ِ
ِ
فقال﴿ :ي َتنَازَ ُع َ ِ
يم﴾ [الطور ]23 :أي يتجاذبون الكؤوس يف
يها َك ْأ ًسا ََل َلغ ٌْو ف َ
ون ف َ
َ
يها َو ََل َت ْأث ٌ
اجلنة هم وجلساؤهم جتاذب مالعبة كام يفعل الندامى فيام بينهم لشدة رسورهم ،وليس يف
الرشاب يف اآلخرة ما فيه يف الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ،ومن الفحش يف القول،
كام يتكلم به الرشب فيها ،وقد أخرب سبحانه يف موضع آخر عن حسن منظرها ،وطيب
ِ
يها غ َْو ٌل َو ََل ُه ْم َعن َْها ُينْزَ ُف َ
مطعمها فقالَ ﴿ :ب ْي َضا َء َل َّذ ٍة لِ َّ
ون﴾ [الصافات 46 :ـ ،]47
لش ِاربِنيَ ََل ف َ
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وقالَ :
ون َعن َْها َو ََل ُين ِْز ُف َ
﴿َل ُي َصدَّ ُع َ
ون﴾ [الواقعة]19 :
وف َع َل ْي ِه ْم ِغ ْل َام ٌن
﴿و َي ُط ُ
قال آخر( :)1ثم ذكر ماهلم من خدم وحشم يف اجلنة فقالَ :
َهل ُ ْم َك َأ َّهنُ ْم ُلؤْ ُلؤٌ َم ْكنُ ٌ
ون﴾ [الطور ]24 :أي يطوف عليهم بالكؤوس مماليك هلم ،يترصفون فيهم
باألمر والنهى واَلستخدام كأهنم اللؤلؤ الرطب املكنون يف األصداف يف احلسن والبهاء..
س ِم ْن َم ِع ٍ
ون بِ َأك َْو ٍ
اب َو َأ َب ِار َيق َو َك ْأ ٍ
ان خمُ َ َّلدُ َ
وف َع َل ْي ِه ْم ِو ْلدَ ٌ
ني﴾
ونحو اآلية قوله تعاىلَ ﴿ :ي ُط ُ
[الواقعة 17 :ـ ]18

قال آخر( :)2ثم بني أهنم يف اجلنة يتذاكر بعضهم مع بعض يف أحوال الدنيا فقال:
﴿و َأ ْق َب َل َب ْع ُض ُه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ض َيت ََسا َء ُل َ
ون﴾ [الطور ]25 :أي أقبلوا يسأل بعضهم بعضا يف اجلنة
َ
عن حاله وما كان فيه من تعب الدنيا وخوف العاقبة ،ثم حيمدون اهلل الذي أذهب عنهم
احلزن واخلوف واهلم وما كانوا فيه من الكدر والنكد لطلب املعاش وحتصيل األرزاق وما
وصلوا إليه ،تلذذ بالنعمة واعرتافا هبا.
قال آخر( :)3ثم فصل ما جييب به بعضهم بعضا فقالَ ﴿ :قا ُلوا إِنَّا ُكنَّا َق ْب ُل ِيف َأ ْهلِنَا

ِِ
الس ُمو ِم﴾ [الطور 26 :ـ  ]27أي قالوا :إنا كنا يف دار الدنيا
ُم ْشفقنيَ َف َم َّن اهللَُّ َع َل ْينَا َو َو َقانَا ع ََذ َ
اب َّ

ونحن بني أهلها خائفني من ربنا مشفقني من عذابه وعقابه ،فتفضل علينا وأجارنا مما
نخاف ..واملقصود إثبات خوفهم يف سائر األوقات واألحوال بطريق األوىل ،فإن وجودهم
بني أهليهم مظنة األمن ،فإذا خافوا يف تلك احلال فألن َيافوا يف غريها باألوىل.
قال آخر( :)4ثم متموا العلة يف استحقاقهم للكرامة يف تلك الدار بقوهلم﴿ :إِنَّا ُكنَّا
ِمن َقب ُل نَدْ ُعوه إِ َّنه ُهو ا ْلرب ِ
يم﴾ [الطور ]28 :أي إنا كنا نعبده ونسأله أن يمن علينا باملغفرة
ْ ْ
الرح ُ
ُ ُ َ َ ر َّ
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والرمحة ،فاستجاب دعاءنا وأعطانا سؤلنا ،ألنه هو املحسن الواسع الرمحة والفضل.
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النهاية
بعد استامعي لتلك األحاديث اجلميلة من الطلبة وأستاذهم ،وجدت نفيس يف بيتي،
ومعي القراطيس التي سجلتها ،وقد تأسفت كثريا عىل خروجي من تلك األجواء اجلميلة
التي أتاحها اهلل يل.
لكن أسفي وأملي زال مبارشة بعد استامعي لدعاء سمعته من بعض القنوات
الفضائية ،كان ُي َبث يف منتصف شهر شعبان ..وكان الداعي صاحب الصوت اجلميل،
يقول فيه بتأثر كبري( :أظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك املسمى باسم رسولك حتى َل
يظفر بيشء من الباطل إَل مزقه ،وحيق احلق وحيققه ،واجعله اللهم مفزعا ملظلوم عبادك،
وناَصا ملن َل جيد له ناَصا غريك ،وجمددا ملا عطل من أحكام كتابك ،ومشيدا ملا ورد من
أعالم دينك وسنن نبيك صىل اهلل عليه وآله)
وقد رسين هذا الدعاء كثريا ،فرحت أردده ،وأزيل برتددي له كل اآلَلم التي
اعرتتني بسبب فراقي لتلك األجواء اجلميلة.
لقد تذكرت عند ترديدي له بأن املخ يلص الذي وعد به األنبياء عليهم السالم آت َل
حمالة ،وأن فرتة الظالم التي نعيشها ،تزداد كل يوم انقشاعا ،وأن دوري ودور كل األمة هو
تأهيل األجواء التي ُيستقبل فيها هذا الويل الصالح املخلص ،ليؤدي دوره يف حتقيق اهلداية
والعدالة الشاملة ،والتي جاء األنبياء عليهم السالم مجيعا للدعوة إليها.
وقد جعلني هذا أشعر بأن قوى اَلستكبار والظلم والطغيان املنترشة يف األرض،
ومثلها قوى الشذوذ واَلنحراف ،حتى لو بدت يف كامل قوهتا ،فإن الضعف والسقوط يف
انتظارها ،ألن احلق هو الذي سينترص ،والباطل هو الذي سيندحر.
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﴿ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه
وقد صادف امتالئي هبذه املشاعر سامعي لقوله تعاىلُ :
احل ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه ع ََىل الدِّ ِ
بِ ْاهلُدَ ى َو ِد ِ
ين ُك ِّل ِه َو َك َفى بِاهللَِّ َش ِهيدً ا﴾ [الفتح ،]28 :وسامعي بعدها
ين ْ َ
﴿و َل َقدْ َك َت ْبنَا ِيف الزَّ ُب ِ
ور ِم ْن َب ْع ِد ِّ
الذك ِْر َأ َّن ْاألَ ْر َض َي ِر ُث َها
لبعضهم ،وهو يردد قوله تعاىلَ :
ادي الص ِ
ِ ِ
احلُ َ
ون﴾ [األنبياء ،]105 :ثم قوله تعاىل بعدها﴿ :إِ َّن ِيف َه َذا َل َب َالغًا لِ َق ْو ٍم عَابِ ِدي َن﴾
ع َب َ َّ
[األنبياء]106 :

وقد جعلني هذا أشعر بأن هذا البالغ اإلهلي اخلاص بالعابدين ،ليس بالغا عاديا،
بل هو دعوة هلم لبذل كل جهودهم ليتحققوا برشف املشاركة يف تعبيد الطريق ومتهيدها،
وإزاحة الظلامت عن األرض ،ولذلك فإهنم حتى ولو مل يترشفوا بلقاء املخلص املوعود،
فسيكونون من جنوده وأعوانه وأنصاره ،ويف أي زمان أو مكان كانوا.
بعد استامعي لكل تلك اآليات الكريمة ،وانفعايل هلا ،رحت أعيد ترتيب القراطيس
التي مجعتها ،ثم أعيد صياغتها بام يتناسب مع قدرات أكثر الناس ..ثم طبعتها يف نسخ مجيلة
مزخرفة ..ثم قمت بتوزيعها يف حمال خمتلفة ،خفية ،خشية أن يسخر مني من يطلع عليها،
ومل أنس أن أبقي نسخة واحدة يل ،ألنسخ منها بعد ذلك.
لكني ،ويف زياريت لبعض املنتزهات نسيتها عىل بعض كراسيها ،وقد حاولت كل
جهدي أن أبحث عنها ،لكنها ضاعت ،وكانت النسخة الوحيدة املتوفرة من الكتاب ..ثم
رحت أبحث عن غريها من النسخ ،لكني مل أجدها مجيعا ،وكأن أرضا لفظتها ..وقد
أحزنني ذلك كثريا ،ألين خشيت أن تكون سببا يف القطيعة بيني وبني معلم القرآن ،والذي
وثق ِّب ،وكلفني بتلك املهمة.
لكني بعد أيام فوجئت بالكتاب يف بعض املكتبات مطبوعا طبعة أنيقة؛ فتقدمت
ألشرتي نسخة منه؛ فإذا بصاحب املكتبة يقول يلَ :ل عليكَ ..ل حاجة ألن تدفع الثمن،
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فهناك من طلب مني أن أهدي هذا الكتاب لكل من يرغب يف مطالعته ،بل أخربين أنه
سيعطيني نقودا إن ب يلغت الكتاب ألكرب عدد من الناس ..وأخربين أنه قرأ مشهدا يذكر ذلك
يف الكتاب ،فأحب أن يطبقه.
قلت :ما شاء اهلل ..مل أكن أعلم أن هناك من حيمل مثل هذه النفس الزكية الطيبة
الكريمة.
قال :لعلك تعجب إن ذكرت لك أن هذا الرجل كان قاسيا غليظا شحيحا ،لكنه
حتول إىل شخص آخر متاما ،ويف فرتة وجيزة ،وعندما سألته عن ذلك ،قال يل :إهنا هداية
القرآن الكريم الشاملة ،والتي أزاحت كل الظلامت عن نفيس ..وعندما سألته عن سبب
ذلك ،أخربين أنه وجد يف حديقة عامة هذا الكتاب موضوعا عىل بعض كراسيها؛ فراح
يطالعه من غري أن يشعر ،إىل أن شعر بعظمة القرآن الكريم ،وعظمة معانيه ،والتي كان
مرصوفا عنها بسبب احلجب التي كانت حتول بينه وبينها.
قلت :فأين هو اآلن؟ ..يرشفني كثريا أن ألتقي به.
قال :لقد سافر إىل أوروبا ،وأخربين أنه ذاهب لرتمجة الكتاب إىل اللغات األجنبية،
ليستفيد منه غري املسلمني ،ويكون له بذلك رشف تقريب اهلداية القرآنية الشاملة للعامل.
قلت :فمتى سيعود؟
قال :لست أدري ..فقط رأيته يف آخر لقاء يل معه ،وهو يذكر يل أمنيته يف أن يؤ َّلف
كتاب يكمل هذا الكتاب ،يذكر ما يف القرآن الكريم من نواحي التأثري النفيس والوجداين،
والذي أشار إليه قوله تعاىل﴿ :و ُننَزِّ ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
مح ٌة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َو ََل َي ِزيدُ
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء َو َر ْ َ
َ
َ ْ
ِ
ْج ِم ايا َل َقا ُلوا َل ْو ََل ُف ِّص َل ْت
﴿و َل ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآنًا َأع َ
ال َّظاملنيَ إِ ََّل َخ َس ًارا﴾ [اإلرساء ،]82 :وقولهَ :
آيا ُته َأ َأع ِ
ون ِيف آ َذ ِ ِ
ِّب ُق ْل ُه َو لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا ُهدً ى َو ِش َفا ٌء َوا َّل ِذي َن ََل ُيؤْ ِمنُ َ
اهن ْم َو ْق ٌر
ْجم ٌّي َوع ََر ِ ٌّ
َ
َ ُ
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َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم ع ًَمى

ِ

ِ

ٍ ِ ٍ

ن َمكَان َبعيد﴾ [فصلت]44 :
ُأو َلئ َك ُينَا َد ْو َن م ْ

بمجرد عوديت إىل البيت وجدت معلمي معلم القرآن ،يقول يل :هيئ نفسك
لرحلتك اجلديدة إىل [القرآن  ..والعزاء والشفاء]

()1

( )1هو عنوان الكتاب السابع من السلسلة.
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هذا الكتاب
هذا الكتاب هو املقدمة السادسة هلذه السلسلة ،ويتناول اخلاصية الكربى من خصائص القرآن
ِ ِ
الكريم ،خاصية اهلداية ،التي نص عليها قوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك ا ْلكِتَاب ََل ري ِ ِ
ب فيه ُهدً ى ل ْل ُمتَّقنيَ ﴾ [البقرة:
َْ َ
ُ
 ،]2وقد رأينا من خالل استقراء ما ورد يف القرآن الكريم حوهلا أهنا تتضمن أربعة معان كربى:
أوهلا :األسس التي تقوم عليها اهلداية ،والتي َل يمكن أن تتحقق من دوهنا ،وقد أشارت إليها كل
اآليات التي تذكر اهلداية القرآنية ،فهي تقرصها عىل من مل حتل بينهم وبينها احلجب ،وجتعلها خالصة ملن
وفروا ألنفسهم األهلية والقابلية هلا.
ثانيها  :اهلداية للحقائق الكربى ،ابتداء من معرفة اهلل وانتهاء بمعرفة الكون واحلياة واإلنسان
واملعاد وكل العوامل التي ُذكرت يف القرآن الكريم ،وكيفية التعامل معها.
ثالثها :اهلداية للقيم والوظائف التي ُكلف اإلنسان بمراعاهتا ،والتي َل يمكن التعرف الدقيق
عليها من دون هداية إهلية.
رابعها  :غايات اهلداية ،ذلك أن لكل طريق غايات حتدد مساره ،وجتعل السائر فيه أكثر اندفاعا
ونشاطا ومحاسة.
وبناء عىل هذا كان هذا الكتاب بجزئية عبارة عن تفسري موضوعي خمترص ملواضيع القرآن الكريم
الكربى مجيعا ،وقد اكتفينا فيه بذكر املواضيع القرآنية ،وما ورد فيها من اآليات الكريمة ،مع انتقاء بعضها
وذكر تفسريه املخترص الذي حيدد معناه بسهولة ويرس.
وقد صببنا كل ذلك يف رواية يرحل فيها املؤلف إىل املستقبل بعد أن تعم اهلداية األرض مجيعا،
وهناك يستمع للكثري ممن حيدثه عن تلك املعاين ،ويبسطها بقدر اإلمكان ،ويف أجواء خاصة تتناسب مع
اآليات الكريمة املراد احلديث عنها.
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